
 

 

NED  GEBRUIKSAANWIJZING  

 AQUATIC NATURE TURBO-SKIM 600 & 950 eiwit-afschuimer 
 
MONTAGE 
 
Eerst de montage van de TURBO SKIM eiwit-afschuimer via de bijgeleverde tekening A uitvoeren. 
 

 

 

TEKENING A 

 
 
 
 
 
De beide aansluitingen aan reactiekamer bevestigen en 
handmatig goed vastdraaien. 
Om de bevestiging  gemakkelijker te laten verlopen kunt u de 
TURBO MODI pomp lichtjes links of rechts draaien. 
Let bij het vastzetten op de juiste positie der O-ringen. 
 
Eenmaal de pomp aan de TURBO SKIM bevestigd  is hij 
klaar voor plaatsing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGEBRUIKNAME    
 
Zie TEKENING B 
 

1. Plaats de TURBO SKIM naast het filter of indien aanwezig reservoir. 
Indien een reservoir aanwezig is moet de uitlaat  ( 8 ) van de  afschuimer  zich boven de hoogste 
rand  van de reservoir  bevinden.evt. de eiwit afschuimer op een stabiel verhoog plaatsen . 

2. Toevoerpomp ( 6 ) in de filter of in het reservoir of in het aquarium plaatsen en het bijgeleverde 
schuimstof -patroon ( 7 ) aanbrengen . 

3. Luchtslang aanbrengen op de pompaansluiting ( 9 ) en de luchtfilter ( 13 )   
4. Uitlaat der aanvoerpomp ( 6 ) en de toevoerverbinding ( 11 ) met PVC slang 16 x 22 mm 

aansluiten. 
5. Toevoerpomp  TURBO 1600 ( 6 ) aansluiten op de stroom 220 v en wachten tot de wervel reactie 

kamer ( 1 ) van de TURBO SKIM gevuld is en het water uit de uitlaat ( 8 ) van de eiwit afschuimer 
loopt. 
Indien de pomp een hoger vermogen heeft dan  1600 L p/uur dan wordt het aanbevolen de toevoer 
door middel van een kraan te regelen om een optimale werking van de TURBO SKIM te bekomen . 

6. De speciaal geconcipieerde lucht mengingspomp(en ) TURBO MODI ( 5 ) in werking stellen.  
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LEGENDE 
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14 Reactiekamer 
15 Schuimbuis 
16 Schuimbeker met O ring 
17 Overloop van schuimbeker  
18 TURBO MODI 1600 
19 TURBO 1600  
20 Schuimstof patroon 
21 Uitloop 

 8a   Draaibaar T -Stuk 
22 Lucht aanzuigaansluiting met  O-Ring 9
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TEKENING B 

23 Luchtleiding 
24 Toevoeraansluiting 
25 Clips 
26 Luchtfilter 

 
 
 
 
ONDERHOUD 
 
Het is aanbevolen de TURBO SKIM om de 6 maanden volledig te reinigen, dit om een goede werking te 
verzekeren . 
De schuimbuis ( 2 ) wordt om de 14 dagen (hangt af van de bezettingsgraad van het aquarium) gereinigd. 
Dit gebeurt meestal door middel van een zuivere tandenborstel. 
Het reinigen der schuimbuis gebeurt zonder detergenten. 
Bij het reinigen der schuimbeker ( 3 ) gaat men als volgt te werk : 
• Pompen uitschakelen . 
• Draai  daarna de twee clips ( 12 ) naar de buitenkant der afschuimer en til de beker zachtjes op en 

reinig zonder detergenten . 
• Plaats na deze reiniging de schuimbeker terug , kijk of de rolring zich onderaan de Conische schacht 

bevindt zodat bij het monteren de rolring  gelijkmatig naar boven kan rollen en daarmee dicht is . 
Draai de 2 clips terug in hun sluitende  positie. 

 
TIP 

TEKENING C  
Zie TEKENING  C   
 
Indien na verloop van tijd het lucht aanzuigstuk ( 9 ) 
door kalk verstopt zou zijn, word dit deel van de pomp 
genomen en gedurende een 2 tal uren in azijn gelegd 
waardoor het kalk zich oplost. Spoel nu het lucht 
aanzuigstuk ( 9 ) met leidingwater. Monteer daarna 
voorzichtig het lucht aanzuigstuk ( 9 ) met de nodige 
zorg. De O ringen moeten op hun plaats bevestigd 
worden en de aansluitingen  handmatig goed 
aanspannen.    
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