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Slimskim Nano 135.35 

Stimate Client, 

Îţi mulţumim pentru alegerea acestui produs de calitate. Te rugăm să citeşti cu mare atenţie următoarele instrucţiuni pentru a înţelege cel mai 

bine caracteristicile acestui produs nou şi inovator. Noul separator Slimskim Nano produs de Hydor este echipat cu o cupă de colectare specială, 

reglabilă şi o pompă pentru spumare şi alimentarea cu apă. Este proiectat pentru a fi demontat cu uşurinţă pentru o mentenanţă simplă şi rapidă. 

Reglarea înălţimii cupei de colectare poate fi ajustată prin poziţionarea garniturii inelare. Aceasta permite o reglare a spumării precisă. 

Atenţie: separatorul Slimskim Nano este proiectat special pentru utilizarea în interiorul acvariilor. Vă rugăm contactaţi furnizorul dumneavoastră 

pentru altă utilizare. 

Informaţii de siguranţă 

Atenţie: vă rugăm verificaţi de avarii toate componentele separatorului înainte de punerea în funcţiune. Înainte de introducerea mâinilor în 

acvariu, deconectaţi întotdeauna toate dispozitivele electrice scufundate în apă de la reţeaua de alimentare cu electricitate. Verificaţi dacă 

tensiunea reţelei de alimentare cu electricitate corespunde celei indicate pe eticheta unităţii. 

 Pompa este proiectată numai pentru utilizarea în interior în lichide cu o temperatură maximă de 35 
0
 C (95 

0
 F). 

 NU UTILIZAŢI FĂRĂ APĂ – Nu conectaţi la reţeaua de alimentare cu electricitate în cazul în care pompa nu este scufundată complet 

în apă. 

 Nu conectaţi la alimentarea cu electricitate în cazul în care pompei îi lipsesc piese. 

 Cablul pompei nu poate fi înlocuit sau reparat; în cazul în care este avariat întreaga unitate trebuie înlocuită. 

 Nu tăiaţi sau trageţi cablul electric. 

 Întotdeauna deconectaţi uşor de la reţeaua de alimentare cu electricitate. 

 Asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate înainte de a atinge şi a deconecta alimentarea cu electricitate. 

ATENŢIE: 

NU! 

Nivel de 

pornire 

Depozitare 

considerabilă şi/sau 

spumă de culoare 

închisă 

Depozitare normală 

şi/sau spumă de 

culoare deschisă 

 

Garnitură 

inelară 

 

Nivelul apei 

Garnitură 

inelară 

Nivel minim 

al apei 

ATENŢIE: 

Garnitură 

inelară 

Nivel maxim 

al apei 
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 Pentru a evita pericolul de electrocutare nu uitaţi să menţineţi permanent uscate toate conexiunile. 

 Verificaţi dacă reţeaua de alimentare cu electricitate este curată şi nu este umedă sau prezintă depuneri de sare. 

 Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur şi uscat. 

Descriere 

A. Corpul/coloana separatorului 

B. Despărţitor pentru camera de admisie a apei 

C. Tub de spumare 

D. Panou spate 

E. Capacul cupei de colectare 

F. Cupa de colectare 

G. Camera de spumare 

H. Capacul rotorului 

I. Suportul motorului 

L. Rotor 

M. Ax 

N. Camera de admisie a aerului 

O. Motor 

P. Garnitură inelară 

Q. Tub de aer negru 

R. Magnet + ventuză 

S. Cleme 

T. Regulatorul fluxului de aer 

U. Grilă 

Asamblarea 

Slimskim Nano este livrat iniţial cu pompa deja asamblată şi în poziţia corectă. Următoarele instrucţiuni (de la fig. 1 până la 9) trebuie urmate cu 

atenţie în cazul în care efectuaţi operaţiuni de mentenanţă si / sau înlocuiţi componente. 

 Potriviţi camera de admisie a aerului (N) pe motor (O) – fig. 1 

 Poziţionaţi rotorul (L) – fig. 2 pe motor (O) – fig. 3 

 Poziţionaţi axul (M) în garnitura capacului rotorului (H) – fig. 4 

 Poziţionaţi suportul motorului (I) pe motor (O) aşa cum este ilustrat în – fig. 5 

 Conectaţi toate cele de mai sus prin introducerea axului (M) în cavitatea rotorului (L) şi poziţionarea camerei de spumare (G) – fig. 6 

 Asiguraţi-vă că garnitura capacului rotorului (H) corespunde cuplajului tubului de admisie a aerului la camera de admisie a aerului şi 

fixaţi (N) – fig. 7. Conectaţi camera pompei (G) cu camera de spumare şi tubul de spumare (C) – fig. 8 

 Conectaţi tubul negru de aer (Q) la camera de admisie a aerului (N) – fig. 9 

 Fig. 10 Introduceţi grila (U) în fanta inferioară a corpului separatorului. 

 Fig. 14 Introduceţi despărţitorul pentru camera de admisie (B) în fanta cea mai apropiată de partea frontală a separatorului (logo-ul 

Hydor) până când atinge grila şi se opreşte complet. 

 Plasaţi ansamblul motorului în fanta orizontală a corpului separatorului. 

 Aplicaţi magnetul (R) şi ventuzele clemelor (S) pe panoul din spate al separatorului (D). 

 Introduceţi panoul spate (D) în fanta părţii din spate a separatorului (A) până când se opreşte complet. 

 Plasaţi garnitura inelară (P) pe cupa de colectare (F) a separatorului. 

 Poziţionaţi şi fixaţi tubul de admisie a aerului şi cablul electric pe ventuze (S). Plasaţi cupa de colectare la înălţimea maximă (garnitura 

inelară trebuie să fie la cel mai scăzut nivel posibil) şi la această poziţie măsuraţi şi tăiaţi tubul de aer (Q) la câţiva centimetri deasupra 

capacului. Poziţionaţi regulatorul de aer (T) şi cuplaţi tubul de aer – fig. 17 

Instalarea 

Slimskim Nano este conceput pentru a fi poziţionat în interiorul acvariului cu ajutorul unui magnet şi a suporturilor ventuză (pentru sticlă / acrilat 

cu o grosime de până la 10 mm / ¾’’). Este adaptabil şi este soluţia ideală pentru acvariile care nu sunt prevăzute cu un colector de apă. 

După asamblarea produsului, vă rugăm să procedaţi după cum urmează: 

 Alegeţi locul de poziţionare a separatorului în interiorul acvariului, nu uitaţi să curăţaţi suprafaţa cu atenţie (atât în interiorul, cât şi în 

exteriorul acvariului), astfel încât magnetul şi suportul ventuză să adere în mod corespunzător. 

 Poziţionaţi separatorul în modul indicat în fig. 18, astfel încât nivelul apei să fie la mijlocul înălţimii grilei pentru a garanta o aspiraţie 

adecvata de suprafaţă. 

 Poziţionaţi cupa de colectare prin reglarea garniturii inelare în modul indicat în fig. 19. 

 Conectaţi pompa la alimentarea cu electricitate. 

Următoarele instrucţiuni despre reglarea nivelului apei şi a fluxului de aer au doar un rol orientativ pentru pornirea separatorului. Este sarcina 

îngrijitorului peştilor să regleze sistemul pentru a fi mai potrivit nevoilor specifice (mărimea rezervorului, depozitare, spumă, etc.). 

IMPORTANT: este necesară funcţionarea separatorului cel puţin 3 zile din 7 înainte de a începe procesul propriu – zis de spumare şi 

setarea devine finală. Este posibil să observaţi câteva bule de aer ce intră în acvariu prin canalul de scurgere, este un lucru normal, iar 

acestea vor dispărea o dată ce separatorul atinge echilibrul de funcţionare. 

Reglarea 

REGLAREA CUPEI DE COLECTARE: 

 În cazul acvariilor cu depozitare considerabilă sau pentru spumă de culoare închisă/reziduuri, ridicaţi cupa de colectare şi coborâţi 

garnitura inelară progresiv, în modul ilustrat în figura 19 b. 

 În cazul acvariilor cu depozitare normală sau pentru spuma de culoare deschisă/reziduuri, coborâţi cupa de colectare prin ridicarea 

progresivă a garniturii inelare în modul indicat în figura 19 c. 

Atenţie: este recomandabil să reglaţi cupa de colectare cu mişcări mici, una câte una (2/4 mm – 1/8 sau 1/4 inci). Pentru fiecare reglare sunt 

necesare câteva ore înainte de a verifica dacă spuma este potrivită pentru necesităţi. Repetaţi operaţiunea până când ajungeţi la setarea corectă 

fără a trece de nivelurile minim sau maxim indicate în fig. 19 b şi 19 c. 

REGLAREA AERULUI: 

Aerul poate fi reglat prin ajustarea regulatorului (T). 

Reglarea aerului este foarte practică şi depinde de depozitarea acvariului, de tipul de spumă dorit, etc. Slimskim Nano a fost conceput pentru a 

funcţiona cu regulatorul de flux al aerului complet deschis pentru a optimiza raportul dintre volumul de aer, mărimea camerei de spumare şi 

cantitatea de apă separată. 

 

Avertismente 
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Înainte de îndepărtarea separatorului goliţi cupa ce colectare pentru a preveni căderea accidentală a deşeurilor în acvariu. Întotdeauna acţionaţi 

,,Slimskim Nano’’ cu capacul şi tubul de admisie a aerului poziţionate corect. 

Atenţie! 

 

Tubul de aer trebuie întotdeauna poziţionat corect în cupa de colectare şi nu trebuie niciodată 

să atârne în afara acvariului pentru a preveni scurgerea apei acvariului (efectul vaselor 

comunicante). 

Mentenanţă 

ATENŢIE: Înainte de a introduce mâinile în acvariu, întotdeauna deconectaţi dispozitivele aflate sub apă de la reţeaua de alimentare cu 

electricitate. 

Curăţarea regulată şi mentenanţa separatorului şi a pompei de spumare garantează o mai bună performanţă şi durabilitate. 

Vă rugăm să urmaţi următoarea listă de activităţi_ 

 Verificaţi cupa de colectare şi curăţaţi-o în mod regulat; 

 Curăţaţi periodic coloana cu apă pentru a îndepărta orice urmă de alge. Utilizaţi decolorant numai dacă este nevoie, diluat cu acid 

clorhidric sau oţet pentru îndepărtarea algelor sau a reziduurilor de calciu (ce pot împiedica spumarea). Nu uitaţi să clătiţi în amănunt 

pentru a elimina resturile de detergent. Atenţie! Această operaţiune (curăţarea cu detergenţi) aduce separatorul la starea iniţială: va 

dura câteva zile până când acesta va reveni la setările şi eficienţa dorite. 

 În mod regulat, sau când fluxul de aer scade, curăţaţi tubul de admisie a aerului sau regulatorul (pot fi blocate de reziduuri de calciu, 

sare sau praf). 

 O atenţie sporită trebuie acordată pompei de spumare/alimentare. Mentenanţa corectă garantează durabilitatea rotorului şi un zgomot 

scăzut. Se pot forma resturi de calciu între ax şi rotor, ca şi în camera rotorului. Aceste resturi pot cauza fricţiune, supraîncălzirea şi 

uzura prematură, periclitând componentele şi funcţionarea lor corectă. Din acest motiv şi în cazul depunerilor de calciu, utilizării 

Kalkwasser, etc., pompa şi rotorul trebuie spălate în soluţie de acid, cum ar fi Hydor MagiKlean. 

Urmând aceste proceduri veţi păstra eficienţa Slimskim Nano. 

Depanarea rapidă… 

 Producerea de spumă în exces: reglaţi prin ridicarea cupei de colectare şi coborârea progresivă a garniturii inelare în modul indicat în 

fig. 19 b. Verificaţi şi reduceţi, în cazul în care este necesar, fluxul de aer. 

 Nu se produce spumă: reglaţi prin coborârea cupei de colectare şi ridicarea garniturii inelare în modul indicat în fig. 19 c. Verificaţi 

fluxul de aer şi măriţi sau deschideţi complet în cazul în care este necesar. În cazul în care indicaţiile apei sunt perfecte, absenţa 

spumei este normală deoarece nu există resturi de separat sau îndepărtat. Acesta este motivul pentru care spuma poate lipsi pentru o 

scurtă perioadă de timp. 

 Pompă zgomotoasă: asiguraţi-vă că pompa nu este avariată. Verificaţi dacă este asamblată corect (consultaţi instrucţiunile de 

asamblare). Curăţaţi pompa efectuând procedurile descrise în paragraful Mentenanţă. 

Garanţia 

Dispozitivul este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei, împotriva defectelor de fabricare sau a materialului. Garanţia 

noastră nu se aplică reclamaţiilor cauzate de erori de instalare şi utilizare, lipsa  de mentenanţă, utilizarea necorespunzătoare a aparatului, efecte 

ale îngheţului, depuneri de calcar sau piatră de cazan, ori încercări de reparare efectuate de amatori. Materialele consumabile şi componentele 

supuse uzurii, care trebuie înlocuite periodic pentru mentenanţa regulată a dispozitivului, nu sunt incluse în garanţie. Certificatul de garanţie 

trebuie completat de comerciant şi trebuie trimis împreună cu aparatul în cazul returnării acestuia, împreună cu chitanţa în care este înregistrată 

ziua achiziţionării. 

Informaţii despre eliminarea conform Uniunii Europene 

 

Acest simbol semnifică faptul că produsul dumneavoastră trebuie eliminat separat de deşeurile menajere, conform 

reglementărilor şi legilor locale. În momentul în care produsul a ajuns la capătul duratei de funcţionare transportaţi-l la un punct 

de colectare desemnat de autorităţile locale. Unele puncte de colectare acceptă produsele gratis. Colectarea separată şi 

reciclarea produsului dumneavoastră la momentul eliminării ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură faptul că este 

reciclat într-o manieră care protejează sănătatea umană şi a mediului. 
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30 cm 

12 inci 

8 x 8,5 h cm 

31/8 x 31/4 x 12 h inci 

60 litri 

25 galoane 

140 litri 

35 galoane 

4 W 

 

PIESE DE SCHIMB 

 COD STD COD SUA   COD STD COD SUA 

 

XA0119 XA0120  

 

 

 

XS0309 

 

 

XS0310 
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XA0125 XA0126  

 

XS0319 XS0320  

 

XS0311 XS0312 

 

XA0113 XA0114  

 

XS0303 XS0304 

 

XS0158 XS0159  

 

XS0321 XS0322 

 

XP1941 XP1943  

 

XS0305 XS0306  

 

XS0307 XS0308 

 

XS0315 XS0316  

 

XS0301 XS0302 

 

 

ÎNCĂLZITOR PENTRU ACVARIU Bon de Garanţie Nr. 

  Tip 

   

Data vânzării Ştampila şi semnătura vânzătorului 

 

 

 

 

 

 

 

Hydor 

Via Voiron, 27 – 36061 

Bassano del Grappa (VI) ITALIA 

www.hydor.com 

 

 

Importator: 

SC KRONSTIL AQUARISTIK SRL 

BD.GARII,NR.20,BRASOV 

TELEFON: 0268-545685 

 

 

 

                                                                                                        INFO&SERVICE: 

                                                                                                                     0733679193 

http://www.hydor.com/

