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Εισαγωγή και περιεχόμενα
Δπραξηζηνύκε πνπ πξνηηκήζαηε έλα πξντόλ ηεο ATB.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας προς τα
προϊόντα μας.
Η αγνξά πξντόληνο ηεο ATB ήηαλ κία θαιή επηινγή:
Η εηαηξεία ATB Aquariumtechnik πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο βειηηώζεηο ζε όια ηα πξντόληα
ηεο. Χξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηνο πιηθά, ελώ εζηηάδεη ζηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ην
ζύγρξνλν ζρεδηαζκό θάζε πξντόληνο.
Όια ηα πξντόληα ηεο ATB Aquariumtechnik είλαη ρεηξνπνίεηα. Η εηαηξεία ειέγρεη θάζε βήκα
ηεο παξαγσγήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο.

Περιεχόμενα και σημειώσεις:
Απηό ην εγρεηξίδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζθίκκεξ ηεο ζεηξάο original.
Πξνηνύ μεθηλήζεηε, ειέγμηε όια ηα εμαξηήκαηα γηα ηπρόλ θζνξέο. Η εηαηξεία καο δελ αλαιακβάλεη θακία
επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζην πξντόλ από ηελ παξάδνζή ηνπ θαη κεηά. Σηελ
πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίζεηε θάπνην πξόβιεκα κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ ζαο,
επηθνηλσλήζηε καδί καο.
Η ιαλζαζκέλε ή πξνβιεκαηηθή εγθαηάζηαζε ηεο ελ ιόγσ ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα
ζην ελπδξείν ζαο.
Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ
πέζεη ζε πνιύ ρακειά επίπεδα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα πξέπεη λα αδεηάζεηε ηε ζπζθεπή θαη λα κελ ηε
ζέζεηε μαλά ζε ιεηηνπξγία πξνηνύ απνθαηαζηαζεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία.
Τν πξντόλ απηό πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ελπδξεηαθή ρξήζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ην
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα νηηδήπνηε άιιν, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία ATB Aquariumtechnik.
Η εγθαηάζηαζε, ε απεγθαηάζηαζε θαη θάζε είδνπο παξέκβαζε ζηε ζπζθεπή, πξέπεη λα γίλεηαη
αθνύ απνζπλδέζεηε ηελ αληιία από ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.

Περιεχόμενα


Τν ζθίκκεξ:

ζελίδα 2



Δγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ:

ζελίδες 3-5



Γηαδηθαζία θαζαξηζκνύ:

ζελίδες 7-8

Για οποιαδήποηε απορία μπορείηε να επικοινωνήζεηε μαζί μας ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη:

info@waterwaves.gr
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Το σκίμμερ

Απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηα skimmer ηεο ζεηξάο Original,
Original Nano, Original Nano B’ θαη Original Small.
Ta Original Nano, Original Nano B’ ιεηηνπξγνύλ κε αληιία EHEIM 1250.
Τν Original Small ιεηηνπξγεί κε αληιία EHEIM 1260.
Οη νδεγίεο είλαη ζρεδόλ νη ίδηεο, αιιά ε δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη θαζαξηζκνύ, αλάινγα
ην κνληέιν, ηνλίδεηαη όπνπ απαηηείηαη.
2
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Εγκατάσταση του σκίμμερ
Οδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ.

Τα μονηέλα ασηά έτοσν ηη δσναηόηηηα να εγκαηαζηαθούν μόνο “εζωηερικά”. Μπορούν δηλαδή
να τρηζιμοποιηθούν μόνο μέζα ζε sumps.

Τν ζθίκκεξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθνύ έρεηε θάλεη ηα παξαθάησ:

πλδέζηε ην ηκήκα από ζηιηθόλε (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) κε ηνλ ζωιήλα
Α ηεο αληιίαο
Σνπνζεηήζηε ην ζεκείν Β κέζα ζηελ ζωιήλα ζηιηθόλεο
πλδέζηε ην καθξύ θαη ιεπηό ζωιήλα (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) ζην venturi
(σημείο Γ) ηεο αληιίαο κε ην ζεκείν Γ ηνπ ζηγαζηήξα (silencer)
Πξνζαξκόζηε ην ζθίκκεξ ζην sump ηνπ ελπδξείνπ ζαο
ΠΡΟΟΧΗ. H ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην sump λα θηάλεη κέρξη ην απηνθόιιεην water
level
Ρπζκίζηε ηελ ιεηηνπξγία Wet/Dry κε πεξηζηξνθή ηνπ ζωιήλα (ζεκείν Δ). Οη
θόθθηλεο θνπθίδεο δείρλνπλ ηελ ελ ιόγω ιεηηνπξγία.

(βι. παξαθάηω ζρήκαηα, ζει. 4)
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Τρόπος λειτουργίας του σκίμμερ
Γεληθά
Η αληιία ιεηηνπξγεί κε έκβνιν ηύπνπ “needle wheel” ή “mesh wheel” θαη ν ξόινο ηεο είλαη λα
παξάγεη έλα κείγκα αέξα θαη λεξνύ.
Η αληιία “ηξαβάεη” αέξα από ην βεληνύξη (venturi) αέξα παξάγεηαη από ηελ πεξηζηξνθή ηνπ
“needle wheel” ή “mesh wheel”.
Τν κείγκα απηό σζείηαη κέζα ζην θπξίσο ζώκα ηνπ ζθίκκεξ θαη ε πξσηεΐλε ζπγθεληξώλεηαη
γύξσ από ηηο θπζαιίδεο, νινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ skimming.
Τα απόβιεηα (skimmate) ζπγθεληξώλνληαη ζην δνρείν πεξηζπιινγήο, ην νπνίν πξέπεη λα
θαζαξίδεηαη ην ιηγόηεξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.

Σημαντικό!

o

Η αληιία δελ πξέπεη πνηέ λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λεξό!

o

Τν δνρείν πεξηζπιινγήο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ην ιηγόηεξν κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα.

o

Καζαξίζηε ηαθηηθά ηελ αληιία ηνπ ζθίκκεξ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά. Σπλίζηαηαη
ε ρξήζε μπδηνύ γηα θαζαξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αληιίαο
(impeller , needle wheel, mesh wheel, venturi) από θαηάινηπα θαηαθξήκληζεο
αζβεζηίνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζθίκεξ ζηηο
παξαθάησ ζειίδεο.
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Διαδικασία καθαρισμού.
Καζαξηζκόο ηνπ δνρείνπ πεξηζπιινγήο
Σημαντικές πληροφορίες
Βήκα πξνο βήκα:
Απνζπλδέζηε ηελ αληιία από ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ξεύκαηνο
Αθαηξέζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο θαη θαζαξίζηε ην
Μεηά ηνλ θαζαξηζκό, ηνπνζεηείζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο ζηελ ζέζε ηνπ θαη λα
ειέγμεηε εάλ εθαξκόδεη θαιά
πλδέζηε ηελ αληιία ζην δίθηπν ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
Σν ζθίκκεξ είλαη θαη πάιη έηνηκν πξνο ιεηηνπξγία.

Οινθιεξσκέλνο θαζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο.
Πως επιτυγχάνεται
Tα ζθίκκεξ ηεο ζεηξάο original είλαη πιήξσο απνζπώκελα, γηα βέιηηζην θαζαξηζκό.
Απνζπλδέζηε ηελ αληιία από ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
Αθαηξέζηε ην δνρείν πεξηζπιινγήο
Η αληιία πξέπεη λα απνζπλδεζεί από ηνλ ζωιήλα εηζόδνπ.
Σώξα ε αληιία είλαη έηνηκε γηα θαζαξηζκό.
Γηα λα θαζαξίζεηε ην εζωηεξηθό ηκήκα ηνπ ζθίκκεξ, αθαηξέζηε ηε βάζε ηνπ,
μεβηδώλνληαο πξώηα ηελ θεληξηθή, κεγάιε πιαζηηθή βίδα, κε πξνζνρή, θαη ύζηεξα
ηηο ππόινηπεο βίδεο ηεο βάζεο. (Βι. ζρήκαηα ηεο ζειίδαο 7)
Η επαλαζπλαξκνιόγεζε θαη επαλεγθαηάζηαζε ηνπ ζθίκκεξ γίλεηαη αθνινπζώληαο
ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία.
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