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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 
 

Upozornenie na nebezpečenstvo: 

 Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne prečítať, porozumieť a riadiť sa všetkými 

pokynmi. 

 Nikdy nezapájajte UVC systém k zdroju el. prúdu pred jeho kompletnou inštaláciou. 

 Tento výrobok môžu používať len dospelé osoby. Nepatrí do rúk deťom. 

 Zariadenie nesmie byť zapnuté, ak sú v bazéne osoby alebo sa bazén používa.  

 Pred začatím nastavovania, čistenia, údržby alebo demontáže zberača nečistôt, koša a pod. filtračné zariadenie 

vypnite alebo ho odpojte od zdroja el. prúdu. 

 Zariadenie nie je určené pre použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú 

oboznámené s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných látok a pod., 

znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.  

 Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať. 

 Nevyťahujte pripojovací kábel z el. siete mokrými rukami 

NEDORŽANÍM TÝCHTO POKYNOV A VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, 

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA, UTOPENIE ČI SMRŤ.  

 

2. UPOZORNENIE 

 
 UV lampa by mala byť umiestnená na takom mieste, kde voda nespôsobí jej ponorenie a mala by byť vo vzdialenosti 

2 metre od okraja bazéna. Toto zariadenie nie je možné používať pod vodou. 

 Nie je možné zapínať elektrický zdroj UV lampy skôr, ako bude zapnuté filtračné zariadenie.  

 Umiestnite UV lampu na stabilné a bezpečné miesto. UV svetelná trubica, ktorá je súčasťou zariadenia, je vyrobená 

z kremičitého skla a môže sa ľahko poškodiť. 

 Nie je možné vykonať zapojenie do el. zdroja, kým nebude vykonaná úplná inštalácia všetkých častí zariadenia. 

 Ak UV svetelná trubica alebo plášť telesa nádoby budú vyzerať ako prasknuté, nie je možné zariadenie používať.  

 Keď bude vo vode nejaká osoba, nie je možné UVC lampu používať. 

 Uistite sa, že použité el. napätie a frekvencia sú v súlade s hodnotami uvedenými na štítku UVC lampy. 

 Keď budete vykonávať inštaláciu zariadenia, mali by ste postupovať podľa montážnych predpisov pre inštaláciu 

domácich spotrebičov. 

 Je zakázané ťahať za pripojovací kábel. Ďalej je nutné pripojovací kábel chrániť pred teplom, mastnotou alebo 

ostrými predmetmi. 

 Zaistite, aby maximálny tlak vytváraný na teleso lampy bol menší ako 0,3 bar. 

 V období keď sa teplota bazénovej vody dostane na hranicu 10 ºC je treba UV lampu odmontovať a skladovať na 

suchom mieste s teplotou nad bodom mrazu. 

 Keď budete vykonávať inštaláciu UV lampy, nenechávajte ju priamo pod slnečným svetlom, toto zároveň platí pre 

celý priebeh kúpacej sezóny. 

 Nečistoty na kremičitej trubici budú mať vplyv na účinnosť zariadenia, a preto je treba kremičitú trubicu včas čistiť.  

 Aby bolo možné zaistiť maximálnu účinnosť zariadenia, mali by ste po 8000 hodinách používania vykonať výmenu 

UV svetelnej trubice (info u dodávateľa MARIMEX SK). 

 Keď bude plášť telesa (UV lampy) zanesený pieskovými nečistotami, môže to viesť k zničeniu kremičitej trubice.  

 UVC má škodlivé účinky pre oči a pokožku. Nepozerajte sa preto priamo do UVC systému, ani sa nepribližujte 

pokožkou k UVC systému. 

 Keď budete vykonávať inštaláciu alebo opravu tohto zariadenia, musí byť el. zdroj bazéna vypnutý. 

 Výrobok musí byť nainštalovaný podľa popisu v tomto návode. Iné inštalačné polohy sú z bezpečnostných dôvodov 

zakázané. 

 

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

V prístroji je špeciálna lampa, ktorá pri zapnutí do el. siete vyžaruje UV žiarenie o vlnovej dĺžke 253,7 nm. Voda je 

pretlačená skrz jednotku, kde je vystavená ultrafialovému žiareniu, ktoré je smrteľne nebezpečné pre väčšinu 

mikroorganizmov obsiahnutých vo vode, k ničeniu rias, parazitov, plesní, vírusov, kvasiniek a baktérii. Životnosť 

ultrafialovej lampy je 6000 h. 
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Použitím UV lampy do filtračného okruhu bazéna sa výrazne obmedzí spotreba bazénovej chémie až o 80%. 

Kontrolujte meraním hodnoty bazénovej vody a dbajte na správne dávkovanie chemických prostriedkov. 

 

4. INŠTALÁCIA 
 

 Toto zariadenie je schopné likvidovať škodlivé zárodky rias v bazéne.  

 Keď bude voda pod žiarením o vlnovej dĺžke 253,7 nm (ultrafialové žiarenie) určitú dobu, dôjde k likvidácii 

zárodkov a patogénnych organizmov vo vode. 

 Toto zariadenie nie je predávané s filtračným zariadením, preto si ho prosím zakúpte. Nie je možné používať UV 

lampu bez filtračného zariadenia. 

 Prispôsobte hadicový tŕň na priemer hadice filtračného okruhu. 

 Spojte výstup filtračného zariadenia a vstup UV lampy (viď Obr.). Vždy za okruh filtračného zariadenia.  

 Spojte výstup UV lampy s vratnou bazénovou tryskou. Po kontrole hadíc a spojovaných častí je možné spustiť 

filtračné zariadenie.  

 Po zapnutí elektrického zdroja začne UV lampa pracovať.  

 Podrobný nákres UV lampy nájdete v tomto návode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VÝMENA UVC ŽIAROVKY A VYČISTENIE       

KREMIČITÉHO SKLA 
 

 Odpojte zástrčku elektrického napájania svetla. 

 Vypnite filtračné zariadenie a chráňte ho pred jeho neúmyselným opätovným spustením.  

 Stlačte bezpečnostnú páčku, otáčajte hlavou svetelného zariadenia v smere šipky až do hornej polohy. 

 Teraz je možné pristúpiť k čisteniu kremičitého skla.  

 Odskrutkujte prídržnú skrutku proti smeru pohybu hodinových ručičiek a vytiahnite obal  kremičitého skla s O-

krúžkom za použitia ľahkého otáčavého pohybu. 

 Vytiahnite UVC žiarovku a vymeňte ju. UVC žiarovku je možné vložiť tak, aby bolo zaistené nastavenie 

v akejkoľvek polohe. Pryžový pás na pôvodnej UVC žiarovke slúži pre ochranu behom prepravy a nie je nutné 

ho opäť umiestňovať. Z dôvodu zabudovaného bezpečnostného spínača prechádza UVC svetlo len cez kremičité 

sklo, preto vykonajte vyčistenie a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. 

 Odstráňte O-krúžok z kremičitého skla, vyčistite a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu. 

 Vyčistite obal kremičitého skla z vonkajšej strany pomocou vlhkej utierky. Skontrolujte obal kremičitého skla, 

či nedošlo k poškodeniu, pred jeho vložením späť. 

 Umiestnite späť O-krúžok na obale kremičitého skla a vložte obal kremičitého skla do hlavy zariadenia, pokiaľ 

nedosiahnete zarážku. O-krúžok musí byť zatlačený do medzery medzi hlavou zariadenia a kremičitým sklom. 

O-krúžok sa potom zatlačí do správnej polohy pomocou prídržnej skrutky. 

 Skontrolujte O-krúžok na hlave zariadenia, či nedošlo k jeho poškodeniu, a upravte jeho usadenie. 

 Zatlačte hlavu zariadenia starostlivo do príslušnej skrine. 

 Otáčajte hlavou zariadenia v opačnom smere šípky za vyvíjania mierneho tlaku, pokiaľ nedosiahnete zarážku.  

 Najprv znova uveďte do prevádzky filtračné zariadenie, potom zapojte zástrčku elektrického napájania UV 

lampy do príslušného zdroja.  
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Požadovaný čas žiarenia pre ukončenie aktivity rôznych mikroorganizmov  

 

NÁZOV  SEKUND 

Baktérie Bacillus Anthracis 0,3 

  Clostridium 0,3 

  Dysentery bacili 1,5 

  Escherichia coli 0,4 

  Staphylococcus Albus 1,3 

  Micrococcus Candidus 0,4 

Spóry plesní Aspergillus Niger 0,3 - 6,7 

  Mucor Mucedo 4,6 

  Penicillium Roquforti 0,9 - 3,0 

Riasy Modrozelené riasy 10 - 40 

  Vajíčka hlíst 3,4 

  Zelené riasy 1,2 

  Protozoa 4,0 - 6,7 

Vírusy Bactelophage 0,2 

  Influenza (chrípka) 0,3 

  Poliovirus 1 0,8 

  Hepatitis B Virus 0,8 

 

6. LOKALIZÁCIA CHÝB 

 
LOKALIZÁCIA CHÝB PRÍČINA OPATRENIE K NÁPRAVE  

KALNÁ VODA UVC lampa sa nerozsvieti. Skontrolujte el. zapojenie. 

Kremičitá trubica nie je čistá. Vykonajte vyčistenie. 

Nesprávny prietok pri čerpadle. Viď montážny návod. 

Hnedé suspenzné častice, usadeniny 

na dne.  

Odstráňte riasy a listy, zabráňte vstupu 

nečistôt. 

Bazén je extrémne špinavý. Skontrolujte kvalitu vody, vymeňte 

vodu. 

Lampa nemá žiadny UVC výkon. Skontrolujte lampu, vymeňte lampu po 

8000 prevádzkových hodinách. 
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