
LAMPA PRZECIWGLONOWA UV-C  

 

7W –9W- 11W –18W-36W-72W-110W 
Instrukcja obsługi - skrót 

 

UWAGA:   

ŻARNIK (dla Twojego bezpieczeństwa) ŚWIECI  TYLKO  KIEDY JEST UMIESZCZONY                                                                         

W  OBUDOWIE! 

                                                                                                                      
Przed podłączeniem lub naprawą lampa powinna być odłączona od sieci. 

 

BEZPIECZEŃSTWO:  

1. Urządzenie wytwarza szkodliwe promieniowanie – bezpośredni kontakt może być niebezpieczny dla oczu  

i skóry.  

2. Nie zanurzaj lampy w wodzie. 

3. Aby uniknąć przegrzania, wyłącz lampę, gdy nie przepływa przez nią woda. 

4. Podczas zimy, gdy lampa nie jest używana, przenieś ją w ciepłe miejsce. 

5. Stałe podłączenie do sieci musi być zgodne z ogólnymi normami. 

6. Gniazdo elektryczne powinno posiadać uziemienie. 

7. Lampa z uszkodzonym przewodem elektrycznym nie nadaje się do użytku. 

8. Zawsze przed montażem sprawdź czy lampa nie jest uszkodzona mechanicznie ! 

 

MONTAŻ: 

1. Sprawdź czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznym powstałych w transporcie, takie jak stłuczenie żarnika 

czy tubusu kwarcowego. 

2. Wybierz najkorzystniejsze miejsce montażu lampy i przymocuj uchwyty. 

3. Umieść obudowę  w  uchwytach i zablokuj je. 

4. Przytnij  końcówki do  wymaganej średnicy węża i przykręć je do lampy. 

5. Zamocuj żarnik w gniazdku i ostrożnie wsuń w tubus kwarcowy. 

6. Sprawdź ułożenie uszczelek. Nakrętkę przykręć ręcznie.  

7. Przymocuj wąż do końcówek i włącz pompę. Sprawdź szczelność urządzenia. 

8. Urządzenie wyłącza się odłączając od sieci. 

 

DEMONTAŻ: 

1. Wyłącz lampę a następnie pompę. 

2. Odłącz węże i wypuść wodę. 

3. Odblokuj uchwyty i ostrożnie wyjmij urządzenie. 

4. Odkręć nakrętkę i delikatnie wysuń żarnik. 

5. Wyczyść obudowę lampy i tubę kwarcową.  Jeśli to konieczne, wymień żarnik. 

6. Przy montażu lub wymianie żarnika wszystkie O-ringi powinny być natłuszczane. 

7. Nigdy nie używaj siły. Szczególnie ostrożnie postępuj z tubą kwarcową. 

 

EKSPLOATACJA: 

1. Lampa powinna być czyszczona dwa, trzy razy w roku. 

2. Gdy zakwit glonów narasta, kwarcowa tuba, w której znajduje się żarnik, powinna być oczyszczona tradycyjnymi 

środkami chemicznymi (poleca się płyn do mycia szyb). 

3. Nie wolno dopuścić do zadrapania powierzchni kwarcowej tuby. 

4. Żarnik powinien być wymieniony po 7500-8000 godzin pracy. 

5.     W lampie UV-C7 poprzez przekręcenie części wylotowej korpusu możliwość regulacji przepływu wody. 

 

GWARANCJA 

 

1. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń takich jak: 

 -      stłuczona tuba kwarcowa 

- stłuczony i przepalony żarnik UV-C 

- elementów podlegających naturalnemu zużyciu np. żarnik, uszczelki. 

3. Gwarancja może być utracona w przypadku użycia urządzenia niezgodnie  z instrukcją obsługi. 

4. Gwarancja ważna z dowodem zakupu przedmiotu. 

 

 

Pieczęć sprzedawcy                  Data i miejsce sprzedaży 


