Skimmy speciális vízbe merülő szűrő
leírás

Speciális szűrő keringető szivattyúval felállítható kerti úszómedencék számára
8 m3-ig
A fölöző 4”-os mosható szivacs szűrőbetétet tartalmaz. A szivacsbetétek helyett megfelelő
méretű poliészter szűrőbetétet is használhatunk.
Nagyon könnyen beüzemelhető és tisztítható.
A szivattyú adatai: vízszállítás: 2 m3/h
Transzformátor: 12V / 230V
Teljesítményfelvétel: 40 W
Hálózati kábel hossz: 5 m
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A transzformátor kültéri használatra alkalmas.
Figyelem: A szűrő elektromos csatlakoztatását 30 mA érintésvédelmi relével biztosítani kell,
és csak úgy szabad üzemeltetni. A beüzemeléssel kapcsolatban kérjük kérdezze meg
elektromos szakemberét. Ha emberek vannak a medencében, ne üzemeltesse. A hálózati
csatlakozó dugót húzza ki.
A szűrőbetétet mindig ki kell cserélni ill. meg kell tisztítani, ha a szűrési teljesítmény
csökken.
Szabadtéri medencénél kb. 1 hét után szükséges lehet a tisztítás. A tényleges állásidő függ
természetesen az úszómedence helyétől valamint a szennyezettségtől (fák, utca,
légszennyeződés stb.).
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A felállítási hely kiválasztása

A szűrőt úgy kell a medence szélén elhelyezni, hogy az uralkodó szélirány hatására a
szennyeződés a szkimmer felé terelődjön. Az elektromos vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy
a transzformátor legalább 3,5 m távolságra legyen a medencétől.
A berendezés összeszerelése:
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A szűrőtestet az ábrán bemutatott módon rögzítsük a
tartó keretbe.

Üzembehelyezés
Első üzembehelyezés előtt a keringtető szivattyút fel kell tölteni vízzel. A szivattyú szárazon
futását feltétlenül el kell kerülni, mivel ez szétroncsolhatja a tengely csapágyazását.
Szabadtéri medencénél kb. 1 hét után szükséges lehet a tisztítás. Az elszennyeződés ideje függ
természetesen az úszómedence helyétől valamint a szennyezettségtől (fák, utca,
légszennyeződés stb.).
Napi üzemidő
A szűrőnek egy nap (24 ó) addig kell működnie, amíg a medence vizét minimum kétszer
megforgatja.
Példa:
Medencetérfogat 8 m3
Szűrőteljesítmény 2 m3/ó
Napi üzemidő órában: 2 x medencetérfogat m3-ben
szűrőteljesítmény m3/óban =2 x 8=8 óra
2
A szűrőbetét tisztítása
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Gyenge vízsugárral öblítse ki az egyes hajtásokat. A patront csak kevés alkalommal lehet
tisztítani, mivel az anyag telítődik (eldugul). A szivacsbetétet mosószeres vízzel tisztítsa,
majd jól öblítse ki tiszta vízzel.
Elektromos javítások
Elektromos hibák esetén kérjük, forduljon jogosult úszómedence szakkereskedőhöz. Ha az
elektromos csatlakozó kábel vagy a csatlakozó dugó sérült, szakkereskedőnél a komplett
vezetéket csatlakozó dugóval együtt cserélje ki..
Áttelelés
A fürdőszezon végén egyszerűen ki kell emelni, le kell üríteni és el kell raktározni.
Megjegyzés:
A szűrőbetétek klórral szemben ellenállóak. A keringtető szivattyú valamint az úszómedence
szűrő valamennyi többi része is klórral szemben ellenálló műanyagból készült. Ezért
klórtartalmú algák elleni szert az úszó szkimmeren keresztül be lehet juttatni.
Vegyszerezés:
A berendezés vegyszertartójába lassú oldódású, mini (20 gr-os) vegyszertabletta helyezhető.
A tablettatartót pattintsuk ki a szívónyílásból, és helyezzük bele a szükséges mennyiségű
vegyszertablettát.

A JÓTÁLLÁSI JEGY FELHASZNÁLÁSA
•
Jelen jótállási jegy a fent megjelölt termék (készülék) jótállási időszakban történő esetleges
meghibásodásaira és javítására vonatkozik. A vásárló a jótállási igényét csak a jótállási jeggyel és a
vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával együtt érvényesítheti.
•
A javítószerviz jótállási, javítási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy alapján végez. A
jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
•
A jótállási jegy kitöltését a vásárláskor és/vagy az üzembe helyezéskor kell elvégezni. A
kitöltetlen vagy hiányos kitöltött jótállási jegy érvénytelen.
•
Minden, a jótállással kapcsolatos javítást kizárólag a javítószerviz vagy a kereskedő szerződött
partnerszervizei végezhetnek el. Ha a termék javítását, átalakítását – a jótállási időn belül – nem a
javítószerviz vagy partnerszerviz végezte, a jótállási felelősség megszűnik. Az egyéb szervizek vagy
magánszemélyek esetleges nem szakszerű javításából eredő károkért a kereskedő felelősséget nem
vállal, a javítás költségeit nem téríti meg.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE:
•
Jelen jótállás a vásárlás napjától számított 1 év időtartamig, Magyarország területére
terjed.• A termék jelentős alkatrésze cseréje esetén a garancia a jelentős alkatrész vonatkozásában
újrakezdődik.• A jótállás teljesítési helye a Kerex Uszodatechnika Kft központi telephelye.
A VÁSÁRLÓ JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ JOGAI:
A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-aiban, valamint az 1978. évi
2. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdésében, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben
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meghatározott alábbi jogok illetik meg:•
A vásárló elsősorban a termék/készülék kijavítását,
annak eredménytelensége esetén kicserélését kérheti.
JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA:
1.
A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz
bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes, a használati utasítástól eltérő, szakszerűtlen használat,
kezelés, átalakítás, helytelen tárolás, baleset, elemi kár, túlterhelés, külső behatás vagy egyéb, a
vásárlás után keletkezett okból következett be. Amennyiben a terméket megbontották, vagy a
készüléken javítási kísérlet történt, a készülék vonatkozásában a jótállási kötelezettség megszűnik.
Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre és tartozékokra. A karbantartási munkák
elvégzése (tisztítás, levegő- és egyéb szűrőtisztítás, olajozás stb.) a vásárló feladatát képezi. Az ilyen
okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül a vásárlót terheli. A termék üzembe
helyezése és beállítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek körébe, ezt a vásárló kérésére a
javítószerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja.
A KERESKEDŐ ÉS A JAVÍTÓSZOLGÁLAT JÓTÁLLÁSI JEGGYEL KAPCSOLATOS
FELADATAI:
•
A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze. A kereskedő köteles az árut javításra elismervény ellenében átvenni.
JÓTÁLLÁSI JEGY
VÁSÁRLÁS DÁTUMA:
KERESKEDŐ NEVE, CÍME:
Garancia-bélyegző helye
KÉSZÜLÉK (TERMÉK) TÍPUSA:
GYÁRTÁSI SZÁMA:
Importőr: KEREX USZODATECHNIKA Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út. 111-113.
Telefon: (36-1) 204-5514 H - P 8.00-16.30-ig
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