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Uvedení do provozu/provoz

Po zapnutí Ëerpadla je automaticky nasát vzduch.
Vzduch je p¯es rotující jehliËkovÈ kolo (4.13.1) roztlu-
Ëen na nejjemnÏjöí bublinky. Díky speciální konstrukci
Ëerpadla je zabránÏno vzniku silnÈho hluku. OdpÏ-
ÚovaË (4.5) se plní mo¯skou vodou. Tomu odpovídá
nepatrn˝ pokles vodní hladiny v akváriu. DoplÚte akvá-
rium pot¯ebn˝m mnoûstvím vody. »erpadlo nyní
míchá vodu se vzduchem. PrávÏ p¯i prvním startu
odpÏÚovaËe Ëasto dojde k relativnÏ silnÈmu vzniku
pÏny: pÏna, která je extrÈmnÏ vlhká, se hromadí
v pohárku usazenin (4.2), kter˝ se tak rychle plní vodou.
P¯echodnÏ zde pom˘ûe sníûen˝ p¯ívod vzduchu na
regulátoru vzduchu (4.19) nebo velmi nízk˝ stav vody
v odpÏÚovaËi. KaûdÈ akvárium má svou vlastní biologii
a sv˘j v˝skyt protein˘.

Jeden den po uvedení do provozu by se mÏlo p¯istou-
pit k prvnímu jemnÏjöímu nastavení odpÏÚovaËe: nej-
prve otev¯ete p¯ívod vzduchu k Ëerpadlu pomocí regu-
látoru (4.19) co moûná nejvíce. Jako reakci vidíte, ûe se
bÏhem p¯íötích pár minut zv˝öí stav vody/úroveÚ pÏny
uvnit¯ odpÏÚovaËe (4.5). OtáËením regulátoru pr˘toku
(4.4) na v˝toku p¯ístroje lze tuto úroveÚ dále zv˝öit.
⁄roveÚ v odpÏÚovaËi by mÏla b˝t asi 1 cm pod öed˝m
okrajem pohárku usazenin. Podle toho, zda má b˝t sbí-
rána vlhËí nebo spíö suööí pÏna, lze toto nastavit kom-
binací p¯ívodu vzduchu (4.19) a regulátoru pr˘toku
(4.4). P¯ívod vzduchu by mÏl vöak b˝t pokud moûno
vûdy co moûná nejvíc otev¯en, tzn. regulování mnoûst-
ví pÏny by mÏlo b˝t prvotnÏ provedeno p¯es regulátor
pr˘toku (4.4). P¯ed sejmutím pohárku usazenin (4.2)
plnÏ otev¯ít regulátor pr˘toku (4.4), aby nep¯etekla
voda, p¯ípadnÏ vypnout Ëerpadlo.

»iötÏní

Pohárek usazenin (4.2) je sice opat¯en vyvrtan˝m otvo-
rem pro odtok usazenin (4.2.2), musí se vöak p¯esto
kaûd˝ch pár dní Ëistit. P¯edevöím vnit¯ní trubice (4.2.1)
pohárku usazenin se musí pravidelnÏ Ëistit, aby bublin-
ky vzduchu vystupující pÏny nepopraskaly o Ëasto
mastnÈ usazeniny. Otvor pro odtok usazenin (4.2.2)
v pohárku lze pouûít pro vedení usazenin do vÏtöí
záchytnÈ nádoby nap¯. po delöí nep¯ítomnosti.

Na dnÏ odpÏÚovaËe se mohou Ëasem tvo¯it usazeniny,
kterÈ zuûují dole umístÏn˝ odtok a sniûují tak v˝kon
odpÏÚovaËe. Z tohoto d˘vodu by se mÏl cel˝ p¯ístroj
pravidelnÏ Ëistit.

»erpadlo (4.13) a p¯ívod vzduchu (4.17, 4.18, 4.19) by se
mÏly kaûd˝ mÏsíc zkontrolovat. VápenitÈ usazeniny
mohou sniûovat p¯edevöím nasávání vzduchu (4.19)
Mechanicky tyto Ëásti oËistÏte. OdolnÈ usazeniny lze
odstranit namoËením díl˘ do p¯ípravku sera pH-minus.
Pro ËiötÏní nepouûívat ûádnÈ domácí Ëistící prost¯ed-
ky. P¯ed zpÏtn˝m pouûitím tÏchto Ëástí je nejprve
opláchnÏte pod tekoucí vodou. Rotor (4.13.1) Ëerpadla
m˘ûe b˝t podle situace po nÏkolika mÏsících potaûen
slizem a musí se vyËistit. K tomu jednoduöe opatrnÏ
otoËte hlavou Ëerpadla (4.15) proti tÏlu Ëerpadla aû se
obÏ Ëásti na bajonetu oddÏlí. Kdyû je hlava Ëerpadla
odejmuta, lze rotor (4.13.1) vyjmout vËetnÏ magnetu.
OsiËku (4.13.2) lze po sejmutí nasazen˝ch gumov˝ch
loûisek (4.13.3) z rotoru vytáhnout.

BezpeËnostní pokyny:

P¯ed kaûdou prací v akváriu vytáhnout vöechny kabe-
ly ze zásuvky!

Pokud je prudce odstaven p¯ívod vzduchu, v˝raznÏ se
zv˝öí v˝kon Ëerpadla, odpÏÚovaË m˘ûe p¯etÈct a z ak-
vária bude Ëerpáno velkÈ mnoûství vody!

sera marin Protein Skimmer 600 S je otev¯en˝ pr˘-
tokov˝ p¯ístroj. Pokud je zpÏtn˝ tok vody do akvária
ucpán nebo jinak zamezen, m˘ûe b˝t z akvária Ëerpáno
velkÈ mnoûství vody a zp˘sobit ökody.

sera marin Protein Skimmer 600 S je v˝konn˝ a úsporn˝
dispergátor odpÏÚovaË pro filtr ve spodní sk¯íÚce (takÈ
filtr bahna). Jeho obsluha je velmi snadná a hodí se pro
akvária do 600 litr˘.

Balení obsahuje (obrázek 2)

2.1 OdpÏÚovaË s p¯ípojn˝m hrdlem
2.2 Dispergátor Ëerpadlo NP 1600 s jehliËkov˝m ko-

lem
2.3 Spojka hadic
2.4 Flexibilní hadice pro v˝vod
2.5 P¯ívod vzduchu se sacím hrdlem a regulátorem

vzduchu k dispergátor Ëerpadlu
2.6 Flexibilní hadice pro odtok usazenin s reguláto-

rem

⁄lohy odpÏÚovaËe

OdpÏÚovaË je srdcem filtrace mo¯skÈho akvária. Od-
straÚuje proteiny (bílkoviny), kterÈ jsou do vody neu-
stále vydávany mikroorganizmy, bezobratl˝mi tvory a
rybami. OdpÏÚovaË odstraÚuje Ëástice jakoû i suspen-
dovanÈ látky a akvárium provzduöÚuje. Pokud není
protein z akvária odstraÚován, vede to k p¯ib˝vání öko-
dliv˝ch substancí jako jsou amoniak, nitrit a nitrát (ba-
kteriální odbourávající ¯etÏzec pocházející z protein˘).
Drûení mo¯sk˝ch ûivoËich˘ v uzav¯en˝ch systÈmech
bude znaËnÏ ztíûenÈ nebo u nÏkter˝ch nároËn˝ch dru-
h˘ dokonce nemoûnÈ.

Princip funkce (obrázek 3)

Dispergátor Ëerpadlo sera marin Protein Skimmer Ëer-
pá vodu z akvária nebo z filtraËní komory (3.1), v ko-
mo¯e s lopatkov˝m obÏûn˝m kolem ji míchá se vzdu-
chem (3.2), kter˝ je nasát˝ vznikl˝m p¯etlakem (3.3) a
sera jehliËkov˝m kolem roztluËen na nejjemnÏjöí bub-
linky. JemnÈ vzduchovÈ bublinky nabízejí velkou plo-
chu, na kterou se m˘ûe protein navázat.

Tato smÏs voda-vzduch je Ëerpána do vnit¯ku reakËní
komory odpÏÚovaËe (3.4). PostrannÏ orientovanÈ v˝-
pusti p¯ivedou smÏs do rotace, která drûí vzduchovÈ
bublinky dÈle ve vznáöení a tím zvyöuje v˝tÏûek usaze-
nin (3.5). V tÈto komo¯e se protein váûe na bublinky.
Bublinky se shromaûÔují na hladinÏ a vytvá¯í plovoucí
pevnou pÏnu. Ta je zúûenou v˝tlaËnou trubkou vedena
a uloûena v pohárku usazenin (3.6). VyËiötÏná voda vy-
tÈká dole z odpÏÚovaËe do zúûenÈ trubice a p¯es nasa-
zenou v˝tokovou hadici (3.7) zpÏt do akvária resp. fil-
traËní nádrûe.

Postup sestavení (obrázek 4)

4.1 víko
4.2 pohárek usazenin
4.2.1 vnit¯ní trubice pohárku usazenin
4.2.2 otvor pro odtok usazenin

s hadicí a regulátorem
4.3 tÏsnící krouûek
4.4 regulátor pr˘toku
4.5 tÏlo odpÏÚovaËe
4.6 otvor pro v˝pust vody
4.7 tÏsnící krouûek
4.8 odtoková trubice pro Ëistou vodu
4.9 spojka hadiËek
4.10 hrdlo pro p¯ívod vody
4.11 tÏsnící krouûek
4.12.1 drûák hadic pro odtok usazenin
4.12.2 drûák hadic pro p¯ívod vzduchu
4.12.3 hadice pro odtok usazenin s regulátorem
4.13 dispergátor Ëerpadlo
4.13.1 rotor
4.13.2 osiËka
4.13.3 gumovÈ loûisko
4.14 upevÚovací deska
4.15 hlava Ëerpadla s bajonetov˝m uzávÏrem
4.16 nasávací otvor
4.17 vzduchová hadiËka
4.18 sací hrdlo
4.19 regulátor vzduchu

UmístÏní na filtraËní nádrûi (obrázek 1)

sera marin Protein Skimmer 600 S se vestaví do filtru ve
spodní sk¯íÚce. K tomu se propojí Ëerpadlo (na upev-
Úovací desce 4.14) s odpÏÚovaËem a umístí se jako
jedna jednotka do filtru bahna (obrázek 1). DoporuËen˝
stav vody ve filtraËní nádrûi je min. 10 cm a max. 20 cm.
Aby se p¯edeölo bÏhu na sucho, doporuËujeme udrûo-
vat konstantní stav vody p¯es automatickÈ vyrovnávání
odpa¯enÈ vody.

CZ InformaËní popis
sera marin Protein Skimmer 600 S

»tÏte prosím pozornÏ.

Protein Skimmer 600 S

12®



3 4

Technická data:

V˝öka: 50,8 cm
äí¯ka: 16,6 cm
Hloubka: 18,6 cm
Objem: cca 3,3 l

»erpadlo: NP 1600
220 – 240 V ~ 50 Hz, 20 W
max. 40°C (104°F)

Hmax: 1,2 m
Qmax: 1.400 l/h
IPX8: do 1 m hloubky vody

Kontrolní list závad: Náhradní díly:

Rotor s jehliËkov˝m kolem
Keramická osiËka s gumov˝mi loûisky
Kompletní Ëerpadlo NP 1600
Pohárek usazenin s víkem
TÏsnící krouûek zpÏtnÈho toku

Likvidace p¯ístroje:

Vy¯azenÈ p¯ístroje nepat¯í do komunálního odpadu!
Pokud jiû p¯ístroj nebude nikdy pouûíván, je spot¯ebi-
tel povinen zlikvidovat ho v souladu s platn˝m záko-
nem o odpadech a odevzdat jej do pat¯iËnÈ skupiny
odpad˘. Tím je zaruËeno odbornÈ zhodnocení a zabrá-
nÏno negativním dopad˘m na ûivotní prost¯edí.

ElektrickÈ p¯ístroje jsou z
tohoto d˘vodu oznaËeny symbolem:

Záruka:

P¯i dodrûení návodu k pouûití pracuje sera marin Pro-
tein Skimmer 600 S spolehlivÏ. RuËíme za bezchybnost
naöich produkt˘ v˝hradnÏ v rámci zákonn˝ch ustano-
vení od data prodeje.
RuËíme za úplnou bezchybnost p¯i p¯edání. Pokud se
bÏhem správnÈho pouûívání objeví známky opot¯ebe-
ní, nejedná se o vadu. V tomto p¯ípadÏ nevzniká nárok
na uplatnÏní záruky. Toto se vztahuje p¯edevöím na ro-
tor, osiËku, gumová loûiska a hadiËky.
DoporuËujeme Vám v p¯ípadÏ jakÈkoli závady nejprve
navötívit Vaöeho prodejce, u kterÈho jste p¯ístroj za-
koupili. Ten by mÏl posoudit, zda se skuteËnÏ jedná o
záruËní p¯ípad. P¯i zasílání p¯ímo nám musíme zbyteË-
nÏ vzniklÈ náklady naúËtovat.
Ze záruky je vylouËeno úmyslnÈ poruöení smlouvy a
hrubá nedbalost. Pouze v p¯ípadÏ ohroûení ûivota, po-
ranÏní a ohroûení zdraví podstatn˝ch smluvních povin-
ností a p¯i nutnÈm ruËení dle zákona o záruce v˝robk˘
ruËí sera takÈ p¯i lehkÈ nedbalosti. V tomto p¯ípadÏ je
rozsah ruËení omezen na náhradu typovÏ shodn˝ch
p¯edvídateln˝ch ökod.

1 m

Závada P¯íËina OdstranÏní

P¯íliö nízk˝ p¯ívod vzduchu Málo otev¯en˝ nasávací ventil (4.19) Otev¯ít nasávací ventil (4.19)

äpinavá/ucpaná vzduchová hadiËka
(4.17)

VyËistit

ZneËiötÏnÈ nasávací hrdlo (4.16) na
Ëerpadle

Sejmout a vyËistit

Slab˝ v˝kon Ëerpadla VyËistit rotor a osiËku

P¯íliö vlhká pÏna/
p¯íliö mnoho usazenin

Vysoká hladina vody v p¯ístroji Více otev¯ít regulátor pr˘toku (4.4)

P¯íliö mnoho vzduchu Více uzav¯ít nasávací ventil (4.19),
nastavení nejprve p¯es regulátor
pr˘toku (4.4)

P¯íliö suchá/
velmi tuhá pÏna

P¯íliö nízká hladina vody v p¯ístroji Trochu uzav¯ít regulátor pr˘toku
(4.4)

P¯íliö nízk˝ v˝kon Ëerpadla VyËistit rotor, osiËku a sací hrdlo

P¯íliö nízká tvorba pÏny NedostateËnÈ mnoûství vzduchu Více otev¯ít nasávací ventil (4.19)

P¯íliö vysoká tvorba pÏny, tmavÏ
hnÏdÈ usazeniny, velmi lepkavá
pÏna

P¯íliö zneËiötÏná voda ProvÈst ËásteËnou v˝mÏnu vody,
mÈnÏ krmit

Viz: p¯íliö nízká tvorba pÏny Nastavení vlhËích usazenin

Zaniklá tvorba pÏny Krmení tuËn˝m krmivem (ryby,
muöle)

Tvorba pÏny zaËne znovu po nÏkoli-
ka hodinách

Ucpan˝ p¯ívod vzduchu VyËistit p¯ívod vzduchu resp. více
otev¯ít
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