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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM - A sérülések elkerülése érdekében tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, beleértve a következőket:

OLVASSON EL MINDEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS KÖVESSE A LEÍRTAKAT

VESZÉLY: Az esetleges áramütés elkerülésére különös figyelmet kell fordítani, mivel az akváriumi berendezések 

használata vizes közegben történik. A következő helyzetekben ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket; szervizelés 

céljából forduljon egy hivatalos szervizhez, vagy dobja ki a készüléket.

1.  VIGYÁZAT: Ha a készülék elektromos alkatrészei vizesek lesznek, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

2.  Ha a készüléken bármilyen rendellenes vízszivárgás jele látható, azonnal húzza ki az áramforrásból.

3.  Telepítés után gondosan vizsgálja meg a készüléket. Nem szabad bedugni, ha olyan részeken lát vizet, ahol a készüléknek 

száraznak kéne lennie.

4.  Ne üzemeltessen olyan készüléket, amelynek sérült vezetéke vagy csatlakozója van, vagy ha hibásan működik, vagy az leesett 

vagy bármilyen más módon megrongálódott.

5.  Annak elkerülése érdekében, hogy a készülék csatlakozókábele vízzel érintkezzen, helyezze az akvárium állványát és az 

akváriumot arra a falra ahol a hálózati dugalj van és lássa el az egyes kábeleket "csepegtető hurokkal"(A). A „csepegtető hurok” a 

kábelnek azon a részén legyen, amely a készülékbe való csatlakozás és hálózati dugalj szintje alatt van, így megakadályozzuk, 

hogy a hálózati dugaljba vagy a készülékbe víz kerülhessen. Ha a kábel vagy a dugalj nedves lesz, NE húzza ki a vezetéket. 

Kapcsolja le a biztosítékot vagy a megszakítót, amely a készülék áramellátását biztosítja. Ezután húzza ki a csatlakozódugót és 

vizsgálja meg, hogy nincs-e víz a fali dugaljban.

6.  Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek használják, vagy azok közelében vannak.

7.  A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a mozgó alkatrészeket vagy a forró alkatrészeket, például a fűtőtesteket, 

világítótesteket,  lámpa izzókat és hasonlókat.

8.  Mindig húzza ki a készüléket az aljzatból, ha nem használja, mielőtt az alkatrészeket felhelyezi vagy leveszi, valamint tisztítás 

előtt. Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót a konnektorból. Fogja meg a csatlakozót és húzza ki az áramból.

9.  A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. A készülék gyártója által nem ajánlott vagy nem általa forgalmazott 

kiegészítők használata nem biztonságos.

10.  Ne telepítse és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az szélsőséges időjárási viszonyoknak vagy fagypont alatti 
hőmérsékletnek van kitéve.

11.  Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék biztonságosan van-e felszerelve az akvárium oldalára.

12.  Olvassa el és vegye figyelembe a készülékről szóló összes fontos figyelmeztetést.

13.  Ha hosszabbító kábelre van szükség, megfelelő kaliberű kábelt kell használni. A kisebb amper vagy watt értékű vezeték 

túlmelegedhet. Ügyelni kell arra, hogy a zsinór úgy legyen elrendezve, hogy abban ne botoljunk meg és az ne húzódjon meg.

14.  Ez a készülék polarizált hálózati dugóval rendelkezik (az egyik fog szélesebb, mint a másik). Biztonsági funkcióként ez 

a dugó csak egy módon illeszkedik a polarizált aljzatba. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg a dugót. 

Ha még mindig nem felel meg, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Soha ne használja hosszabbító kábellel, hacsak a dugót 

nem lehet teljesen bedugni. Ne próbálja meg megváltoztatni ezt a biztonsági funkciót.

VIGYÁZAT: A szivattyút olyan áramkörhöz kell csatlakoztatni, amelyet földelő véd.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
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A TIDAL SZŰRŐK a nemzeti és nemzetközi biztonsági törvényeknek megfelelően készülnek. 

OLVASSON EL ÉS KÖVESSEN MINDEN BIZTONSÁGI UTASÍTÁST

1.  Ellenőrizze, hogy a szivattyú címkéjén lévő áram megegyezik-e a kimeneti áramával. A 

szivattyúnak van egy differenciál kapcsolója (védője), amelyen keresztül az átjövő névleges 

áramnak kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie, mint 30 mA.

2.  Soha ne működtesse a szivattyút víz nélkül, hogy elkerülje a szivattyú motorjának 

károsodását.

3.  A szivattyú csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a vezeték vagy a szivattyú nem sérült-e.

4.  A szivattyú Z típusú kábellel rendelkezik. A kábelt és a dugót nem lehet kicserélni vagy 

megjavítani. Sérülés esetén cserélje ki a teljes szivattyút.

5.  VIGYÁZAT: a vízben végzett karbantartás előtt válassza le az összes víz alá merülő 

elektromos terméket; Ha a csatlakozó vagy az elektromos csatlakozó megsérül, kapcsolja ki 

a megszakítót, mielőtt leválasztaná a csatlakozót a konnektorról.

6.  A szűrő folyadékban működtethető, melynek maximális hőmérséklete 35 ° C.

7.  Ne használja a szűrőt olyan célokra (pl. fürdőszobai), amelyekre nem tervezték.

8.  Kerülje a szűrő maró folyadékokkal történő használatát.

9.  A szűrőt nem gyermekek vagy szellemi fogyatékkal élő személyek számára tervezték. 

Megfelelő felnőtt felügyelet vagy a személyes biztonságért felelős személy jelenléte szükséges 

a használatkor.

10.  Annak elkerülése érdekében, hogy véletlenül vizes legyen a csatlakozó vagy az 

elektromos csatlakozó, készítsen egy hurkot a vezetékben az elektromos aljzat szintje alatt 

(lásd A kép)

11.  Ne a vezetéknél fogva húzza ki a szűrőt az elektromos aljzatból. 

12.  A szűrő csak a fent említett alkalmazásokban használható és csak beltéri használatra 

szolgál.

UTASÍTÁS A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSÉHEZ A 2002/96 / EK EU IRÁNYELV SZERINT

Használt vagy törött állapotban ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. El kell juttatni 

meghatározott elektromos hulladékgyűjtő telepre. Az elektromos készülékek külön-külön történő 

ártalmatlanításával elkerülhetők a környezetre és az általános közegészségügyre gyakorolt negatív következmények, 

és lehetővé válik az anyagok újrafelhasználása, amely energiát és erőforrásokat takarít meg.

A.
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KORLÁTOZOTT GARANCIA
A Seachem erre a termékre (lásd az alábbi kivételeket) az eredeti vásárlónak az eredeti vásárlás dátumától számított 
öt évig garanciát vállal az anyag-és gyártási hibákra, kivéve a szivattyú rotorját, amelyre 6 hónap garanciát vállal. Ez a 
garancia csak a hibás termék javítására vagy cseréjére vonatkozik (a Seachem választása szerint), és nem terjed ki az 
akvárium élővilágának elvesztésére, személyi sérülésekre, vagyoni veszteségekre vagy a termék használatából eredő 
károkra. A garancia érvényesítéséhez meg kell őriznie az eredeti vásárlási igazolást. Minden itt leírt garancia egy 
időben fut és nem kiegészítője az alkalmazandó törvény által meghatározott minimális garanciális időszaknak.
A szavatossági igényeket az eredeti vevő online, a www.seachem.com oldalon nyújthatja be és bejelentéskor igazolnia 
kell a vásárlást. Az igénylőnek a bejelentéskor először meg kell kapnia a „áru visszaküldési engedélyét”, mielőtt 
bármilyen terméket garanciális vagy műszaki javításra küldene. A vevő viseli a szervizközpontba vagy a 
javítóállomásra történő oda-vissza szállítás költségeit.
KIVÉTELEK : ez a jótállás nem vonatkozik a következőkre: * Balesetből, nem rendeltetésszerű használatból,  
gondozás hiányából, a termék normál/ szokásostól eltérő használatából, rendellenes munkakörülmények között 
történő használatából vagy egyéb, nem anyag vagy kivitelezési hibákból eredő károkra  *NEM a Seachem vagy 
annak meghatalmazottja által végrehajtott módosítás vagy javítási kísérlet miatt keletkezett kár. *A termék 
továbbadása az eredeti vásárlótól eltérő személynek. * A terméknek a csomagolásban nem meghatározott 
elektromos használata;  az eredeti vásárló felelős a megfelelő elektromos berendezések biztosításáért.

Kizáró károk és a törvényi garancia korlátozása
Az Ön kizárólagos jogorvoslata a termék javítása vagy cseréje, a jelen Korlátozott Garancia értelmében. A vállalat 
nem vállal felelősséget az esetleges és következményes károkért, amennyiben vevő bármilyen szerződéses vagy 
törvényi szavatosságot vagy feltételt megsért, ideértve a forgalmazhatóság, az értékesíthető minőség, az adott célra 
való alkalmasság vagy a termék kielégítő minőségének feltételezett garanciáit vagy feltételeit. Ez az írás képezi a felek 
teljes garanciamegállapodását a jelen tárgyban, semmilyen lemondás vagy módosítás nem érvényes, kivéve, ha azt a 
Seachem írásban rögzítette. Bármely itt foglalt törvényi szavatosság egy évre vagy az Ön joghatóságának törvényei 
által engedélyezett legrövidebb időtartamra korlátozódik.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

Tidal 55Tidal 55 Tidal 75Tidal 75 Tidal 110Tidal 110

Akvárium méret 200 literig 300 literig 400 literig 

Áramlási 
sebesség 1000 L/ó 1500 L/ó 2000 L/ó

5 7 10
WWatt

(230 v - 50Hz) (230 v - 50Hz) (230 v - 50Hz)

Szűrő 
űrtartalma 1.2 Liter 1.9 Liter 3.2 Liter
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Gratulálunk az új Seachem Tidal ™ akasztós külső szűrő megvásárlásához. Biztos lehet benne, 

hogy befektetett egy jól megtervezett prémium szűrőbe, amely az elkövetkező évek során 

minimális karbantartással megőrzi az akvárium tisztaságát és egészségét. A Seachem Tidal ™ 

szűrők sorozatát kifejezetten a Seachem számára tervezte és gyártotta az olasz Sicce, hogy a 

lehető legjobb minőséget és a legjobb teljesítményt biztosítsa.

Jellemzők:
1. Az alacsony teljesítmény és a magas áramlási arány energiamegtakarítást tesz lehetővé 
kiváló keringetés mellett
2. Csendes működés a legcsendesebb otthoni vagy irodai környezetért
3. Az önindító szivattyú lehetővé teszi a megbízható, egyszerű beindítást
4. Könnyű karbantartás az akvárium hosszú távú gondozásának megkönnyítése érdekében
5. Az öntisztító rotor csökkenti a szivattyú karbantartásának szükségességét
6. Rozsdamentes alkatrészek édesvízi vagy sós akváriumokban is használhatók
7. A kiemelkedően nagy méretű szűrőkosár gyakorlatilag bármilyen szűrőközeg használatát 
lehetővé teszi
8. A mellékelt Seachem Matrix ™ szűrőanyag teljesen eltávolítja az ammóniát, a nitritet és a 
nitrátot
9. A kivehető szűrőkosár lehetővé teszi az egyszerű tisztítást
10. A szűrőfedél biztonságos szűrőtálcaként szolgál a szűrőkosár számára, hogy elkerülje a 
kiömlést tisztítás közben
11. A szellőzőnyílások egyenletes légáramlást és fokozott gázcserét tesznek lehetővé
12. A keskeny kivitelezés csökkenti az akvárium elhelyezésével kapcsolatos problémákat
13. A szintező gomb lehetővé teszi a pontos elhelyezést az akvárium falán
14. A felszínleszívó (skimmer) eltávolítja a lebegő szerves anyagokat és koszt az akvárium 
felszínéről
15. Az állítható áramlási sebesség sokoldalú felhasználást tesz lehetővé számos akváriumi 
környezetben
16. A felület és a mélység között állítható szívóág lehetővé teszi, hogy a szűrő adott területre 
összpontosítson
17. A teleszkópos szívóág lehetővé teszi a víz szűrőbe történő beáramlását bármilyen 
mélységben
18. A fűtőtartó biztonságos és egyenletes hőeloszlást tesz lehetővé a szűrő áramlásán 
keresztül
19. A visszafolyó oldali fal levegőztető nyílásokkal van ellátva az akváriumi víz 
levegőzésének növelése érdekében
20. A karbantartásfigyelő megmutatja, mikor kell a szűrőkosarat tisztítani

Egyszerűen fogalmazva, az elérhető legjobb akasztós külső szűrőt vásárolta meg. 
Köszönjük.

BEVEZETŐ
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ALKATRÉSZEK

Felület leszívó bemenet

Alacsony 
energiafelhasználású 
önindító szivattyú

Öntisztító rotor

Kettős szívóág-szabályozó

Teleszkópos szívócső

Karbantartás figyelő
Megfordítható szűrőfedél amely 
karbantartás közben 
csatlakozik a szűrőkosárhoz

Seachem Matrix™ szűrőanyag

Alsó szivacs szűrő

Szűrőkosár

Áramlási sebesség beállító

1

2

4

5

3

6

8

7     Befolyóág levegőztető

10

9        Szintező gomb

11

12   Fűtőtartó

14

13  Szivattyúház

15
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ÖSSZESZERELÉS ÉS ELSŐ HASZNÁLAT

1-es ábra

2-es ábra

magas  alacsony

Helyezze a teleszkópos szívócső 
alsó felét a felső felébe (1). Ezután 
helyezze a teleszkópos 
szívócsövet a helyére a 
szivattyúházon (2). (1-es ábra)

Ha fűtőt szeretne felakasztani a 
szűrőre (2. ábra), nyomja meg a 
szűrő (1) oldalait, lefele húzva 
távolítsa el a szivattyúházat (2) 
és csúsztassa be a fűtőtestet a 
szűrőház aljára (3 ). A fűtőtartó 
felfelé vagy lefelé szerelhető be, 
a fűtés kívánt helyzetétől 
függően. Helyezze be a 
szivattyú kábelét a vezetőkbe 
(4), mielőtt visszahelyezi a 
szivattyú házát (5).

1

2

1

1

3

2
5

4
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3-as ábra

4-A ábra 4-B ábra

Csavarja be a szűrő szintező 
tekerőjét a szűrőház aljába, így 
a szűrő pontosan felakasztható.

Helyezze a szűrőt az akvárium 
szélére (4-A ábra), és állítsa be 
a szintszabályozó tekerőt 
csavarással, amíg a szűrő az 
akvárium szintjére nem esik. 
Helyezze be a szivattyú 
vezetékét a vezetőkbe az ábra 
szerint (4-B ábra), és vezesse a 
kábelt a csatlakozóaljzatba, 
ügyelve arra, hogy csepegtető 
hurkot képezzen a biztonsági 
utasítások és a 4-B ábra 
szerint.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELSŐ HASZNÁLAT
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A SZŰRŐANYAG TARTÓ KOSÁR FELTÖLTÉSE

A szűrő beindítása előtt távolítsa el az összes 
szűrőközeg műanyag csomagolását. Az 
összes Tidal™ szűrőt bármilyen típusú 
szűrőanyaggal használhatja. A legtöbb 
akváriumban általában három típusú szűrést 
alkalmaznak - mechanikai, kémiai és biológiai. 
A mechanikus szűrés olyan közeget jelent, 
amely a szennyeződéseket közvetlenül a 
szűrőből távolítja el. A kémiai szűrés olyan 
szűrőközeget jelent, amely az oldott vegyületek 
kémiai eltávolítására szolgál a vízből. A 
biológiai szűrés lehetőséget ad a hasznos 
baktériumok növekedésére, hogy aztán azok 
hatékonyan lebonthassák a szerves hulladékot. 
Minden Tidal ™ szűrő tartalmaz egy alsó 
szivacs szűrőt a mechanikus szűréshez és a 
Matrix ™ biológiai szűrőt az egyedülálló 
biológiai szűréshez. Különféle kémiai szűrési 
lehetőségek állnak rendelkezésre, különféle 
akváriumi környezetben. A Seachem 
MatrixCarbon™ előnyös opció szinte minden 
akvárium típushoz. A MatrixCarbon™ előre 
csomagolva kapható bármilyen méretű Tidal ™ 
szűrőhöz.

Alaposan öblítse le a szivacs szűrőt és az 
összes szűrőanyagot folyó víz alatt, mielőtt 
a szűrőkosárba helyezné őket. Rétegezze 
a szűrőközegeket úgy, hogy a szivacs zűrő 
legyen az alján, majd bármilyen kémiai 
szűrőközeget, például MatrixCarbon™-t és 
végül a Matrix™ biológiai közeget. Ne 
vegye ki a Matrix™-ot a hálójából. A táskát 
félbe hajtva csomagolják; fektesse a zsákot 
hosszában kihajtva, és egyenletesen ossza 
el a Matrix™-ot, mielőtt beteszi a 
szűrőkosárba. A Matrix™ baktériumok 
gyorsabb felszaporodása érdekében 
javasoljuk a Seachem Stability™ 
hozzáadását akváriumához. A belső kosár 
megakadályozza, hogy a víz 
megkerülhesse a közeget, és lehetővé 
teszi a szivacs szűrő és az összes használt 
szűrőanyag gyors eltávolítását és 
tisztítását. A szűrőn való megfelelő áramlás 
biztosítása  érdekében ne töltse túl a 
szűrőanyag-kosarat. Túltöltésre utal a 
karbantartás jelző  aktiválódása vagy víz 
csöpögése a kifolyó oldali fal jobb oldaláról 
(lásd: 10. ábra, 12. oldal).

1 2 3

5-ÖS ÁBRA: SZŰRŐKÖZEG RÉTEGZÉSE (lentről felfelé)

Mechanikai
(Szivacs szűrő)

Kémiai
(MatrixCarbon)

Biológiai
(Matrix)
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A Tidal ™ szűrő összeszerelése és 
feltöltése után egy feltöltött akváriumra 
csatlakoztatva dugja be a tápkábelt a 
választott aljzatba. A szűrő önindító, és 
azonnal megkezdi a víz szűrését. 
Állítsa be a három lehetséges beállítást 
a preferenciák vagy igények szerint (6. 
ábra):

1. Emelje vagy engedje le a teleszkópos
szívóágat a kívánt mélységig az
akváriumban.
2. Állítsa be a szűrőn átáramló teljes
vízmennyiséget. Állítsa be a
teljesítményt egy adott akvárium
térfogatához, típusához, vagy
biztosítson olyan környezetet a halak
számára, amely számukra ideális
(lassabb/gyorsabb vízáramlás vagy
oxigénellátás). Ez a funkció akár 80% -
kal csökkenti a maximális áramlást,
miközben a szűrőmotort folyamatosan
teljes mértékben kihasználja. Ha
csökkentett szívóerőt választunk, egy
szűrő rács lehetővé teszi a víz
újraforgatását a szűrőközegben, ezzel
maximalizálva a szűrési teljesítményt.
3. Állítsa be a felszíni leszívás mértékét
a teleszkópos bemenethez képest.

6. ábra

2

3

1

SZŰRŐ ELINDÍTÁSA

Az akvárium vízszintje nem csökkenhet 
a „minimum vízszint” jelölés alá. Ennél 
alacsonyabb vízszint miatt leállhat a víz 
áramlása és ez károsíthatja a szivattyút 
- ne hagyja a szivattyút szárazon futni.
Nincs maximális vízszint, bár ajánlott,
hogy a szint ne haladja meg a
felszínleszívó (skimmer) rések
magasságát.

Minimum 
vízszint

felszín- 
leszívó
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A Tidal ™ szűrők kiválóan teljesítenek 
minimális karbantartás mellett. A 
rendszeres karbantartás azonban 
rendkívüli módon segítheti az akvárium 
általános egészségi állapotát és jólétét. A 
karbantartásfigyelő berendezés kiválóan 
jelzi amint a Tidal™ szűrő rutinszerű 
karbantartására szükség van. A 
karbantartási riasztóberendezés azt jelzi, 
hogy a víz már nem képes szabadon 
mozogni a szűrőközeg kosarán keresztül. 8. ábra

Amikor a karbantartásjelző a szűrőfedélből  
körülbelül 1 cm-re kiemelkedik (7. ábra), itt 
az ideje a szűrő tisztításának.
A szűrő tisztításának megkezdéséhez (lásd: 
8. ábra) emelje fel a fedelet (1), csúsztassa
a kék szűrőkosár-rögzítőt (2) a szűrő
elejére, és a két oldalsó fogantyú (3)
felhúzásával távolítsa el a szűrőanyag-
kosarat. .

KARBANTARTÁS

FIGYELEM: A Tidal ™ szűrő bármilyen karbantartásának megkezdése előtt húzza ki a 
csatlakozódugót a konnektorból.

1

3

2

7. ábra
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KARBANTARTÁS

Fordítsa meg a fedelet (9-A ábra), és 
helyezze a szűrőanyag-kosarat a fedélre 
(1). A szűrőanyag-kosarat így már a  
tisztítóhelyre viheti, anélkül, hogy a viz 
kiömlene/kicsöpögne.
Távolítsa el a Matrix ™ biológiai szűrő 
zsákját, a kémiai szűrőközeget és a szivacs 
szűrőt (9-B ábra).
Alaposan öblítse le a  szivacs szűrőt. Ne 
használjon szappant vagy tisztítószert, mert 
ezek károsíthatják az akvárium lakóit. 
Szükség esetén öblítse le vagy cserélje ki a 
kémiai szűrőközeget. A kifejezetten a Tidal 
™ szűrőegységekhez (Matrix ™, 
MatrixCarbon ™ és Zeolite) tervezett 
szűrőcsomagokat külön kell megvásárolni.

A Matrix™ biológiai szűrőközeg fontos 
baktériumokat tartalmaz az akváriumi 
környezet stabilitása szempontjából. Ne 
hagyja, hogy a zsák kiszáradjon. A közeget 
finoman le lehet öblíteni egy edényben, az 
akváriumból származó víz egy részével, 
hogy eltávolítson minden olyan nyálkás 
bevonatot, amely a szűrőanyagra idővel 
felhalmozódott. Ha a Matrix™ 
szűrőanyagot ki szeretnénk cserélni, 
tanácsos egyszerre maximum a 
szűrőközeg felét cserélni, hogy megvédjük 
a stabil akváriumi környezetet lehetővé tevő 
baktériumtenyészetet. Ekkor javasoljuk az 
akvárium újbóli Seachem Stability™ -vel 
történő kezelését. 
Öblítse le a szűrőanyag-kosarat. Szerelje 
össze a szűrőanyagokat és az összes 
alkatrészt fordított sorrendben.

1

1

9-A ábra 9-B ábra
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KARBANTARTÁS

Ha a kifolyó oldali fal jobb oldaláról víz (10. 
ábra) kezd csöpögni, az azt jelzi, hogy a 
szűrőközeg kosara teljesen eltömődött. A 
víz ebben az esetben megkerüli a 
szűrőközeget, és alapos tisztításra van 
szükség az akvárium általános egészségi 
állapotának fenntartásához.

10. ábra

11-A ábra
A szivattyú karbantartásakor az alábbiak 
szerint járjon el (11. ábra): Nyomja meg 
a szűrő (1) oldalát, húzza le a 
szivattyúházat (2), húzza ki a tápkábelt a 
szűrőtestből, és tolja jobbra a szivattyút 
kattanáásig, ekkor a szivattyú elenged 
(3). A Tidal 55 típusnál óvatosan húzza 
el a szivattyú szívójának burkolatát (4, 
11-B ábra). Ezzel a rotor hozzáférhetővé
válik (5).

11-B ábra
(Tidal 55)

1

1

3

2
4

5
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KARBANTARTÁS

Alaposan mossa meg a rotort, hogy eltávolítsa az esetlegesen lerakódott nyálkát vagy 
pikkelyeket. Ne használjon szappant vagy mosószert. Kívánt esetben híg ecetes vízzel 
eltávolíthatóak a vízkő felhalmozódások.
Tisztítás után szerelje vissza a rotort úgy, hogy szabadon forogjon a tengely körül, és 
helyezze vissza a szivattyú szívó fedelét. Szerelje vissza a fennmaradó alkatrészeket 
fordított sorrendben. A vízkőrakódások, valamint az alkatrészek természetes 
elhasználódása csökkentheti a szivattyú csendességét. Ezek azonban nem befolyásolják 
a szűrő megfelelő működését. Ilyen esetekben célszerű a rotort kicserélni, hogy 
visszatérjen a csendes működéshez.

A Tidal 75 és 110 egységeknél húzza fel 
és vissza a rotor fedelének felső kapcsát 
(4, 11-C ábra). Csavarja a rotort az 
óramutató járásával ellentétes irányba, 
hogy kioldja (5), majd húzza ki a házából 
(6). 

11-C ábra
(Tidal 75 & 110)

4

5

6
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