
Návod na použitie produktu: Super Fish Pond Skim 2000 – 3000 
 
Technické informácie Pond Skim 2000 Pond Skim 3000 

Napätie 220 -240 V/50 Hz 220 -240 V/50 Hz 

Príkon 25 W 45 W 

Výkon 2 000 l/h 3000 l/h 

Plocha sania 25 m2 40 m2 

Dĺžka prívodného kábla 10 m 10 m 

 
 
Pokyny k tomuto Návodu na použitie   
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce s týmto prístrojom sa smú 

vykonávať len podľa predloženého návodu. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.  
Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.  
Symboly  
Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam: 
 

Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím  
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie 

sú prijaté príslušné opatrenia. 
 

Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva  
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie 

sú prijaté príslušné opatrenia. 
 

Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu. 
 
Použitie v súlade s určeným účelom  
Super Fish Pond Skim 2000 - 3000, ďalej nazývaný prístroj, a všetky ostatné diely obsiahnuté v dodávke sa smú používať výhradne na tieto 

účely:  
− Na čistenie povrchov záhradných jazierok.   
− Na ventiláciu a zásobovanie záhradných jazierok kyslíkom.  
− Prevádzka pri dodržaní technických údajov.  

 

Pre prístroj platia nasledujúce obmedzenia:  

− Nikdy nečerpajte iné kvapaliny než vodu.   
− Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.   
− Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.  
  
Bezpečnostné pokyny 

  
Firma Super Fish skonštruovala tento prístroj podľa aktuálneho stavu techniky a podľa jestvujúcich bezpečnostných pred-pisov. Aj napriek tomu 
môže tento prístroj byt’ zdrojom nebezpečenstva pre osoby a vecné hodnoty, pokiaľ je používaný nesprávne resp. v rozpore s určeným účelom 
alebo pokiaľ nie sú dodržiavané bezpečnostné predpisy.  
Z bezpečnostných dôvodov nesmú tento prístroj používať deti a mladiství, mladší ako 16 rokov, osoby, ktoré nie sú schopné rozpozná  

možné nebezpečenstvo, alebo sa neoboznámili s týmto návodom na použitie. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že  

sa s prístrojom nebudú hrať.  
Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny  
− Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť k usmrteniu alebo ťažkým 

poraneniam.  

− Skôr, ako siahnete do vody, vždy odpojte od prívodu napätia všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú vo vode.  
  

Elektrická inštalácia podľa predpisov  
− Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom o zriaďovateľoch inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.  

− Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a 
oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Čínnosti kvalifikovaného pracovníka zahŕňajú tiež znalosti možných nebezpečenstiev 
a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení.  

− Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.   
− Pripojenie prístroja je povolené iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa 

nachádzajú na výrobnom štítku prístroja, na obale, alebo v tomto návode na obsluhu.   
− Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 

mA.  

− Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interiéri (chránené pred 

striekajúcou vodou).  

− Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mat’ menší prierez ako gumové káble so skratkou H05RN-F. Predlžovacie vedenie musí vyhovovat’ 

norme DIN VDE 0620.   
− Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.  

− Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečná prevádzka   
− Prístroj sa nesmie spúšťať, ak je poškodené vedenie alebo vonkajšie puzdro.   
− Nenoste alebo neťahajte prístroj za prípojné vedenie!   
− Ukladajte všetky potrubia s príslušnou ochranou, aby sa dali vylúčiť všetky možnosti poškodenia, a aby cez ne nemohol nikto 

spadnúť.  

− Nikdy neotvárajte teleso prístroja alebo príslušné diely, ak nie ste k tejto činnosti vyzvaní návodom na obsluhu.   
− Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre zariadenie.   
− Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji.   − Nechajte opravy vykonávať len autorizovanými miestami zákazníckeho servisu  
− Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú žiadne osoby!   
− Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.  
− Neprevádzkujte skimmer na suchu 
− V prípade poškodenia privádzacieho kábla, prístroj viac nepouživajte,na prístroj padá záruka 

  
Montáž a inštalácia   
Zatlačte 3 plaváky (4) do k tomu určených miest na hlavnom telese skimra, až počuteľne zapadnú. Zložte ostatné časti podla priloženého 

obrázka. Ponorte prístroj pod vodu, až je komora čerpadla (5) a nádoba (6) úplne zaplavená. Dbajte na správnu polohu hladinového 

zberača. Prípadne vykonajte zakotvenie prístroja, aby ste obmedzili rádius pohybu. K tomu upevnite na oku komory čerpadla šnúru a 

druhý koniec šnúry upevnite na okraji alebo na dne jazierka. 

  
Zapínanie / Vypínanie   

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie. Možné následky: Smrť alebo     

ťažké zranenia. 
Ochranné opatrenia: Skôr než budete siahať do vody a pracovať na prístroji, vytiahnite vidlicu zo zástrčky.  

Prístroj sa zapína automaticky, keď je zapojený prívod elektrického prúdu. Zapínanie: Zastrčiť 

vidlicui do zástrčky. 
Vypínanie: Vytiahnite vidlicu zo zástrčky. 

  
Čistenie a údržba.   

Pozor! Nebezpečné elektrické napätie. Možné následky: Smrť alebo 

ťažké zranenia. 
Ochranné opatrenia: Skôr než budete siahať do vody a pracovať na prístroji, vytiahnite vidlicu zo zásuvky.  

Pravidelné čistenie: Filtračný kôš a filtračnú penu vyberte z prístroja, vypláchnite čistou vodou a opäť nasadte do prístroja.  
 
Uloženie / Prezimovanie  
Pri mrazoch sa musí prístroj demontovať. Vykonajte dôkladné čistenie a skontrolujte prístroj na poškodenie.  

Uschovávajte zariadenie ponorené vo vode alebo naplnené vodou pri teplote nad bodom mrazu. Neponárať vidlicu do vody! 
 
Súčasti podliehajúce opotrebeniu  
Rotor a filtračná pena sú súčasti, podliehajúce opotrebeniu a nevzt’ahuje sa na ne záruka.  
 
Likvidácia 
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém odovzdávania. Pred odovzdaním 

znefunkčnite prístroj prerezaním kábla. 

 

Vyrobca: Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, Holandsko 

Dovozca do SR: Petomar Slovakia, s.r.o, č.d. 820, 925 63 Dolná Streda 

 


