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UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ 
PŘÍRUČKA 

Bazénový Skimmer PROFI 15L 

Foliové a Prefabrikované bazény 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Obrázek je orientační 
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1. Základní popis skimmeru
Bazénové Skimmery (neboli sběrače vody) jsou základním stavebním prvkem bazénu a je 
nutno na jejich projekci myslet před vlastní výstavbou. Skimmer slouží zejména pro sběr 
nečistot z hladiny bazénu – proto jej instalujeme nejlépe proti směru hlavního větru. Skimmer 
se rovněž používá pro připojení manuálních a poloautomatických vysavačů. 

2. Funkčnost skimmeru
Skimmer-Sběrač vody slouží k nasávání vody z hladiny bazénu filtračním zařízením, 
zejména filtračním (cirkulačním) čerpadlem. Listí, hmyz a další plovoucí nečistoty jsou 
nasávány do skimmeru a jsou zachyceny sítem na nečistoty. Ke skimmeru lze připojit 
bazénovou vyztuženou hadici jak 5/4“ (32mm) tak i 6/4“ (38mm) nebo bazénový vysavač, jak 
je psáno výše. 

3. Instalace skimmeru
Poznámka: K montáži si připravte křížový šroubovák a ostrý nůž na bazénovou fólii. 

1. Očistěte hrany předražených otvorů skimmeru a vratné trysky od případných nečistot.
Toto doporučujeme provést před nasazením fólie do bazénu.

2. Hadicový trn našroubujte do spodního tělesa skimmeru. Použijte teflonovou pásku,
coby těsnění (nepoužívejte lepidla ani těsnící tmel).

3. Těleso sběrače ke stěně bazénu mějte částečně přišroubováno již před samotnou
instalací. Z vnější strany bazénové stěny přiložte k označeným otvorům jedno těsnění
a těleso skimmeru. Tuto pozici fixujte dvěma kratšími šrouby v prostředních otvorech
na straně skimmeru. POZOR: zkontrolujte správné nasazení plovákových dvířek! Ty
se musí volně pohybovat.

4. Instalujte bazénovou fólii a napusťte bazén vodou cca 5 cm pod úroveň
propojovacího otvoru vratné trysky.

5. Propíchněte fólii z vnější strany bazénu ve všech otvorech pro připojení tělesa
skimmeru.

6. Nyní přiložte druhé těsnění a přírubu z vnitřní strany bazénu. Do otvorů v přírubě
vložte zbylé šrouby, které křížovým způsobem postupně dotáhněte.

7. Použijte ostrý nůž na vyříznutí fólie z příruby.
8. Instalujte vratnou trysku.

4. Instalace cirkulační trysky
1. Nožem vyřízněte fólii pro připojení vratné trysky z vnější strany stěny bazénu.

Kruhový otvor vyřízněte o cca 1cm menší, nežli je otvor ve stěně bazénu.
2. Hadicový trn našroubujte do tělesa vratné trysky. Pro dotěsnění užijte teflonovou

pásku (nepoužívejte lepidla ani těsnící tmel).
3. Vratnou trysku bez šroubové matky vložte do kruhového otvoru z vnitřní strany

bazénu. Silikonové těsnění umístěte zevnitř bazénu, následně dvě další z vnějšku
bazénu.

4. Instalujte směrové oko vratné trysky požadovaným směrem.
5. Skimmer a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomocí hadic nebo PVC

potrubí. V případě hadic zajistěte spoje hadicovými sponami.

5. Provozní pokyny
1. Denně kontrolujte a čistěte koš skimmeru.
2. Hladinu vody při užívání bazénu udržujte ve středu přepadu skimmeru.
3. Skimmer naplněný vodou nikdy nesmí zamrznout! Před příchodem zimy a mrazů

bazén vždy zazimujte, dle pokynu výrobce Vašeho bazénu.
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6. Nastavení cirkulační trysky
Oko trysky je polohovatelné a lze jím určit směr toku vody. Povolte oko trysky otočením 
vnitřní části okraje (lze použít k tomu přímo určený klíč), vnitřní kouli otočte do požadované 
polohy a opětovně utáhněte. Směr proudu vody instalujte v závislosti na tvaru Vašeho 
bazénu a na množství trysek, aby bylo zajištěno optimální cirkulování vody. 

7. Použití bazénového vysavače
Bazénový vysavač (mechanický na teleskopické tyči nebo poloautomatický) slouží k 
odstranění usazenin na dně bazénu. Toto zařízení je přímým prodloužením bazénového 
okruhu od filtrace přes skimmer. Pomocí hadice vysavače je proud vody s nečistotami 
nasáván čerpadlem do bazénové filtrace (vysavač připojujte pouze k pískové filtrace), kde se 
nečistoty zachytávají. Postup připojení je níže: 

1. Odejměte vrchní víko skimmeru. 6ti cestný ventil pískové filtrace přepněte do polohy
pro „FILTER“ (filtrace) a zapněte zařízení.

2. Bazénovou hadici vysavače nejdříve naplňte vodou.
3. Volný konec hadice pod hladinou připojte k talíři skimmeru. Vyčkejte, až z talíře začne

vytékat proud vody a následně jej rychle vložte do tělesa skimmeru a pevně ho
usaďte nad sítem. Při nasazování talíře do skimmeru dbejte na nepřerušení slupce
vody v hadici.

POZOR: Pokud využijete adaptér vysavače, je nutno postupovat následovně: 
1. Odejměte vrchní víko skimmeru a vyjměte plováková dvířka (pozor na poškození

klapky při použití síly). Do tělesa skimmeru vložte talíř s nasazeným adaptérem (hrdlo
adaptéru musí zůstat ponořené pod hladinou, aby byla nasávána voda) a adaptér
nasměrute do bazénu. Nyní můžete filtrační jednotku zapnout.

2. Bazénovou hadici vysavače nejdříve naplňte vodou a druhý konec nasaďte na
adaptér ve skimmeru. Oba konce hadice mějte stále pod hladinou vody.

3. Bazénový vysavač připojte na druhý konec hadice, která je stále pod vodou.
4. Vysavač je připraven. Při vysávání dbejte na to, aby se do cirkulačního systému

nedostal vzduch (POZOR nevytahujte vysavač nad hladinu při spuštěné filtraci).
Nečistoty dna vysávejte plynulými pohyby a pomalu, aby se dnové usazeniny
nerozvířily.

Po ukončení vysávání odpojte hadici vysavače od talíře skimmeru a talíř z něj vyjměte. 
Nezapomeňte kontrolovat stav vašeho bazénového filtru. 
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8. Závěrečné upozornění

Bezpečná a ekologická likvidace skimmeru 
Skimmer je vyroben z ABS plastu, který lze recyklovat. Po ukončení životnosti bazénu nebo 
skimmeru prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte tímto zlepšit životní 
prostředí. 

Servis a reklamace skimmeru 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se 
prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky skimmeru 
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho 
prodejce nebo distributora. 

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 


