
 
 

 
 
      

Handleiding 

 
 

BluSkimmer 12.000 

Staande telescoopskimmer 
 

Bewaar deze handleiding samen met je aankoopfactuur, als je aanspraak wilt maken op onze 

service, heb je deze nodig. 

Voordat je aan de slag gaat om het apparaat  te gebruiken, vragen we je aandacht om de 

handleiding goed door te lezen. Deze gaat over gebruik, onderhoud en veilige toepassing voor 

jou en die van anderen!
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Personen, die deze handleiding niet kunnen opvolgen, mogen het 
apparaat niet gebruiken!  

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen en kinderen meteen 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogensbeperking, of gebrek aan ervaring 
en/of kennis.  

Tenzij ze worden begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid, of door het krijgen van een instructie hoe het apparaat te gebruiken.  
 
Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.          

 Aan de slag! 

1.UITPAKKEN 
Controleer het apparaat op mogelijke beschadigingen, mocht dat het geval zijn, neem het 

apparaat dan niet in gebruik. Maak foto’s en neem contact op met BluGarda. 

1.A INHOUD 
1x BluSkimmer 12.000 Staande Telescoopskimmer 

1x Handleiding 

 

 

Inhoud BluSkimmer 12.000 Staande Telescoopskimmer 

 

Als alles in orde is, volg dan de verdere instructies van de handleiding. 

 Lees deze voorschriften aandachtig door en volg ze op! 
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1.B TECHNISCHE GEGEVENS CONTROLEREN 
Controleer de gegevens op het typeplaatje. 

Het typeplaatje vermeldt alle belangrijke technische gegevens. 

Flowadvise 8000-16000 l/h – Advies minimale en maximale stroomsnelheid 

Max. 35° Maximum toelaatbare (omgevings)temperatuur van het apparaat 

 

Defecte elektrische apparaten die in het huishouden zijn gebruikt, dienen 
volgens EU-richtlijnen verwijderd te worden. Dit product mag niet met het 
normale huisvuil worden afgevoerd, maar dient apart te worden verzameld.  

Meer informatie over lokale afvalverzamelpunten vind je bij de gemeente van je woonplaats. 

1.C TECHNISCHE GEGEVENS 

 

Model BluSkimmer BGS 12000 

Flowadvise 8.000 – 16.000 liter / uur 

 

2. INSTALLATIE 

2.1 Installatie op de bodem van de vijver 

 

Plaatsing skimmer op de bodem van de vijver 

1. Plaats de skimmer op de juiste plek en veranker deze met voldoende stenen 

zodat deze op de plek blijft staan. 

2. Sluit de Skimmer aan met de gewenste slangdikte. Wij raden aan altijd een zo 

breed mogelijke slang te gebruiken zodat er geen capaciteit wordt verloren. 

Snijdt de slangtule op het juiste formaat af. 

3. Sluit de skimmer aan op een vijverpomp met voldoende gewenste capaciteit. De 

skimmer werkt met een capaciteit tussen de 8.000 – 12.000 liter per uur. 
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2.2 Tips voor het positioneren van de BluSkimmer 12.000 

 

De BluSkimmer 12.000 kan kantelen zodat deze op een helling kan staan. Let erop dat de 

helling niet groter is dan 7,5° 

 

Zorg bij het neerleggen van de vijverslang dat deze zo vlak mogelijk ligt. Anders kunnen er 

luchtbellen in de slang ontstaan. 

 

2.3 Hoogte van de skimmer instellen 
Zet de skimmer op de juiste hoogte zodat deze op de goede manier oppervlaktewater 

aanzuigt. 

Stappen voor het instellen van de juiste hoogte van de skimmer 

1. Verwijder de boei van de skimmer. 

2. Stel de skimmer af zodat de bovenkant van het filtermandje 75-135 mm onder het 

oppervlakte uit komt. 

3. Plaats de boei terug op de skimmer. 
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Je kunt de telescoopskimmer op twee manieren op de juiste lengte krijgen: 

A. Verleng de skimmer met het draaien aan de telescoopbuis 

B. Kort de skimmer af met maximaal 230mm door de hoofdbuis recht af te zagen. Let op dat 

hierna de skimmer niet meer te retourneren is. 

 

Verlengen (A) of inkorten (B) van de de skimmer 

 

3. ONDERHOUD 

3.1 Schoonmaken van je skimmer 

Het filtermandje in je skimmer kan vol komen te zitten met bladeren, takken en ander 

oppervlaktemateriaal. Controleer regelmatig of je skimmer vol is gelopen. De capaciteit van 

je skimmer wordt minder wanneer het filtermandje voller raakt. 

Stappen: 

1. Schakel eerst je filter en vijverpomp uit. Verwijder vervolgens de boei en het 

filtermandje van je skimmer. 
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2. Leeg het filtermandje en gooi de inhoud weg. Maak schoon met water en spons. Let 

op: gebruik hierbij geen chemicaliën, deze zijn schadelijk je filtersysteem in je vijver. 

3. Plaats het filtermandje en de boei terug. Schakel de pomp en het filter weer in en 

controleer of de skimmer correct aanzuigt. 

 

 

 

Schoonmaakstappen voor de BluSkimmer 

 



BluSkimmer 12.000 Handleiding 

 8 

4. ONDERDELEN 

 

Nr. Onderdeel 

1 Grote boei 

2 Filtermand 

3 Filter houder 

4 Moer 1 

5 Rubber ring 

6 Verlengstuk 

7 75mm verbindingsstuk 

8 Moer 2 

9 Cardankoppeling  

10 Voet 

11 Verbindings flens 

12 Slangtule 

13 O-ring 

14 Verbindingsmoer 
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6. Wintervoorbereiding 
Wanneer de temperaturen dalen en je ervoor kiest het filter uit te schakelen. Verwijder dan 

de skimmer uit de vijver totdat je het filter weer inschakelt. 

Bij naderende stevige vorst verwijder dan de skimmer uit het water. De skimmer zou kapot 

kunnen vriezen in het ijs. 

Wanner je de skimmer verwijdert om op te slaan. Maak deze dan goed schoon en leg O-

ringen in een bakje met water zodat deze niet uitdrogen en soepel blijven. 

7. GARANTIEVOORWAARDEN 
Op de BluFeeder wordt 36 maanden fabrieksgarantie verleend, die ingaat op het 

moment van aankoop. De datum op de aankoopfactuur geldt als ingangsdatum. Bewaar de 

factuur, je hebt deze nodig als je aanspraak op garantie wilt maken. 

Wat houdt garantie in 

Garantie wordt verleend  op materiaal en/of constructiefouten en worden binnen de 

garantietermijn kosteloos hersteld of vervangen. 

Bij een garantiebeoordeling checken we of je product goed is onderhouden. Als er sprake is 

van slecht onderhoud, schade ontstaan door onjuist gebruik, beschadigingen, hebben we het 

recht om garantieaanspraak uit te sluiten. In dat geval zal een kostenvoorstel volgen voor 

reparatie  of vervanging. 

Bij veranderingen aan het apparaat, vervalt de garantieaanspraak.  

Gevolgschade ontstaan door het uitvallen of verkeerd gebruik van het apparaat valt buiten 

de aansprakelijkheid van BluGarda. 

Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.  
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