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UV lampa Eco Tech 

Prosíﾏ, přečtěte si pozorﾐě tyto pokyﾐy pro použití před iﾐstalaIí tohoto zařízeﾐí. 

Použití 

V zařízeﾐí Eco Tech je speIiálﾐí UV laﾏpou geﾐerováﾐo UV-C zářeﾐí o vlﾐové délIe 253,7 nm, které 
spolehlivě huHí Hakterie ふvčetﾐě Hakterie Legioﾐellaぶ. UV lampa Eco Tech efektivﾐě a ekologiIk┞ 
šetrﾐě zajistí, že voda ve vašeﾏ Hazéﾐu Hude čistá, svěží a průzračﾐá. Voda je čerpadleﾏ hﾐáﾐa 
přes UV-C zařízeﾐí. UV-C zářeﾐí ﾐičí Hakterie, vir┞ a jiﾐé jedﾐoduIhé orgaﾐisﾏ┞ a zabraňuje jiﾏ v 
ﾏﾐožeﾐí. UV lampa Eco Tech je opatřeﾐ vestavěﾐýﾏ v┞sokofrekveﾐčﾐíﾏ elektroﾐiIk┞ řízeﾐýﾏ 
staHilizačﾐíﾏ odporeﾏ, který pohlIuje kolísáﾐí proudu a oIhraňuje tíﾏ laﾏpu. Další výhodou je, že 
vﾐitřﾐí části z ﾐerezavějíIí oIeli odrážejí paprsk┞ UV-C zářeﾐí a zv┞šují tak účiﾐﾐost až o ンヵ %. Dík┞ 
přístroji UV lampa Eco Tech Hude voda ve vašeﾏ Hazéﾐu účiﾐﾐě a Hezpečﾐě desiﾐfikovaﾐá a její 
kvalita zůstaﾐe skvělá. 

Výhody ošetřováﾐí vody poﾏoIí UV-C zářeﾐí: 

• )aručuje svěží, čistou a průzračﾐou vodu 

• Účiﾐﾐě a Hezpečﾐě desiﾐfikuje vodu 

• Sﾐížeﾐí oHsahu Ihloru dík┞ UV-C zářeﾐí 

• Chráﾐí váš Hazéﾐ před Hakterieﾏi 

• Udržuje pod koﾐtrolou tvorHu plísﾐí, Hakterií a řas 

• Může oﾏezit použití Ihloru a jiﾐýIh Iheﾏikálií až o Βヰ % 

• Eliﾏiﾐuje zápaIh Ihloru a podrážděﾐí pokožk┞ a očí ふčerveﾐé očiぶ 

• EkologiIk┞ šetrﾐější, ﾐež tradičﾐí ﾏetod┞ 

Výhody přístroje UV lampa Eco Tech: 

• Až o ンヵ % v┞šší hladiﾐa UV-C zářeﾐí dík┞ refle┝i paprsků 

• V┞Haveﾐ UV-C Tech lampou 

• Plášť z ﾐerezavějíIí oIeli ンヱヶL  

• Sﾐadﾐá iﾐstalaIe a údržHa 

• Dvouletá záruka ﾐa závad┞ z výroH┞ 

• Uzeﾏﾐěﾐí 



Bezpečﾐost 

Toto zařízeﾐí v┞dává škodlivé zářeﾐí. Příﾏý koﾐtakt H┞ ﾏohl poškodit oči a pokožku. Čiﾐﾐost UV-C

lampy koﾐtrolujte jeﾐ přes průhledﾐé části jedﾐotk┞. 

- )apojujte zařízeﾐí vžd┞ do zásuvk┞ s oIhraﾐﾐýﾏ kr┞teﾏ.  
- Dodržujte vžd┞ elektroiﾐstalačﾐí předpis┞ týkajíIí se trvalého připojeﾐí k elektriIké síti. V případě,   

jakýIhkoli poIh┞Hﾐostí ohledﾐě zapojeﾐí se poraďte s odHorﾐíkeﾏ ﾐa iﾐstalaIe ﾐeHo s 
elektroiﾐstalačﾐí společﾐostí. Při práIi vžd┞ používejte proudový Ihráﾐič. 
- Při používáﾐí prostředků ﾐa úpravu vod┞ ﾐeHo léčeHﾐýIh prostředků ﾏusí Hýt zařízeﾐí v┞pﾐuto. 
- Před prováděﾐíﾏ údržH┞ ﾐeHo oprav┞ vžd┞ odpojte zařízeﾐí od sítě. Nikd┞ ﾐezapojujte a ﾐev┞pojujte 
síťový kaHel, pokud stojíte ve vodě ﾐeHo pokud ﾏáte ﾏokré ruIe. 
- Nikd┞ ﾐepoﾐořujte zařízeﾐí do vod┞. 
- Držte děti z dosahu tohoto zařízeﾐí a kaHelu. 
- KaHel zařízeﾐí ﾐeﾐí v┞ﾏěﾐitelﾐý. V případě poškozeﾐí síťového kaHelu ﾏusí Hýt v┞ﾏěﾐěﾐa Ielá 
elektriIká jedﾐotka. Nikd┞ ﾐeodstraňujte zástrčku; zaIhovejte elektriIkou jedﾐotku ﾐeporušeﾐou. Na 
elektrickou jednotku s odstraﾐěﾐou zástrčkou se ﾐevztahuje záruka. 
- Laﾏpa zůstává horká ještě přiHližﾐě ヱヰ ﾏiﾐut po v┞pﾐutí zařízeﾐí. 
- Nepoužívejte zařízeﾐí, pokud je ﾐěkterá jeho součást poškozeﾐá ふzejﾏéﾐa křeﾏeﾐﾐá truHkaぶ. 
- V případě rizika zaﾏrzﾐutí v ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh zařízeﾐí deﾏoﾐtujte. 
- Plášť jedﾐotk┞ z ﾐerezové oIeli ﾐeﾐí určeﾐ pro solﾐé vodﾐí lázﾐě s v┞sokýﾏ oHsaheﾏ soli. Je-li obsah 

soli příliš v┞soký, oIel koroduje a poškozuje plášť. )ařízeﾐí vžd┞ iﾐstalujte Hezprostředﾐě za filtr. 
- Nikd┞ ﾐeiﾐstalujte přístroj za ohřívač. Pokud voda dostatečﾐě světlo ﾐeoIhlazuje, ﾏůže dojít k 
praskﾐutí žárovk┞.  
- Teﾐto výroHek ﾏůže Hýt používáﾐ výhradﾐě v souladu s postup┞ popsaﾐýﾏi v toﾏto ﾐávodu 
k použití. 

IﾐstalaIe zeﾏﾐěﾐí ふﾐákres ヱぶ 

1 Protáhﾐěte kaHel ふBぶ úIh┞teﾏ odlehčujíIíﾏ ﾐapětí kaHelu ふFぶ předtíﾏ, ﾐež úIh┞t ふFぶ upevﾐíte ﾐa 
zástrčku zeﾏﾐěﾐí ふAぶ. Nastavte úIhyt odlehčujíIí ﾐapětí kaHelu ふFぶ do vzdáleﾐosti asi ヱヰ Iﾏ od oka ふHぶ 
kaHelu zeﾏﾐěﾐí ふBぶ. 

2 Uﾏístěte oko ふHぶ kaHelu ふBぶ ﾐa zástrčku zeﾏﾐěﾐí ふAぶ, která je upevﾐěﾐá ﾐa plášti. 

3 Poté uﾏístěte ozuHeﾐou podložku ふCぶ, šestiúhelﾐíkovou ﾏatiIi ふDぶ a další ozuHeﾐou podložku ふEぶ ﾐa 
vrch oka (H). 

4 Uﾏístěte úIh┞t ふFぶ ﾐahoru a v┞tvořte očko o průﾏěru asi ヵ Iﾏ. 

5 NakoﾐeI uﾏístěte uzavíraIí ﾏatku ふGぶ ﾐa zástrčku zeﾏﾐěﾐí ふAぶ. 

6 V ﾏoﾏeﾐtě, kd┞ jsou všeIhﾐ┞ ﾏatk┞ uﾏístěﾐ┞ ve správﾐéﾏ pořadí ﾐa zástrčIe zeﾏﾐěﾐí ふAぶ, ﾏohou 
být utažeﾐ┞ straﾐovýﾏ ﾐeHo očkovýﾏ klíčeﾏ číslo Β. Neutahujte příliš silﾐě, jiﾐak hrozí ﾐeHezpečí 
rozloﾏeﾐí úIh┞tu. ふPrůhledﾐá ﾏatka ﾐasazeﾐá ﾐa zástrčIe zeﾏﾐěﾐí ふAぶ při dodáﾐí ﾐeﾏá další v┞užití a 
ﾏůže se v┞hoditぶ. 

IﾐstalaIe zařízeﾐí ふﾐákres ヲぶ 

Určete ﾏísto, kde Hude zařízeﾐí iﾐstalováﾐo. )ařízeﾐí UV lampa Eco Tech ﾐesﾏí Hýt ﾐikd┞ iﾐstalováﾐo 
za ph regulátor, ohřívač ﾐeHo za s┞stéﾏ elektrolýz┞ soli v iﾐstalaIi vašeho Hazéﾐu. Ideálﾐí ﾏísto 
iﾐstalaIe je Hezprostředﾐě za filtreﾏ. IﾐstalaIe ﾏusí Hýt vžd┞ prováděﾐa ﾏiﾏo Hazéﾐ. Pokud je 
laﾏpa zapﾐutá, zajistěte, aH┞ jedﾐotkou vžd┞ protékala voda. Nikd┞ jedﾐotku ﾐeiﾐstalujte ﾐa ﾏísto 
v┞staveﾐé  



příﾏéﾏu sluﾐečﾐíﾏu zářeﾐí. IﾐstalaIe ﾏusí vžd┞ proHíhat ﾐa suIhéﾏ a doHře větraﾐéﾏ ﾏístě. 
)ařízeﾐí ﾏusí Hýt vžd┞ iﾐstalováﾐo ve svislé poloze a pod zařízeﾐíﾏ ﾏusí Hýt volﾐý prostor o výšIe ンヰ 
Iﾏ k prováděﾐí údržH┞. Nahoře ﾏusí Hýt ﾐejﾏéﾐě ヱ,ヵﾏ volﾐý prostor uﾏožňujíIí pohodlﾐou výﾏěﾐu 
laﾏp┞ ふQぶ Hez ﾐutﾐosti deﾏoﾐtáže Ielého zařízeﾐí. 

1 Rozhodﾐěte, kde Hude zařízeﾐí iﾐstalováﾐo. PoﾐeIhte okolo zařízeﾐí volﾐé ﾏísto ふasi ヱﾏ ﾐa každou 
stranu), aH┞ H┞lo ﾏožﾐé v┞jﾏout laﾏpu ふKぶ / křeﾏeﾐﾐou truHku ふMぶ pro účel┞ výﾏěﾐ┞ a/aﾐeHo 
údržH┞. 

2 UIh┞ťte ﾐapevﾐo dodaﾐé truHkové svork┞ ふOぶ, zatlačte do ﾐiIh jedﾐotku a utáhﾐěte trojdílﾐou 
spojku ふIぶ. Věﾐujte přitoﾏ pozorﾐost správﾐé poloze těsﾐiIíIh kroužků ふPぶ jak vůči spojkáﾏ, tak vůči 
křeﾏeﾐﾐé truHIe ふviz ﾐákres ヲぶ. 

3 Zapojte jedﾐotku do okruhu poﾏoIí trojdílﾐýIh spojek ふIぶ. Vstup i výstup trojdílﾐýIh spojek ﾏá 
průﾏěr ヶン ﾏﾏ. Pokud ﾏáte truHk┞ o průﾏěru ﾏeﾐšíﾏ ﾐež ヶン ﾏﾏ, ﾏůžete použít redukIi ふØ ヶン ┝ Ø 
ヵヰ ﾏﾏぶ ふTぶ. Ta se ﾏusí k trojdílﾐé spojIe ふIぶ přilepit. Na straﾐě redukce (T) je vﾐitřﾐí závit, do ﾐějž je 
ﾏožﾐé připojit s poﾏoIí těsﾐěﾐí ふﾐeﾐí součástí dodávk┞ぶ redukIi, pokud je to ﾐezH┞tﾐé.  

4 OdšrouHujte šrouHovaIí kroužek ふNぶ z pláště ふUぶ. V┞jﾏěte UV-C laﾏpu ふKぶ z dodaﾐého oHalu ふviz 
baleﾐíぶ a opatrﾐě vsuňte laﾏpu do křeﾏeﾐﾐé truHk┞ ふMぶ. Opatrﾐě připojte držák laﾏp┞ ふLぶ k UV-C 

laﾏpě ふKぶ a ﾐásledﾐě utáhﾐěte šrouHovaIí kroužek ふNぶ rukou k plášti ふUぶ. 

5 )apﾐěte čerpadlo a zkoﾐtrolujte těsﾐost Ielého s┞stéﾏu. 

6 )apojte zástrčku zařízeﾐí UV-C do ﾐástěﾐﾐé zásuvk┞ s uzeﾏﾐěﾐíﾏ opatřeﾐé jištěﾐíﾏ proti 
zH┞tkovéﾏu proudu. Pohledeﾏ přes průhledﾐé součásti jedﾐotk┞ zkoﾐtrolujte, zda laﾏpa praIuje. 
Jedﾐotka se v┞píﾐá v┞tažeﾐíﾏ zástrčk┞ ze sítě. 

Deﾏoﾐtáž / ÚdržHa  

Při deﾏoﾐtáži / údržHě zařízeﾐí vžd┞ v┞pojte ze sítě.  

)ařízeﾐí ﾏusí Hýt v┞čištěﾐo dvakrát ročﾐě. V případě zvýšeﾐého výsk┞tu řas a/aﾐeHo usazeﾐiﾐ ﾏusí 
Hýt čištěﾐa křeﾏeﾐﾐá truHka ふMぶ, v ﾐíž je uﾏístěﾐa laﾏpa.  Vﾐitřek z ﾐerezavějíIí oIeli ﾏůže Hýt čištěﾐ 
jeﾏﾐýﾏ kartáčkeﾏ. 

1 V┞lijte vodu ze zařízeﾐí.  

2 Sejﾏěte šrouHovaIí víčko ふNぶ a v┞jﾏěte laﾏpu ふKぶ z držáku laﾏp┞ ふLぶ. V┞jﾏěte laﾏpu z křeﾏeﾐﾐé 
trubky, a pokud je to ﾐutﾐé, laﾏpu v┞ﾏěňte ふKぶ. Vzhledeﾏ ke křehkosti těIhto součástí je ﾐezH┞tﾐá 
ﾏiﾏořádﾐá opatrﾐost.  

3 Opatrﾐě v┞jﾏěte křeﾏeﾐﾐou truHku ふMぶ ふviz ﾐákres ンぶ. Nikd┞ ﾐepoužívejte sílu! 

4 Vhodﾐýﾏ prostředkeﾏ v┞čistěte křeﾏeﾐﾐou truHku. AH┞ste předešli poškráHáﾐí, používejte vžd┞ k 
čistěﾐí skla ﾏěkkou látku. 

5 Opatrﾐě v┞ﾏěňte laﾏpu v křeﾏeﾐﾐé truHIe, uﾏístěte těsﾐiIí kroužek ふTぶ zpět ﾐa křeﾏeﾐﾐou 
truHku a připojte laﾏpu ふKぶ k držáku laﾏp┞ ふLぶ. Opět ﾐašrouHujte šrouHovaIí víčko ふNぶ ﾐa plášť. 

Pokud je ﾐutﾐé v┞ﾏěﾐit kr┞t ﾐeHo elektriIkou část, ﾏusí Hýt od kr┞tu ﾐejdříve odpojeﾐo uzeﾏﾐěﾐí. 
Při sestavováﾐí ﾐového kr┞tu ﾐeHo  



elektriIké části si potoﾏ ﾐejdříve přečtěte část o iﾐstalaIi a deﾏoﾐtáži. Jedﾐotlivé části uzeﾏﾐěﾐí 
řádﾐě usIhovejte. Nedodávají se s ﾐovým kr┞teﾏ ﾐeHo elektriIkou částí. Pokud máte jakékoliv 
poIh┞Hﾐosti o připojeﾐí, poraďte se s kvalifikovaﾐýﾏ elektrikářem. 

Technická specifikace:

• Laﾏp UV-C Tech 40 Watt, 75 Watt  

• UV-C (W) 3,9 Watt 15 Watt 25 Watt 

• UV-C (%) na 4500 hod 75% 85% 80% 

• OHsah ﾐádrže ふlázﾐě) (l)  40.000 L 75.000 L  

• Ma┝iﾏálﾐí průtok 20.200 l/h 25.000 l/h  

• Ma┝iﾏálﾐí tlak 3 Har┞ 3 Har┞  

• Rozﾏěr připojeﾐí Øヶン ﾏﾏ Ø50 ﾏﾏ redukce na hadice 32, 38 mm 

)áručﾐí podﾏíﾐky 

Nákupeﾏ tohoto výroHku jste učiﾐili skvělé rozhodﾐutí. )ařízeﾐí H┞lo sﾏoﾐtováﾐo pečlivě a v souladu 
se všeﾏi příslušﾐýﾏi Hezpečﾐostﾐíﾏi  
předpis┞. ) důvodů kvalit┞ dodavatel použil pouze v┞soIe kvalitﾐí ﾏateriál┞ a posk┞tuje záruku 
vztahujíIí se ﾐa ﾏateriál a výroHﾐí vad┞ dva  
rok┞ od data zakoupeﾐí. Na laﾏpu a křeﾏeﾐﾐou truHku se tato záruka ﾐevztahuje. )áručﾐí ﾐárok┞
ﾏohou Hýt v┞řízeﾐ┞, jeﾐ pokud je výroHek zasláﾐ zpět ﾐa ﾐáklad┞ ﾏajitele a s platﾐýﾏ dokladeﾏ o
ﾐákupu. )áručﾐí oprav┞ ﾏohou Hýt uskutečﾐěﾐ┞ výhradﾐě dodavateleﾏ.  
Na záručﾐí ﾐárok┞ způsoHeﾐé ﾐesprávﾐou iﾐstalaIí ﾐeHo použitíﾏ ﾐeHude Hráﾐ zřetel. )áruka se

ﾐevztahuje aﾐi ﾐa defekt┞ způsoHeﾐé  
ﾐedostatečﾐou údržHou. Dodavatel ﾐeﾏůže Hýt v žádﾐéﾏ případě čiﾐěﾐ zodpovědﾐýﾏ za případﾐá
poškozeﾐí způsoHeﾐá ﾐesprávﾐýﾏ  
používáﾐíﾏ výroHku. Dodavatel ﾐeHude odpovídat za žádﾐá ﾐásledﾐá poškozeﾐí způsoHeﾐá selháﾐíﾏ
jedﾐotk┞. Stížﾐosti ohledﾐě poškozeﾐí při  
přepravě Hudou Hráﾐ┞ v potaz, jeﾐ pokud Hude poškozeﾐí ověřeﾐo ﾐeHo potvrzeﾐo při dodáﾐí
přepravIeﾏ ﾐeHo poštovﾐí správou. Stížﾐost vůči  
přepravIi ﾐeHo poštovﾐí správě ﾏůže Hýt vzﾐeseﾐa jeﾐ v toﾏto případě. 



Prodejce UV laﾏp Eco Tech:

www.bazenonline.cz

https://www.bazenonline.cz/bazenove/eshop/14-1-Bazenove-UV-lampy

