
a) Zainstaluj dysk odkurzacza

•  Wymień wnętrze dyszy powrotnej na element "I", tak aby otwór skierowany był
w stronę dna basenu. Nie przeszkadza to w prawidłowym działaniu odkurzacza.
Jeśli basen wyposażony jest w dyszę zasysającą wykonaj krok 6.

Podłącz "H" do dyszy zasysającej. Podłącz regulator "G" do "H". Strzałka musi 
znajdować się w stronę dyszy czyli wyznacza ona kierunek zasysania wody

• Gdy regulator podłączony jest do dyszy zasysającej, podłącz wąż "E"
bezpośrednio do regulatora.
Gdy regulator podłączony jest do skimmera, przepuść wąż przez ramkę 
skimmera i podłącz go do regulatora za pomocą kolana

•  Upewnij się, że system filtracji i odkurzacza nie jest zapowietrzony

•  Włóż przedłużenie "H" do dolnego otworu skimmera. Do przedłużenia "H" podłącz
regulator przepływu "G" a do niego kolano "F". Strzałka na regulatorze przepływu musi
być skierowana w dół skimmera 

•  Załóż wymaganą liczbę węży "D" następnie podłącz je do odkurzacza "B".
Wężem "E" należy połączyć wąż "D" z adapterem w skimmerze lub dyszy zasysającej

•  Dobierz odpowiednią ilość węży do długości basenu + 2 odcinki więcej
niż długość basenu

•  Napełnij węże wodą aby uniknąć zapowietrzenia się pompy basenowej.

•  Przyczep pływak "K" dp trzeciego odcinka węża 
i wyreguluj jego położenie oraz położenie odkurzacza
poprzez przesuwanie pływaków na wężu.

•  Włącz pompę basenową

•  Ustaw na regulatorze odpowiednią
prędkość pracy odkurzacza 

•  Jeżeli odkurzacz jest zbyt mocno pochylony do przodu lub do tyłu można
to ustawić zmieniając położenie pływaka "K" na wężu od odkurzacza.

• Rysunek złożonego odkurzacza

• Wyłącz pompę basenową

b) Zainstaluj deflektor. Ważne aby 
założyć go tak aby mógł się swobodnie obracać
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Vyměňte membránu následovně:

•  Usunąć zacisk "B2" z obudowy, nie tylko przez pociągnięcie, ale jednocześnie naciskając szyjkę "B5".

• Zainstaluj nową membranę "2", dopasowując powyższą procedurę w odwrotnej kolejności.

• Połączenia muszą być szczelnie zamknięte

•  Pompa filtra powinna mieć minimum 0,5 HP / 3700 l/h

•  Węże przechowuj nie pozwijane. Chroń je przed słońcem.

•  Zainstaluj części odkurzacza w sposób pokazany poniżej.

•  Wyciągnij zacisk "B2"

•  Wymontuj zawleczkę "B8".

Uwaga:
Część "B9" nie powinna być
dokręcona zbyt mocno.
W membranie "B3" musi
zostać mała przerwa.
W przeciwnym razie odkurzacz
może działąć nie prawidłowo

Odkręć nakrętkę "B9".

•  Wyciągnij membranę "B3"

•  Wyjmij kasetę z membraną.

Min. 0,5HP/1000 galonů (3700 litrů) 

II.

•  Lista części elementu "B"


