
VSEBINA

1 x Ohišje (1)
1 x Pokrov (2)
1 x Nastavek za sesanje (3)
1 x Okvir (4)
1 x Dvojno tesnilo (5)
1 x Povratna šoba (6)
2 x Smrekica (7)
1 x Košarica (9)
10 x Vijaki (8)
2 x Vijaki  
1 x Čep za prezimovanje, tesnilo in ključ.
1 x Pripomoček za nastavitev (11)
oziroma povečavo luknje v povratni šobi
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VGRADNJA POVRATNE ŠOBE

Vodo napolnite pod odprtino v plašču, Vse navoje je potrebno temeljito
folija mora biti fiksna zatesniti s pomočjo teflonskega traku. 

Na šobo namestite tesnilo in jo z notranje strani bazena Iz zunanje strani s pomočjo ostrega noža 
potisnite skozi luknjo v obodu bazena napravite dve zarezi v obliki križa

Šobo potisnite skozi luknjo in odrežite Iz zunanje strani namestite drugo tesnilo in 
odvečno folijo trdno privijte matico

S pomočjo priloženega ključa privijte iz notranje strani S pomočjo nastavka (11) lahko nastavite povratni tok
Ključ uporabite tudi pri namestitvi čepa za prezimovanje oziroma povečate odprtino. Z gumjastim kladivom izbijete

notranjost kroglice. 
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VGRADNJA SKIMERJA

V odprtino oboda namestite dvojno tesnilo Ohišje pritrdite s priloženimi vijaki (dva daljša)

Vijake privijajte križno Z ostrim nožem izrežite folijo

Namestite loputo Smrekico ovijte s teflonskim trakom in 
privijte v skimer

Vložite košarico in namestite pokrov
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NAMESTITEV PRIKLJUČKA ZA SESANJE 

Sesalno cev (premera 32 ali 38mm) namestite na nastavek za sesanje
Pri vključenem filtru postavite cev pred povratno šobo. Tako bo pritisk 
iz cevi izpihal zrak. 

Ko se cev napolni z vodo izključite filtrirno napravo in namestite nastavek za sesanje v skimer.

Vključite filtrirno napravo - položaj filtracija. 
V kolikor imate težave z namestitvijo nastavka za sesanje odstranite loputo skimerja ali 
sesalno cev namestite šele po tem, ko ste namestili nastavek za sesanje. 
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