
Návod k použití
»tÏte prosím pozornÏ. Uschovejte pro budoucí pot¯ebu. P¯i p¯edá-
ní tohoto p¯ístroje t¯etím osobám, je nutnÈ p¯iložit tento Návod k
použití.

TÏöÌ n·s, ûe jste se rozhodli pro sera pond UV-C-systÈm 55 W. sera
pond UV-C-systÈm je koncipov·n pro sera KOI Professional
12000/24000 jezÌrkov˝ filtr a jinÈ jezÌrkovÈ filtry. Aû 2 UV-C-systÈmy lze
napojit na sera KOI Professional 12000/24000 jezÌrkov˝ filtr (obr. 1).

VöeobecnÈ pokyny

Pozor: nebezpeËnÈ ultrafialovÈ z·¯enÌ!
Nikdy se nedÌvat p¯Ìmo do zapnutÈho UV-C-speci·lnÌho osvÏtlenÌ
(lampa) bez ochrany (poökozenÌ oËÌ!).
Pozor sklo!
Uvnit¯ UV-C-systÈmu se nach·zejÌ k¯ehkÈ sklenÏnÈ dÌly, kterÈ se p¯i
siln˝ch ot¯esech mohou snadno zlomit.

Oblast pouûitÌ

sera pond UV-C-systÈmy spolehlivÏ odstraÚujÌ bez pouûitÌ chemie
vöechny druhy plovoucÌch ¯as a sniûujÌ mnoûenÌ vláknit˝ch a dalöÌch
¯as. TakÈ z·rodky nemocÌ a bakteri·lnÌ zakalenÌ vody jsou trvale od-
stranÏny.
⁄Ëinek UV-C-lampy je ËistÏ fyzik·lnÌ a omezen pouze na protÈkajÌcÌ
vodu. ObyvatelÈ zahradnÌho jezÌrka a filtrujÌcÌ organizmy tak nejsou
pouûitÌm UV-C-systÈmu nijak poökozeni.
UV-C-systÈmy nejsou vhodnÈ k odstranÏnÌ miner·lnÌch z·kal˘ vody.
K tomu se doporuËuje kombinace s jezÌrkov˝m filtrem, zejmÈna
sera KOI Professional 12000/24000 jezÌrkov˝ filtr.

PouûitÌ

UV-C-p¯Ìstroj byl vyvinut pro pouûitÌ se sera KOI Professional
12000/24000 jezÌrkov˝m filtrem. P¯Ìstroj lze vöak ˙ËinnÏ pouûÌt k re-
dukci plovoucÌch ¯as a bakteri·lnÌch zakalenÌ i bez propojenÌ na je-
zÌrkov˝ filtr. Jako dodateËn˝ doplnÏk je nutnÈ pouûÌt v tomto p¯Ìpa-
dÏ Ëerpadlo o v˝konu vÌce neû 10.000 l/h. DoporuËujeme jezÌrkovÈ
Ëerpadlo  sera pond PP 12000. Bez Ëerpadla nelze p¯Ìstroj provozo-
vat.

Obsah (obr. 2)

sera pond UV-C-systÈm 55 W vËetnÏ lampy
90°-hrdlo pro p¯Ìvod vody ∅ 25/32 mm (1” / 1 1/4”)
variabilnÌ hrdla hadic ∅ 20/25/32/40 mm (3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)

Pot¯ebnÈ doplÚky

sera pond PP 12000 jezÌrkovÈ Ëerpadlo nebo
sera KOI Professional 12000/24000 jezÌrkov˝ filtr
hadice o vnit¯nÌm ∅ 20/25/32/40 mm (3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)

Seznam jednotliv˝ch dÌl˘ (obr. 3 – 4)

3.1 Prstenec se z·vitem
3.2 VÌko s pozorovacÌm okÈnkem
3.3 Koncovka
3.4 90°-hrdlo pro p¯Ìvod vody ∅ 25/32 mm (1” / 1 1/4”)
3.5 TransparentnÌ drû·k cylindru z k¯emennÈho skla se

2 O-tÏsnÌcÌmi krouûky
3.6 HlavnÌ trubice s prstencem se z·vitem
3.7 Drû·k lampy
3.8 O-tÏsnÌcÌ krouûek ∅ 100 mm
3.9 Koncovka
3.10 VariabilnÌ hrdla hadic ∅ 20/25/32/40 mm (3/4” / 1” / 1 1/4” / 1 1/2”)
3.11 Cylindr z k¯emennÈho skla
3.12 O-tÏsnÌcÌ krouûek ∅ 80 mm
3.13 UV-C-lampa PL 55 W 55 cm
3.14 VÌko s PL-objÌmkou lampy + BezpeËnostnÌ spÌnaË
3.15 Prstenec se z·vitem
3.16 Mont·ûnÌ deska se spÌnaËem (3.16 b) a drûÌcÌ manûetou (3.16 a)
3.17 UpevÚovacÌ adaptÈr *
3.18 GumovÈ tÏsnÏnÌ *
3.19 Prstenec se z·vitem *

* (nenÌ souË·stÌ)

Postup sestavenÌ

a) P¯ipojenÌ na sera KOI Professional 12000 nebo 24000 jezÌrkov˝
filtr
sera pond UV-C-systÈm se upevnÌ p¯es Ëty¯i oka mont·ûnÌ desky
(3.16 b) na p¯ednainstalovanou matici sera KOI Professional
12000/24000 jezÌrkovÈho filtru. sera pond UV-C-systÈm se naö-
roubuje kolmo kabel·ûÌ smÏrem dol˘. P¯Ìvod vody n·sleduje ze
shora p¯es 90°-hrdla pro p¯Ìvod vody. V˝tok UV-C-systÈmu se
propojÌ s jezÌrkov˝m filtrem p¯es upevÚovacÌ adaptÈr (3.17), kte-
rÈ je souË·stÌ balenÌ sera KOI Professional 12000/24000 jezÌrkovÈ-
ho filtru.
Postupujte v n·sledujÌcÌm po¯adÌ:
Vloûte upevÚovací adaptÈr (3.17) z vnÏjöku do otvoru ve stÏnÏ fil-
tru. GumovÈ tÏsnÏní (3.18) musí b˝t umístÏno zvnÏjöku p¯ímo na
stÏnÏ filtru. P¯iöroubujte adaptÈr zevnit¯ krouûkem (3.19).
Namontujte volnÏ UV-C-systÈm 4 örouby na filtr. UvolnÏte krouûek
a natoËte koncovku (3.9) tak, aby mohla b˝t uchycena adaptÈrem
(3.17).
Pozor! Nezapomenout na p¯iloûenÈ gumovÈ tÏsnÏní.
Nyní opatrnÏ utáhnÏte 4 örouby UV-C-systÈmu. DotáhnÏte takÈ
rukou krouûek.

Na tomto principu lze p¯ipojit jeden p¯ÌpadnÏ dva UV-C-systÈmy na
sera KOI Professional 12000 resp. 24000 jezÌrkov˝ filtr (obr. 1).

b) Provoz se sera pond PP 12000 jezÌrkov˝m Ëerpadlem
sera pond UV-C-systÈm by se mÏl nainstalovat asi dva metry od
zahradnÌho jezÌrka. DoporuËuje se upevnit UV-C-systÈm vodo-
rovnÏ na nÏjakou desku s p¯Ìpojkami hadic smÏrem nahoru. Lze
tak zabr·nit tomu, aby systÈm p¯i v˝padku Ëerpadla bÏûel nasu-
cho nebo se p¯eh¯·l. SystÈm by nemÏl b˝t v provozu bez pr˘to-
ku vody. P¯i v˝padku Ëerpadla je nutnÈ odpojit UV-C-systÈm z
elektrickÈ sÌtÏ.

Na sera pond UV-C-systÈm lze napojit r˘znÈ velikosti hadic. Pokud
hadice pasuje na vÏtöÌ pr˘mÏr, oddÏlte menöÌ pr˘mÏr pilkou (na ûe-
lezo). SpojenÌ zajistÏte svorkou hadic. MÏl by b˝t pouûit stejn˝
pr˘mÏr na p¯Ìtoku a v˝toku. Pokud bude systÈm pouûit s jin˝m fil-
trem neû sera KOI Professional 12000/24000 jezÌrkov˝m filtrem, do-
poruËuje se takÈ zde p¯ipojit filtr za UV-C-systÈm.
Filtr zapojen˝ v sÈrii by nemÏl mÌt vlastnÌ Ëerpadlo.
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UvedenÌ do provozu

D¯Ìve neû se UV-C-lampa zapne, je nutnÈ se p¯esvÏdËit, ûe kolem
lampy protÈk· voda a systÈm neobsahuje vzduchovÈ bubliny. Lam-
pa nesmÌ b˝t v provozu na sucho, aby se p¯edeölo p¯eh¯·tÌ.
UV-C-systÈm se p¯ipojÌ p¯i dodrûenÌ n·vodu k pouûitÌ na sera KOI
Professional 12000/24000 jezÌrkov˝ filtr tak, ûe i p¯i v˝padku Ëer-
padla z˘stane v p¯Ìstroji st·t voda.
P¯i provozu s Ëerpadlem bez filtru je nutnÈ sestavit vedenÌ hadic
tak, aby UV-C-systÈm nebÏûel na pr·zdno [viz postup sestavenÌ b)].

KontrolnÌ test

P¯ed vlastnÌ instalacÌ sera pond UV-C-systÈmu 55 W musÌ b˝t za¯Ìze-
nÌ v provozu minim·lnÏ 24 hodin za pozdÏjöÌch norm·lnÌch podmÌ-
nek BEZ PÿIPOJENÕ NA ZDROJ ENERGIE, tedy jednoduch˝m pr˘to-
kem p¯es Ëerpadlo bez zapnutÌ UV-C-systÈmu. ZjistÌ se tak p¯edem
p¯ÌpadnÈ netÏsnosti.
Postupujte p¯itom podle pokyn˘ n·vodu k sestavenÌ a p¯ipojte UV-
C-systÈm na 24 hodin na vhodnÈ Ëerpadlo.
Pr˘tok vody a tlak (v˝tlak Ëerpadla) by mÏly odpovÌdat pozdÏjöÌmu
norm·lnÌmu provozu.

POZOR! Pokud se bÏhem tohoto kontrolnÌho testu nebo p¯i poz-
dÏjöÌm pouûÌv·nÌ objevÌ stopy vlhkosti v UV-C-lampÏ nebo v cy-
lindru z k¯emennÈho skla, nesmÌ b˝t p¯Ìstroj napojen na zdroj
energie resp. z·sobov·nÌ proudem musÌ b˝t neprodlenÏ p¯eruöe-
no. Zkontrolujte v tomto p¯ÌpadÏ vöechny dÌly na p¯ÌpadnÈ poöko-
zenÌ. (Kapitola “»iötÏnÌ”). Pokud takto poruchu nem˘ûete zjistit
ani odstranit, obraùte se na Vaöeho odbornÈho prodejce.

P¯ezkouöenÌ UV-C-lampy

Pozor! NasaÔte si br˝le s UV-C-ochranou.
Pro kontrolu, zda UV-C-lampa sera pond UV-C-systÈmu svÌtÌ, sesta-
ven˝ UV-C-systÈm zapnÏte. P¯i svÌtÌcÌ lampÏ lze pozorovacÌm okÈn-
kem na vÌku (3.2) rozeznat modrav˝ t¯pyt. Vyvarujte se delöÌho po h -
le du do UV-C-svÏtla.

»iötÏnÌ

Odpojte vöechny p¯Ìstroje z elektrickÈ sÌtÏ tÌm, ûe vyt·hnete z·strË-
ky.
Odmontujte kompletnÌ sera pond UV-C-systÈm 55 W ze sera KOI
Professional 12000/24000 jezÌrkovÈho filtru. Povolte örouby drûÌcÌ
man ûety (3.16 a). VyjmÏte UV-C-lampu z drûÌcÌ manûety. Povolte
velk˝ prstenec se z·vitem (3.15) na vodivÈ stranÏ p¯Ìstroje. Na vodi-
vÈ stanÏ p¯Ìstroje m˘ûete z pouzdra vyt·hnout cylindr z k¯emen-
nÈho skla (3.11) spoleËnÏ se svÌtidlem. Pozor! SklenÏnÈ dÌly se mo-
hou snadno zlomit.
Cylindr vyËistÏte mÏkk˝m had¯Ìkem. PotÈ, co jste cylindr vyËistili,
zkontrolujte, zda svÌtidlo nevykazuje praskliny nebo podobn· poö-
kozenÌ. Lampu p¯itom nezapÌnejte. Pokud nenÌ lampa neporuöen·:
viz kapitola “⁄drûba / v˝mÏna svÌtidla”.
NynÌ vyËistÏte plastovÈ pouzdro zevnit¯. Pouûijte k tomu kart·Ëek s
dlouhou rukojetÌ.
Pro ËiötÏnÌ m˘ûete pouûÌt neutr·lnÌ ËistÌcÌ prost¯edek bez rozpouö-
tÏdel. »istÌcÌ prost¯edky jsou pro ̄ adu vodnÌch organizm˘ velmi ne-
bezpeËnÈ a nesmÌ se dostat do vody v jezÌrku! Vöechny vyËiötÏnÈ
dÌly musÌ b˝t d˘kladnÏ opl·chnuty, d¯Ìve neû se znovu dostanou do
styku s vodou v jezÌrku.

⁄drûba / v˝mÏna svÌtidla

UV-C-lampa by mÏla b˝t zhruba po jednom roce vymÏnÏna. P¯ed
otev¯enÌm pouzdra UV-C-lampy, odpojit veökerÈ dÌly a p¯Ì  stroje v
jezÌrku od z·sobov·nÌ proudem!
Uvnit¯ UV-C-systÈmu se nach·zejÌ sklenÏnÈ dÌly, kterÈ se mohou p¯i
nespr·vnÈm pouûitÌ snadno zlomit! Vypustit vodu z UV-C-systÈmu.
Uvolnit öroubov˝ uz·vÏr (3.15) na vodivÈ stranÏ UV-C-systÈmu.
Pozor! Cca 50 cm dlouhá UV-C-lampa (3.13) je p¯Ìmo spojen s vÌkem
pouzdra a m˘ûe se p¯i trhavÈm pohybu snadno zlomit. Pro vytaûe-
nÌ svÌtidla se musÌ nejprvne vycvaknout z objÌmky (3.14). K tomu
vyt·hnout vÌko pouzdra se svÌtidlem. Kdyû m˘ûete zvl·öù uchopit
objÌmku a svÌtidlo, opatrnÏ svÌtidlo vyt·hnÏte z objÌmky. SvÌtidlo ne-
pouötÏjte!
Odklopte objÌmku na stranu a opatrnÏ vyt·hnÏte celÈ svÌtidlo ven.
SvÌtidlo je na konci opat¯eno drû·kem (3.7), kter˝ zajiöùuje jeho
spr·v nou pozici v cylindru z k¯emennÈho skla.
Tento drû·k se musÌ bezpodmÌneËnÏ nasadit na novÈ svÌtidlo.

V pouzd¯e UV-C-lampy se nach·zÌ elektronick˝ spÌnaË (3.16 b) s elek -
tronick˝m startÈrem. SpÌnaË m˘ûe b˝t vymÏnÏn pouze odborn˝m
person·lem.

BezpeËnostní pokyny

• P¯ed použitím p¯ístroje se p¯esvÏdËte, že napÏtí a frekvence sítÏ
je stejnÈ jako údaje u p¯ístroje.

• Pozor! silná UV-C lampa! NechránÏný kontakt oËí a pokožky s UV-
C-zá¯ením vede v krátkÈ dobÏ (20 – 30 sekund) k tÏžkÈmu poško-
zení oËí a spálení k˘že (silnÈ spálení od slunce).

• P¯i provozu UV-C-lampy je vyza¯ováno silnÈ UV-svÏtlo. Nedívejte
se p¯ímo do UV-C-lampy, jinak si m˘žete poškodit oËi a k˘ži.

• sera UV-C-speciální lampa m˘že být provozována pouze ve zcela
sestavenÈm a nepoškozenÈm sera pond UV-C-systÈm 55 W. Ja-
kÈkoliv jinÈ použití m˘že vÈst k poškození k˘že a oËí!

• UV-p¯ístroje a UV-C-lampy držte mimo dosah dÏtí!
• P¯ed jakoukoli prací v jezírku a na sera pond UV-C-systÈmu 55 W

se musí odpojit veškerÈ elektrickÈ p¯ístroje v/u jezírka od p¯ívo-
du proudu.

• Používejte p¯ístroj se zapnutým proudovým chrániËem RCD p¯íp.
Fl s vybavovacím proudem max. 30 mA.

• Neprovozovat pono¯enÈ!
• UV-C-systÈm neprovozovat bez pr˘toku vody!
• UjistÏte se, že je dostateËný pr˘tok vody p¯es sera pond UV-C-

systÈm, když je UV-C-lampa zapnuta. P¯i provozu je nutno zajis-
tit minimální nutný pr˘tok (cca. 200 l/h). 

• Použití v nebo u nádrže na plavání nebo bazÈnu Ëi koupacím zah -
rad ním jezírku není p¯ípustnÈ!

• P¯i nebezpeËí mrazu je t¯eba sera pond UV-C-systÈm 55 W vyp -
nout a (bez vody) uchovat v nemrznoucím prostoru. P¯ed zim-
ním uložením doporuËujeme d˘kladnÈ vyËištÏní a namazání
všech tÏsnÏní.

• »astÈ ZAP/VYP snižuje životnost UV-C-lampy.
• Dbejte na to, aby zástrËka zapnutÈho p¯ístroje byla vždy p¯ístup-

ná.
• Nezvedejte nebo nenoste elektrickÈ p¯ístroje za síùový kabel.
• AËkoliv je p¯ístroj vhodný pro dlouhodobý provoz, doporuËuje-

me nenechat ho nep¯etržitÏ bÏžet dÈle než 72 hodin.
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Varování

1. Na dÏti je t¯eba dohlÈdnout, aby si nikdy nehrály s p¯ístrojem. 
2. P¯ístroj není urËen pro pouûívání osobami (vËetnÏ dÏtí) s ome-

zenou tÏlesnou Ëi duöevní schopností nebo pokud jim chybí zna-
losti a zkuöenosti, kromÏ p¯ípadu, kdy pro jejich bezpeËnost, je
odpovÏdná osoba pouËí o pouûívání.

3. Pokud je poökozen síùov˝ kabel, je nutnÈ v zájmu bezpeËnosti,
aby v˝mÏnu provedl v˝robce Ëi jím povÏ¯en˝ servis nebo kvalifi-
kovaná osoba.

UV-C-systÈm

(V˝kon ˙spornÈ sera UV-C-lampy) 55 W

IP24

Likvidace p¯Ìstroje:

Vy¯azenÈ p¯Ìstroje nepat¯Ì do komun·lnÌho odpadu!
Pokud jiû p¯Ìstroj nebude nikdy pouûÌv·n, je spot¯ebitel povinen
zlik vidovat ho v souladu s platn˝m z·konem o odpadech a odevz-
dat jej do pat¯iËnÈ skupiny odpad˘. TÌm je zaruËeno odbornÈ zhod-
nocenÌ a zabr·nÏno negativnÌm dopad˘m na ûivotnÌ prost¯edÌ.

ElektrickÈ p¯Ìstroje jsou z
tohoto d˘vodu oznaËeny symbolem:

Garance výrobce:

P¯i dodržení Návodu k použití funguje sera pond UV-C-systÈm 55 W
spolehlivÏ. RuËíme za bezchybnost našeho výrobku 2 roky od data
koupÏ. 
RuËíme za bezvadný stav p¯i p¯edání. Pokud se p¯i urËenÈm použí-
vání objeví bÏžnÈ znaky opot¯ebení, není to žádná závada. V tomto
p¯ípadÏ jsou jakÈkoliv nároky vylouËeny. Toto se vztahuje p¯ede -
vöÌm na tÏsnÌcÌ krouûky a UV-C-lampu.
Touto garancí samoz¯ejmÏ nejsou omezeny Ëi vylouËeny právní ná-
roky.

DoporuËení:

V každÈm p¯ípadÏ se p¯i závadÏ obraùte nejd¯íve na obchodníka,
kde jste p¯ístroj získali. On m˘že urËit, zda se jedná skuteËnÏ o
p¯ípad garance. V p¯ípadÏ zaslání p¯ímo nám, musíme vám p¯ípad-
nÏ zbyteËnÏ vzniklÈ náklady naúËtovat.
Ze záruky je vylouËeno úmyslnÈ porušení smlouvy a hrubá nedba-
lost. Pouze v p¯ípadÏ ohrožení života, poranÏní a ohrožení zdraví
podstatných smluvních povinností a p¯i nutnÈm ruËení dle zákona
o záruce výrobk˘ ruËí sera takÈ p¯i lehkÈ nedbalosti. V tomto p¯ípa-
dÏ je rozsah ruËení omezen na náhradu typovÏ shodných p¯edvída-
telných škod.

PovšimnÏte si prosím dodateËných informací (*) vztahujících se k
záruce.

D˘ležitý dodatek vztahující se k záruce (*):

• JakÈkoliv poškození p¯ívodního kabelu nespadá do záruky. Vý-
mÈna kompletního p¯ívodního kabelu odborným personálem je
p¯ípustná.

• PL 55 W UV-C-lampa je spot¯ební díl a nespadá do garance výrobce.
• Poškození skla nespadá do záruky. Pokud jde o p¯epravní škodu,

je nutnÈ ji hned po dodání nahlásit.

Datum aktualizace: 05.11CZ
TechnickÈ zmÏny a chyby vyhrazeny
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