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Instrukcja
SeaSkim 

www.juwel-aquarium.com



Wstęp
 

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy JUWEL
Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie. 

 

Nasze produkty są produkowane z zachowaniem największej staranności i przy
użyciu najnowocześniejszej techniki. 

 

Do wytworzenia tych produktów przyczyniło się ponad 40 lat doświadczeń w
produkcji akwariów i akcesoriów do nich. Są one zaprojektowane i wyprodukowane
według najnowszego stanu techniki i badań naukowych w dziedzinie ich
wykorzystywania. 

 

Wskazówki bezpieczeństwa:
Z niniejszego urządzenia wolno korzystać dzieciom od 8. roku życia oraz
osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych
oraz osobom nie posiadającym doświadczenia i wiedzy jedynie wtedy, gdy są
nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z
urządzenia i gdy rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem i należy je nadzorować przy czyszczeniu i konserwacji
wykonywanej przez użytkownika.

Przed kontaktem z wodą należy wyciągnąć wtyczki sieciowe wszystkich
eksploatowanych w wodzie urządzeń.

Praca tylko z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, maks. 30mA.

Wtyczki sieciowe urządzeń elektrycznych nie mogą być wilgotne. Podłączać
wtyczki elektryczne do sieci prądu na takiej wysokości, aby przewód
przyłączeniowy tworzył pętlę, po której będzie spływała woda.

A) Pokrywa zespołu pojemnika na pianę 

 

B) Zespół pojemnika na pianę 

 

C) Pokrywa obudowy SeaSkim 

 

D) Końcówka wylotowa 

 

E) Regulator powietrza 

 

F) Przewód powietrza 

 

G) Regulator ciśnienia powietrza 

 

H) Zamocowanie 

 

I) Obudowa SeaSkim 

 

J) Element dystansowy 
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JUWEL SeaSkim
 

JUWEL SeaSkim łączy w sobie zalety odpieniacza wewnętrznego, przy którym woda
pozostaje w akwarium, z kompaktową formą i dużą wydajnością odpieniania.  

 

Zintegrowana pompa o wydajności 1 500 l/h umożliwia pobór powietrza na poziomie
150 l/h i gwarantuje w ten sposób skuteczne odpienianie protein w akwariach
morskich o pojemności 100 - 500 litrów. JUWEL SeaSkim nie funkcjonuje w
zastępstwie systemu filtracyjnego w akwarium morskim. 

 

Proces odpieniania wykorzystuje fakt gromadzenia się na powierzchni granicznej
między wodą a powietrzem wielu tzw. substancji powierzchniowo czynnych,
zwłaszcza w wodzie słonej. Należą do nich białka oraz substancje pierwszego
stopnia ich rozkładu (zawierają one niepożądane pierwiastki azotu i fosforu), a także
np. najdrobniejsze cząstki brudu (substancje stałe). 

 

Montaż w akwariach firmy JUWEL
 

JUWEL SeaSkim jest przeznaczony do montażu w modelach akwariów Rio, Lido,
Vision i Trigon firmy JUWEL. W tych akwariach firmy Juwel otwór na SeaSkim już
jest przygotowany i zamknięty zatyczką. Usunąć zatyczkę, która zamyka pokrywę.

Wskazówka: Zestaw klap do odpieniacza JUWEL SeaSkim
Jeżeli pokrywa akwarium JUWEL nie jest wyposażona w specjalny uchwyt do
mocowania odpieniacza SeaSkim, zalecamy skontaktować się ze
specjalistycznym punktem sprzedaży. 

 

Odpowiedni zestaw klap do odpieniacza SeaSkim można tam nabyć jako
oryginalną część zamienną JUWEL. 

 

Montaż zamocowania dla JUWEL SeaSkim
 

Montaż SeaSkim odbywa się za pomocą załączonego zamocowania. Zapewnia ono
prawidłowe umieszczenie odpieniacza w akwarium i tym samym optymalne rezultaty
w procesie odpieniania. Akwarium powinno być przy tym tak dalece opróżnione, aby
można było wytrzeć szyby do sucha. 

 

 

 

Odpowiednie umieszczenie odpieniacza jest możliwe dzięki zastosowaniu
załączonego szablonu do umiejscowienia zamocowania.  

 

 

 

1. Najpierw zgiąć szablon wzdłuż wyznaczonych linii i ułożyć go w sposób pokazany
poniżej.  

 

 

 

2. Modele akwariów RIO, LIDO, VISION: 

 

Przewiesić szablon od wewnątrz przez krawędź ramy lewej szyby bocznej i umieścić
go w lewym tylnym rogu (patrz rysunek A).  

 

 

 

2. Model akwarium TRIGON: 

 

Przewiesić szablon od wewnątrz przez krawędź ramy lewej szyby bocznej w
odległości 25 cm do tylnej krawędzi zewnętrznej ramy (patrz rysunek B).  

 

 

 

3. Aby uniknąć ześlizgnięcia należy przymocować szablon taśmą klejącą.  

 

 

 

4. Po zamocowaniu szablonu pokryć zewnętrzną stronę zamocowania odpowiednią
ilością załączonego kleju Conexo (nr kat. 88355) firmy JUWEL.  

 

 

 

5. Przykleić zamocowanie przez widoczny otwór szablonu od wewnątrz na szybę
akwarium i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 48 godzin.  

 

 

 

6. Po wyschnięciu usunąć szablon.  

 

 

 

7. Sprawdzić stabilne osadzenie zamocowania i usunąć ewentualne pozostałości
kleju. 

 

A

48 h

25 cm

B
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Przygotowanie pompy SeaSkim JUWEL Eccoflow
 

Umieścić dyszę Venturiego (C) na pierścieniu łączącym (B) pompy (A). Zwrócić
uwagę na prawidłowe osadzenie dyszy Venturiego, zgodnie z rysunkiem.

A B C

Przygotowanie JUWEL SeaSkim
 

- Zdjąć pokrywę obudowy, usunąć kolektor piany i wyjąć ściankę działową z
obudowy.  

 

 

 

- Zamontować pompę i nałożyć dyszę Venturiego na adapter. 

 

 

 

- Umieścić pompę w odpowiednim uchwycie w ściance działowej (1) i przeprowadzić
przewód elektryczny przez dolny przepust kablowy ścianki działowej.  

 

 

 

- Regulator powietrza umieścić na końcu przewodu (2).  

 

 

 

- Przewód powietrza nałożyć na dyszę Venturiego (3) i przeprowadzić go przez
przepust przewodu ścianki działowej.  

 

- Przeprowadzić regulator ciśnienia powietrza przez uchwyty w ściance działowej.  

 

 

 

- Po umieszczeniu regulatora ciśnienia powietrza na pompie należy go zamknąć,
obracając w prawo na górnym końcu (4).  

 

 

 

- Wstawić ściankę działową do obudowy (5) i zamontować elementy dystansowe na
obudowie (6).  

 

 

 

- Zamontować kolektor piany i pokrywę obudowy (7). Sprawdzić prawidłowe
osadzenie pierścienia uszczelniającego na kolektorze piany. Przeprowadzić
przewód powietrza przez uchwyt w pokrywie obudowy. 

 

 

 

- Zamocować końcówkę wylotową na obudowie SeaSkim (8). 

 

2 4

3
1

5

7

6

8

4



Montaż JUWEL SeaSkim
 

1. Przymocować SeaSkim z okrągłym otworem do solidnie przyklejonego
zamocowania. 

 

2. Zamontować pokrywę oświetleniową z przygotowanym otworem nad
odpieniaczem SeaSkim. 

 

3. Przeprowadzić rurę zespołu pojemnika na pianę przez otwór pokrywy
oświetleniowej i umieścić ją na kolektorze piany. 

 

4. Zamknąć kolektor piany za pomocą pokrywy.  

 

5. Ustawienie końcówki wylotowej dostosować do warunków środowiskowych
panujących w akwarium. 

 

W przypadku chęci uszczelnienia obszaru między SeaSkim a szybą akwarium,
należy użyć silikonu zgodnie z ilustracją. Zapobiegnie to wpływaniu ryb do tej
przestrzeni. 
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Eksploatacja JUWEL SeaSkim
 

Podłączyć przewód elektryczny w taki sposób, aby SeaSkim (odpieniacz protein) był
gotowy do pracy. 

 

Najpierw otworzyć regulator przepływu powietrza, znajdujący się na końcu przewodu
powietrza. Następnie tak ustawić regulator ciśnienia powietrza, aby poziom piany
podniósł się do połowy zespołu pojemnika na pianę. Dopiero po fazie rozruchowej,
która może trwać od kilku godzin do 3 dni, produkcja piany ustabilizuje się na
normalnym poziomie.  

 

W fazie rozruchowej akwarium morskiego piana jest raczej wodnista i ma jasny
kolor. Produkcja piany jest zależna od stopnia zanieczyszczenia wody akwariowej.
Aby w pełni wykorzystać moc odpieniacza SeaSkim, zalecamy całkowite otwarcie
regulatora przepływu powietrza i regulację funkcji wytwarzania piany za pomocą
regulatora ciśnienia powietrza. 

 

Konserwacja JUWEL SeaSkim
 

Co tydzień: 

 

Skontrolować produkcję piany, w razie potrzeby ponownie ustawić regulator
powietrza i regulator ciśnienia powietrza. 

 

Opróżnić zespół pojemnika na pianę, zdejmując go od góry i usuwając zawartość.
Następnie wyczyścić zespół przy użyciu czystej wody i w razie potrzeby
szczoteczki.  

 

Nie dotykać wewnętrznej strony pojemnika na pianę palcami, ponieważ redukuje to
w znacznym stopniu produkcję piany.  

 

Pamiętać, aby wlot powietrza zespołu pojemnika na pianę był wolny od
zanieczyszczeń (patrz rys.).  

 

Sprawdzić szczeliny wlotowe na obudowie SeaSkim pod kątem zanieczyszczeń i w
razie potrzeby wyczyścić je. 

 

 

 

Podczas czyszczenia nie wyłączać pompy! 

 

 

 

Po zakończeniu czyszczenia ponownie włożyć zespół pojemnika na pianę. Po
zakończeniu czyszczenia normalna produkcja piany ustabilizuje się po upływie kilku
godzin. 

 

Keep clean!

Konserwacja JUWEL SeaSkim
 

Co kwartał: 

 

Wyłączyć pompę SeaSkim i podnieść zespół pojemnika na pianę. Zdjąć pokrywę z
obudowy i wyjąć ściankę działową z pompą SeaSkim. 

 

Wykręcić regulator ciśnienia powietrza i odłączyć przewód powietrza od dyszy
Venturiego. Teraz można zdjąć pompę i dyszę Venturiego ze ścianki działowej. 

 

Wyczyścić i sprawdzić pod kątem uszkodzeń wszystkie części. Otworzyć i sprawdzić
wszystkie części pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń (przeczytaj również
„Konserwacja pompy SeaSkim“). 

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewodu powietrza, regularnie usuwać
znajdujące się w nim osady soli przy użyciu ciepłej wody.  

 

Ponownie złożyć części, w odwrotnej kolejności.  

 

Podłączyć pompę do prądu. 
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Konserwacja pompy SeaSkim JUWEL Eccoflow
 

Pompę SeaSkim JUWEL Eccoflow należy sprawdzać  pod kątem działania i czyścić
w regularnych odstępach czasu (min. 1x w miesiącu). 

 

 

 

Sposób postępowania: 

 

 

 

1. Odłączyć od prądu wszystkie urządzenia pracujące w wodzie. 

 

 

 

2. Aby wyjąć pompę z odpieniacza SeaSkim, wykonać czynności opisane w
rozdziale „Konserwacja JUWEL SeaSkim co kwartał“. 

 

 

 

3. Zdjąć dyszę Venturiego (C) z pompy i odłączyć pierścień łączący (B) od silnika,
obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 

 

 

 

4. Wyjąć z silnika wirnik (A) i oś wraz z odpowiednimi łożyskami gumowymi. 

 

 

 

5. Starannie oczyścić wszystkie części.  

 

 

 

Konieczne jest, aby wyjąć wirnik z komory i wyczyścić zarówno ją, jak i wirnik z
osadów i zanieczyszczeń. Użyć w tym celu szczoteczki dołączonej do pompy. W
innym wypadku naruszona zostanie sprawność pompy. Sprawdzić również wirnik
pod kątem zanieczyszczeń i ew. oznak zużycia elektromagnesu.  

 

 

 

6. Następnie ponownie zamontować pompę SeaSkim w odpieniaczu SeaSkim,
postępując w odwrotnej kolejności. Przed ponownym podłączeniem do prądu
urządzeń pracujących w wodzie. 

 

3

CBA

Wskazówka:
Aby zapewnić optymalne działanie i spokojny bieg pompy, zalecamy wymianę części
zużywających się, takich jak wirnik i oś w odstępach co ok. 12 miesięcy (nr
katalogowy 85098). W tym celu proszę zwrócić się do specjalistycznego sklepu.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Należy przestrzegać, że pompę wolno uruchamiać jedynie w wodzie. 

 

Przed wyjęciem pompy z odpieniacza SeaSkim należy odłączyć wszystkie wtyczki
sieciowe. 

 

Pompę wolno eksploatować jedynie w pomieszczeniach i w temperaturze wody
maksymalnie do 35 stopni Celsjusza. 

 

Nie wolno naprawiać przewodu przyłączeniowego. Uszkodzoną pompę zawsze
należy wymienić w całości. 

 

Wskazówka:
 

Termometr cyfrowy 2.0 JUWEL
Do kontroli temperatury wody w akwarium zalecamy stosowanie termometru
cyfrowego JUWEL (nr wyrobu 85702). Prosimy o kontakt z autoryzowanym
dealerem.

Wskazówka:
 

Automatyczny podajnik karmy JUWEL
Oferujemy Państwu automatyczny podajnik karmy JUWEL pasujący do wszystkich
akwariów marki JUWEL. Dostępny jest on w specjalistycznych sklepach jako
oryginalny osprzęt JUWEL Aquarium (numer wyrobu 89000).
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Usterka - Przyczyna – Środki zaradcze
 

Pęcherzyki powietrza w akwarium 

 

--- Nieprawidłowo ustawiona końcówka wylotowa. 

 

 

 

Ustawić końcówkę wylotową w kierunku powierzchni wody, tak by pęcherzyki
powietrza nie przedostawały się do akwarium.  

 

 

 

SeaSkim produkuje pianę, która jednak nie dochodzi do pojemnika na pianę. 

 

--- Nowo zagospodarowany zbiornik i / lub nowo zainstalowany SeaSkim. 

 

 

 

Przeczekać fazę rozruchową (1-3 dni) lub poczekać, aż wzrośnie zanieczyszczenie
wody wskutek zasiedlenia zwierzętami. 

 

 

 

--- Zbyt niski poziom wody. 

 

 

 

Uzupełnić wodę do poziomu oznaczenia na obudowie. 

 

 

 

Odpieniona ciecz jest bardzo przejrzysta 

 

--- Nowo zagospodarowany zbiornik i / lub nowo zainstalowany SeaSkim. 

 

 

 

Przeczekać fazę rozruchową (1-3 dni) lub poczekać, aż wzrośnie zanieczyszczenie
wody wskutek zasiedlenia zwierzętami. Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia wody
wytwarzana piana jest ciemniejsza. 

 

 

 

--- Za mocno otwarty regulator powietrza lub regulator ciśnienia powietrza. 

 

 

 

Zmniejszyć doprowadzanie powietrza, aż wytwarzana będzie ciemna piana. 

 

 

 

 

 

--- Zbyt małe zanieczyszczenie wody. 

 

 

 

Kolor piany uwarunkowany jest zanieczyszczeniem wody spowodowanym
obecnością ryb i zwierząt niższych. Zasiedlenie małą liczbą zwierząt = jaśniejsza
piana, zasiedlenie dużą liczbą zwierząt = ciemniejsza piana. 

 

Skuteczność odpieniania po dłuższej eksploatacji zmniejsza się lub jest przerwana 

 

 

 

--- Zakłócenia w doprowadzaniu powietrza wskutek obecności kryształków soli lub
zgiętego węża. 

 

 

 

Wyczyścić przewód powietrza czystą wodą lub sprawdzić poprowadzenie przewodu
(patrz „Konserwacja JUWEL SeaSkim co kwartał“). 

 

 

 

--- Zanieczyszczony dopływ i odpływ wody. 

 

 

 

Wyczyścić dopływ wody. 

 

 

 

--- Zabrudzona lub uszkodzona pompa. 

 

 

 

Wymontować, otworzyć i wyczyścić pompę za pomocą szczoteczki. W razie
potrzeby wymienić wirnik. 

 

Skimmer głośno pracuje 

 

 

 

--- Zabrudzona lub uszkodzona pompa. 

 

 

 

Wymontować, otworzyć i wyczyścić pompę. W razie potrzeby wymienić wirnik. 

 

 

 

Pojemnik na pianę zbyt szybko się napełnia. 

 

 

 

--- Zbyt mocno otwarty regulator powietrza. 

 

 

 

Zmniejszyć doprowadzanie powietrza za pomocą regulatora powietrza i
wyregulować mieszankę wodno-powietrzną. Zawsze powoli, stopniowo wykonywać
kolejne kroki. 

 

 

 

Nadmierna ilość pęcherzyków w akwarium 

 

 

 

--- Zbyt mocno otwarty regulator powietrza. 

 

 

 

Zmniejszyć doprowadzanie powietrza za pomocą regulatora powietrza i regulatora
ciśnienia powietrza. Zawsze powoli, stopniowo wykonywać kolejne kroki. 
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Prawidłowy recykling (odpadów elektrycznych i elektronicznych)
Oznakowanie na produkcie lub dokumentacji produktu informuje, że po zużyciu
produktu nie wolno go wyrzucać do pojemników na zwykłe odpady domowe.
Niniejsze urządzenie usuwać oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć
zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia ludzi w wyniku
niekontrolowanego usuwania odpadów. Poddać urządzenie przepisowemu
recyklingowi w celu wspierania wtórnego wykorzystania zasobów surowcowych. 

 

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali
zakupu produktu, celem poinformowania się, w jaki sposób przeprowadzić
ekologiczny recykling urządzenia.

Deklaracja gwarancyjna
 

Na nasz produkt JUWEL Aquarium udzielamy nabywcy, o ile jest on też
użytkownikiem, gwarancji na okres 24 miesięcy na wypadek, gdyby nasz produkt
posiadał wady, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

 

 

 

§ 1 Zakres gwarancji 

 

(1) Gwarancja obejmuje sprzedany Państwu produkt JUWEL Aquarium ze
wszystkimi do niego przynależnymi pojedynczymi częściami, jednakże z wyjątkiem
części zużywających się, takich jak lampy świetlówkowe i materiały filtrujące.
Gwarancja ogranicza się jedynie do samego produktu i nie obejmuje innych szkód
rzeczowych i/lub obrażeń ciała osób. Ponadto obowiązują też przepisy ustawy o
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu,
które nie są ograniczone przez wymienione wyżej postanowienie. 

 

(2) Gwarancja realizowana jest w taki sposób, że w zależności od naszej decyzji
wymieniony lub naprawiony zostanie kompletny produkt, bądź jego części składowe.
W razie niepowodzenia tych środków w zależności od Państwa wyboru obniżona
zostanie cena zakupu lub też produkt zostanie przyjęty z powrotem, a cena zakupu
zwrócona.  

 

 

 

§ 2 Okres gwarancji i jej realizacja 

 

(1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia akwarium do klienta.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie naszego produktu zgodnie z
przeznaczeniem oraz prawidłowa obsługa lub konserwacja, a w szczególności
przestrzeganie odpowiedniej instrukcji obsługi. Dalszym warunkiem jest też zakaz
dokonywania napraw produktu lub jego części składowych przez nieautoryzowane
warsztaty serwisowe lub osoby. Gwarancja przepada, gdy produkt nosi ślady
uszkodzeń mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności jednak w
razie stłuczenia szkła. 

 

(2) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wystąpią wady, należy
niezwłoczniezgłosić roszczenia gwarancyjne, najpóźniej jednak w ciągu czternastu
dni od wystąpienia wady, w punkcie sprzedaży, który sprzedał / dostarczył produkt.
Wynikające z przepisów prawnych uprawnienia gwarancyjne zostają przy tym dla
Państwa zachowane. 

 

(3) Roszczenia gwarancyjne uwzględniane będą jedynie wtedy, gdy przedłożony
zostanie paragon kasowy dokumentujący zakup produktu JUWEL Aquarium. 

 

 

 

Niniejsza deklaracja gwarancyjna jest tłumaczeniem, miarodajna jest wersja
niemiecka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

© JUWEL AQUARIUM 

 

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Korall, Monolux, Duolux, Multilux,
Korallux, Violux, SeaSkim, Aqua Heat, EasyFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite,
Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax,
Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, OXYPlus, Silexo,

JUWEL AQUARIUM GMBH & CO. KG 

 

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY 

 

Telefon +49(0)42 61/93 79-32 

 

Telefax +49(0)42 61/93 79-856 

 

Service-Mail service@juwel-aquarium.de
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