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Pred inštaláciou tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Zvýšená opatrnosť: toto zariadenie obsahuje sklo! Počas údržby alebo opravy
vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Pokyny k tomuto Návodu na použitie
 

S kúpou UV-C REDOX TURBO3 ste urobili dobré rozhodnutie.
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byt’ 
vykonávané len podľa priloženého návodu. Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.
Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.
 

Symboly v tomto návode
SK
Symboly, použité v tomto návode na použitie majú nasledujúci význam: 

 
Nebezpečenstvo zranenia osôb nebezpečným elektrickým napätím
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté príslušné opatrenia.

 

 
Nebezpečenstvo zranenia osôb všeobecným zdrojom nebezpečenstva
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké poranenia, pokiaľ nie sú prijaté 
príslušné opatrenia. 

 
Dôležitý pokyn pre bezporuchovú funkciu.

   
 

 

Nebezpečenstvo rezných poranení spôsobených rozbitím skla
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok rezné poranenia.

    

So sklom manipulujte opatrne. Vyhnite sa pôsobeniu veľkej sily.

   
 

 
Nebezpečenstvo popálenia spôsobené horúcimi povrchmi
Symbol upozorňuje na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok popáleniny. Prístroj vypnite 
a počkajte, kým povrch vychladne.   

 

  A Odkaz na jeden alebo viaceré obrázky. V tomto príklade: Odkaz na obrázok A.
   
 

  Odkaz k inej kapitole.
  

Popis výrobku
 

UV-C REDOX TURBO3 je výkonný čistič na ničenie rias a choroboplodných baktérií pomocou UV-C žiarenia s ozónom.

Použitie v súlade s určeným účelom
 

UV-C REDOX TURBO3, ďalej nazývaný ”prístroj”, sa môže používať iba nasledovne:
 

 Na čistenie záhradných jazierok, rybníkov.
 

 Prevádzka pri dodržaní technických údajov.
 
 

 

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:
 

 UVC-žiarivka sa nikdy nesmie používať mimo krytu alebo na iné účely. UVC-žiarenie je nebezpečné pre oči a pokožku aj v nízkych dávkach.

 

 Nikdy nečerpajte iné kvapaliny než vodu.
 

 Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody.
 

 Nepoužívať pre komerčné alebo priemyslové účely.
 

 Nepoužívajte k sterilizácii pitnej vody alebo iných tekutín.
 

 Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.
 

Bezpečnostné pokyny
 

Z tohto zariadenia môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a materiálne hodnoty, ak sa zariadenie používa neodborne, príp. v rozpore s účelom použitia 
alebo ak sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny. 

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby
so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak s ním
pracujú za dohľadu alebo boli zaučené ohľadne bezpečného použitia zariadenia a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z neho 
vyplývajú.
Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dohľadu.

 

Nebezpečenstvo hroziace z kombinácie vody a elektriny
 Kombinácia vody a elektrickej energie môže pri pripojení v rozpore s predpismi alebo nesprávnej manipulácii viesť

k usmrteniu alebo ťažkým poraneniam. 

 Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do 
stavu bez napätia skôr, ako siahnete do vody.
 
 



Elektrická inštalácia podľa predpisov  
 

 Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
 Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúsenosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. 
Práca odborníka zahŕňa tiež

rozpozna-
nie možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení. 

 Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s s nameraným chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
 

 Predlžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v interiéri (chránené pred striekajúcou vodou).
 

 Vedenia pre pripojenie do siete nesmú mat’ menší prierez ako gumové káble so skratkou H05RN-F. Predlžovacie vedenie musí vyhovovat’ norme DIN VDE 0620.
 

 Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
 

 Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.
 
 

 

Bezpečná prevádzka 
 
 

 Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybnými elektrickými vedeniami alebo chybným krytom.
 Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
 Vedenia pokladajte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
 Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
 Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problémy možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností 
priamo výrobcu.
 Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
 Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.

 

 Pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Ak je vedenie poškodené, musí sa prístroj, príp. jeho časti zlikvidovať.
 

 Ak je prístroj nainštalovaný priamo pri vode (< 2 m), počas prevádzky sa vo vode nesmú nachádzať žiadne osoby.
 

 Zásuvku a sieťovú zástrčku udržiavajte suché.
· Bazénová voda alebo slaná voda môže negatívne ovplyvniť vzhľad prístroja. Tieto negatívne ovplyvnenia sú

vylúčené zo záruky.

 

Dodržte vzdialenosti 
 

 
 

 Záhradné jazierko alebo akvárium, v ktorom sa nezdržiavajú žiadne osoby: – Prístroj inštalujte vo vzdialenosti minimálne 2 m od vody.
 

 Zohľadnite dostatočný voľný priestor pre údržbové práce.
 

– Pre demontáž hlavy prístroja naplánujte minimálne dvojitú šírku krytu.

Samostatná prevádzka 

 

 Pre bezchybnú prevádzku prístroj inštalujte iba v povolených polohách.
 

 Zohľadnite potrebné vzdialenosti. ( dodržte vzdialenosti)
 

 Použite upevňovací materiál, ktorý je vhodný pre podklad. Upevnenie musí zariadenie bezpečne niesť. Zohľadnite hmotnosť. ( Technické údaje)
 

 
 

 

Pripojenie vstupu
 

Použite hadice, ktoré sú vhodné pre tlak min. 1 bar.
 

Čistenie a údržba 
 
 

 

 
Pozor! Nebezpečné elektrické napätie.
Možné následky: Smrť alebo ťažké poranenia.
Ochranné opatrenia:
 Elektrické prístroje a inštalácie s menovitým napätím U > 12 V AC alebo U >30 V DC, ktoré sa nachádzajú vo vode: Prístroje a inštalácie prepnite do stavu bez napätia skôr, ako 
siahnete do vody.
 Pred prácami na prístroji prístroj prepnite do stavu bez napätia.
 Zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu. 

 
 

 

 

Pozor! Krehké sklo.
Možné následky: Rezné poranenie na rukách.
Ochranné opatrenia: S kremičitým sklom a UVC žiarivkou zaobchádzajte opatrne.

 
 
 

 

Pravidelné práce
 

Prístroj sa musí pravidelne kontrolovať ohľadom jeho bezchybnej funkcie. V závislosti od doby prevádzky a znečistenia vody na to treba individuálne stanoviť časové intervaly. Čím vyššia je 
požiadavka na čistenie, o to častejšie musíte prístroj kontrolovať.

Demontáž hlavy prístroja
 
 

 

 
Pozor! Horúci osvetľovací prostriedok.
Možné následky: Nebezpečenstvo popálenia pri dotyku.
Ochranné opatrenia: Prístroj prepnite do stavu bez napätia a pred demontážou počkajte niekoľko minút, kým osvetľovací prostriedok vychladne.

Popis funkcie
Ozón sa používa už po desaťročia k dezinfikovaniu vody a čisteniu vzduchu. Má veľmi silnú oxidačnú a sterilizačnú silu pri všetkých organických látkach a odstraňuje nepríjemné pachy. Preto je 
jedným z najúčinnejších sterilizačných prostriedkov pri úprave vody. V tomto prístroji sa kombinuje UV-C žiarenie a ozón, ktoré sa starajú o čistú a na kyslík bohatú vodu v jazierku. Ozón a UV-C 
umrtvuje riasy, vírusy a baktérie. Použitie ozónu je prirodzený proces, ktorý je umelo napodobovaný UV-C REDOX TURBO3. Prístroj sa skladá zo vzduchovacieho čerpadla, UV-C/ozón - kombo 
žiarivky a statického zmiešavača. Vzduchové čerpadlo privádza vzduch ku kombo žiarivke, ktorá vytvára približne 0,6 g ozónu. Po prechode cez kombo žiarivku sa vzduch spolu s ozónom zmiešava v 
štatickom zmiešavači, kde dochádza k oxidačnému procesu. Po tomto procese sa zmiešaná voda spolu so vzduchom a ozónom privádza opäť ku kombo žiarivke. Voda je teraz vystavené UV-žiareniu 
(25W UV-C), čím sa umŕtvia takmer všetky vírusy, baktérie a jednobunkové riasy. UV-C žiarenie úplne eliminuje zbytkový ozón.
Prístroj produkuje 100% bezpečný ozón, vytekajúca voda je bez ozónu. UV-C REDOX TURBO3 zväčšuje kapacitu jazierkového filtra a obohacuje vodu v jazierku o kyslík, takže vznikajú zdravé 
životné podmienky pre KOI a rastliny.

Všeobecne
Pravidelne kontrolujte hodnoty vody. Pre prístroj nie je prospešné ak pH hodnoty príliš kolíšu. Doporučuje sa hodnota pH medzi 7,2 - 7,5. Takisto doporučujeme kontrolovanie REDOXU vo vode. Ak 
sa hodnota REDOXU zvýši nad 400 mV, zariadenie sa musí vypnúť.

Bezpečnosť
Tento prístroj obsahuje UV-C žiarivku, ktorá produkuje škodlivé UV-C žiarenie. Priamy kontakt je nebezpečný pre oči aj kožu. Funkčná skúška UV-C žiarivky môže byť urobená iba cez transparentnú 
prípojku. UV žiarivky produkuje ozón, ktorý je cítiť už pri veľmi malom množstve. Vyššie koncentrácia ozónu môže byť škodlivá pre oči, nos a kožu. Z tohto dôvodu sa muší dôkladne preskúšať 
tesnosť systému. Veľmi dôležitá je  bezchybná inštalácia a správne nainštalovanie O-krúžkov. Aby ste sa vyhli prehrievaniu je nutné vybnúť žiarivku ak voda neprúdi cez zariadenie. Počas zimných 
mesiacov je nutné prístroj bezpečne vyčistiť a uložiť na suché a teplé miesto aby sa predišlo poškodeniu prístroja vplyvom mrazu. Zástrčku prístroja je nutné zasunúť iba do zásuvky s ochranným 
krytom (obrázok 1). Pri použití liečiv alebo prostriedkov na úpravu vody sa musí prístroj vypnúť.

V žádném případě neponořujte přístroj pod vodu. V zásadě jej instalujte v suchém, dobře vyvětraném prostoru. Určete požadovanou stranu přívodu a odtoku přístroje. Standardně se



	

Inštalácia (obr. 1, 2, 3)
V žiadnom prípade neponárajte prístroj pod vodu. Prístroj odporúčame nainštalovať v suchom a dobre vetranom priestore. Určite požadovanú stranú prívodu a odtoku z prístroja.
Štandardne sa vyrába prístroj s prívodom na pravej strane. Ak chcete zmeniť stranu prívodu, demontujte prístroj vrátane predradeného prístroja (obr. A) od dosky a odstráňte malú dosku pre 
vzduchovač (obr. B). Dosku otočte a všetky časti znovu upevnite v opačnom smere. Vyberte vzduchovač z obalu a súčasne otočte dodanú dvojitú prípojku (obr. C) do vzduchového čerpadla 
(dodané časti v sáčiku nie sú potrebné pri použití ozónu) Umiestnite vzduchové čerpadlo na dosku a pripojte obe vzdušnice k čerpadlu. Jedna vzduchová hadice ide k prístroju UV-C (obr. D) a 
druhá ku statickému zmiešavaču (obr. E). Pre uvoľnenie vzdušnice je nutné strlačiť modrý kruh a odtiahnite vzdušnicu (obrázok 3). Upevnite prístroj vertikálne, na spodnej strane pri tom musí 
zostať 30 cm miesta pre údržbárske práce. Na horenej strane musí zostať približne 1,5 voľného miesta, aby sa mohla žiarivka (obr. F) vymeniť bez toho aby sa celý prístroj musel odmontovať od 
dosky. Nainštalujte prípojky pre prítok a odtok (obr. G) a pripojte prítroj k prístupným a výstupným cestám. Voda vteká do prístroja cez statický zmiešavač a opúšťa ho cez plášť UV-C/ozónu. 
Zapnite čerpadlo a vyskúšajte prietok a tesnosť sysému. Zapnite prístroj UV-C a vzduchové čerpadlo. 

Demontáž/údržba
Pri demontáži/údržbe je nutné prerušiť prívod elektrického prúdu do prístroja. Prerušte prívod elektrického prúdu k vzduchovadlu, ozónovému prístroju a jazierkovému čerpadlu. Pre výmenu 
žiarivky je nutné uvolniť matky veka (obr. H) ozónového prístroja na hornej strane. Následne jemne podvihnite vzduchovač. Uvolnite žiarovku z pätice a ak je treba, vymeňte ju a pripevnite do 
pôvodnej pozície. Kremičité sklo (obr. I) ju nutné čistiť minimálne 1 x ročne v závislosti od tvrdosti vody a podľa znečistenia sklennej banky. Pri vyťahovaní sklennej banky buďte opatrný. Hrozí 
poranenie sklom. Sklennú banku vytiahnite za pomoci tiahla (obr. J) z plášťa. Sklennú banku čistite jemnou handričkou. Používajte iba prostriedky na sklo a na odstránenie vodného kameňa. 
Vyvarujte sa poškravaniu skla. Pri výmene žiarivky sa jej nedotýkajte rukami. Použite jemnú handričku. Ak ste sa žiarivky dotkly, doporučujeme ju očistiť jemnou handričkou a alkoholom. Po 
vykonaní údržby vráťte všetky časti do pôvodnej polohy. Zapnite jazierkové čerpadlo a skontrolujte či nedochádza k únikom vody. Až následne zapojte vzduchovanie a prístroj UV-C. 

Súčasti podliehajúce opotrebeniu
Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzt’ahuje sa na ne záruka: 
· UVC-žiarivka, kremičité sklo, O-krúžok pre kremičité sklo, membrána na vzduchovacom čerpadle 

Uloženie / Prezimovanie
Prístroj stojí chránene pred mrazom: 
Prevádzka prístroja je možná, keď sa dodrží minimálna teplota vody +4 °C. 
Prístroj nie je chránený pred mrazom: 
Pri mrazoch sa musí prístroj demontovať. Vykonajte dôkladné čistenie a skontrolujte prístroj na poškodenie. 

Likvidácia 
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. Na likvidáciu využite k tomu určený systém 
odovzdávania. Pred odovzdaním znefunkčnite prístroj prerezaním kábla. 

 UVC žiarivku zlikvidujte prostredníctvom určeného systému na spätný odber. 

Technická špecifikácia:
UV-C (W)                                 25 W
Ozón                                        0,6g
UV-C Ozónová žiarivka           36 T5 HO VH 75W 4P-SE-BY1
Maximálna kapacita jazierka   10-50 m3
Maximálny prietok čerpadla     20000 l/h
Maximálny tlak                         1 bar

Obsah dodávky:
Sklenná banka
Žiarivka
Llepiaci spojovací článok 63 mm
Adaptér 50 x 1,5" šróbovací
Adaptér 40-32-25 x 1,5" šróbovací
Matka pre trojdielny spoj
Spätná klapka
Vzduchovač
Vzduchovacia hadička

Vzduchovacia pumpa - AIR PUMP 4000
Technická špecifikácia: 
Napájanie:                  AC 220-240V 50 Hz 
Príkon:                        20 W
Max. tlak:                    0,024 MPa
Max. prietok vzduchu: 35 l/min, 2100 l/hod
Krytie:                         IPX4
Upozornenie: vzduchovacia pumpa sa nesmie ponárať do vody. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Vzduchovacia pumpa AIR PUMP 4000 je výkoný vzduchovač určený pre veľké jazierka a nádrže s rybami. Je vybavené prachovým filtrom, ktorý zabráni prenikaniu nečistôt do mechaniky 
vzduchovača. Vzduchovač inštalujte vo vzdialenost menšej ako 10 metrov od okraja jazierka. Vzduchovač umiestnite na suché miesto a nad úroveň hladiny jazierka aby sa zabránilo prípadným 
únikom vody. Pred údržbou vzduchovača prerušte prívod elektrickej energie. V prípade poškodenia kábla nie je možné ďalej zariadenie používať - nebezpečenstvo úrazu elektrickým napätím. 
Aby sa zabránilo poškodeniu nie je dovolené používať lubrikant alebo olej na premazanie mechaniky vzduchovača. 

Obsah dodávky vzduchovača:
Vzduchovacia pumpa - AIR PUMP 4000 
Rozdeľovač vzduchu na 10 hadičiek
Gumenné kolienko 
Náhradná plsť na filter
Zaisťovací krúžok 2x
Rozdeľovač na 2 hadičky

Záručné podmienky
Pri dodržaní záručných podmienok a pokynou pre montáž a obsluhu sa na UV-C/ozón + vzduchovanie (ďalej prístroj) poskytuje záruka po dobu 24 mesicov odo dňa predaja prístroja. Záruka sa 
poskytuje na závady materialové, výrobné alebo konštrukčné. Dokladom o zakúpení je bloček (paragon) z registrovanej pokladne predajcu. Ak zistí zákazník chybu na prístroji, odošle ho, 
prípadne osobne doručí na adresu predajcu: PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., č.d. 870 (areál Velba), 925 63  Dolná Streda do servisnej opravy s reklamáciou a dokladom o kúpe prístroja, pričom 
prístroj nesmie byť rozobratý neoprávnenou osobou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym zapojením prístroja, nevhodním skladovaním, dopravou, 
prevozom v inom prostredí a za iných podmienok,než pre ktorý bol prístroj určený, na násilné zásahy, úpravy a demontáž. Za nedodržanie záručných podmienok sa považuje aj skrátenie, či iná 
úprava napájacieho kábla. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu: UV-C žiarivku, O-krúžok, sklenná banka, membrána na vzduchovacom čerpadle. Záruka sa predlžuje o dobu 
po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

Distribútor: 
PETOMAR SLOVAKIA, s.r.o., č.d. 870 (areál Velba), 925 63  Dolná Streda
www.zahradnejazierka.sk




