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• Prosím přečtěte si důkladně tento návod 

a dodržujte všechny pokyny.  
 

• Seznamte se pomocí tohoto návodu s 

přístrojem a obsluhou. 
 

• Pro vlastní bezpečnost dodržujte 

všechny bezpečnostní pokyny. 
 

• Pokud přístroj někomu zapůjčíte, 

předejte i tenté návod.  
 

• Použijte přístroj jen ,když je kompletně 

smontovaný.    

• Silný růst vodních řas ve vaší vodě není 
většinou zapříčininěn filtrací,ale 
vlastnostmi vašeho rybníku. Nízká 
hloubka či malý obsah vody způsobuje 
rychlý růst vodních řas.  

 

• Při provozu filtrace ve vodě s osádkou 
ryb,tak se výkon filtrace výrazně 
sníží.Množství ryb je většinou vyšší,než 
ve volné přírodě a tímto se zvyšuje 
množství krmení a výkalů a jiných 
nečistot.  

 

• Použitím tohoto filtru omezíte růst řas. 
Plovoucí látky které znečišťují vodu se 
minimalizují ,tímto se podpoří biologická 
rovnováha.    

Strana 11 

Pokyny 

Jméno Čas (sek.) 

Bacillus Anthracis 0,3 

Clostridium 0,3 

Dysentery bacilli 1,5 

Escherichia coli 0,4 

Staphylococcus Albus 1,3 

Micrococcus Candidus 0,4 

Bakterie 

Nutné časy osvětlení k zahubení různých mikroorganismů: 

Jméno Čas (sek.) 

Spóry 

Aspergillus Niger 0,3 - 6,7 

Mucor Mucedo 4,6 

Penicillium Roquforti 0,9 - 3,0 

Blue-Green Algae 10 - 40 

Nematode Eggs 3,4 

Green Algae 1,2 

Protozoa 4,0 - 6,7 

Řasy 

Jméno Čas (sek.) 

Bacteiophage 0,2 

Influenza 0,3 

Poliovirus 1 0,8 

Hepatitis B Virus 0,8 

Nemoci 
ryb 

Lenkoderma 2,7 

Infections pancreatic 
necrosis 

4,0 

Epizootic haematopcie-
tic necrosis 

1,6 

Virus  



Prohlášení o shodě EU   
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• UV-světlo odstraní choroboplodné bakte-
rie a zárodky ve vašem rybníčku,nebo 
akváriu.  

• Chraňte síťový kabel a elektrické přípojky 
před vlhkostí.  

• Dbejte pokynů připojení v 
bezpečnostních předpisech.  

• Při montáži dbejte na to,aby nedocházelo 
k mechanickému tahu,ani tlaku na váš 
přístroj.   

• Dále dbejte na správné připojení vstupu a 
výstupu.   

 

• Dbejte,aby závity přípojek nebyly příliš 
utaženy a tímto se nepoškodily.   

 

• Použijte vhodné těsnění ( např. O-
kroužky.nebo teflonovou pásku a pod. ).  

 

• Kontrolujte přípojky na těsnost.Netěsné 
přípojky způsobují chybné funkce a mo-
hou filtr poškodit.  

 

• Během provozu kontrolujte pravidelně 
kukátkem funkci UV-lampy.   

 

• Pro filtr použijte vhodnou pumpu.Tato 
nesmí překročit max.tlak 0,5 Bar !  

 

• Pozor! Tento přístroj je vyba-
ven UV-lampou. Ultrafialové 
záření může poškodit zrak i 
kůži ! Nikdy nezapínejte UV 

lampu mimo přístroj ! 
 

• Před uvedením do provozu,zkontrolujte 
váš domácí elektrický rozvod,zda odpoví-
dá bezpečnostním předpisům a zda 
bezchybně funguje.  

 

• Dbejte bezpečnostních předpisů platných 

ve vaší zemi.  

• Všechny osoby,obsluhující tento 

přístroj,musí být seznámeny s jeho obslu-
hou a případným nebezpečím.   

 

• Děti nesmí tento přístroj používat.   

• Dejte obzvášť pozor na děti které jsou  
poblíž přístrojů.  

 

• Dbejte bezpečnostních předpisů a 

pokynů k ochraně zdraví.   
 

• Při nepoužívání zajistěte bezpečné 
uložení přístroje.   

 

• Zařízení,které se nepoužívá,by mělo být 

uskladněno na suchém,mrazuvzdorném 
a vyvýšeném a nepřístupném zamčeném 
místě.    

• Nepoužívejte přístroj k jiným účelům,než 

je určený.  

 

Řádné použití : 

• UV-C světelný filtr je výhradně určen k 
soukromému použití k čištění zahradních 
rybníčků s ,nebo bez osádky ryb.  

 

• Použijte přístroj uvnitř,či vně.  
 

• Součástí řádného použití jsou 
bezpečnostní předpisy.Dbejte jich 
vždy,jakož to předpisy pro elektrické 
přípojky.  

• Nikdy nepoužívejte přístroj ve spojení s 
chemickými látky,či čistícími prostředky !   

Všeobecné bezpečnostní           

předpisy  
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• Při každé práci ( údržba, seřízení ) na 

přístroji vytáhněte kabel ze zásuvky.     
   

• Před zapojením zkontrolujte,zda je 

vypínač v poloze vypnuto.     
 

• Před použitím zkontrolujte přístroj na 

poškození a těsnost dílů.   
 

• Zkontrolujte srovnání,spoje a pohyblivé 

díly.    
 

• Poškozená ochranná zařízení a díly musí 

vyměnit autorizovaná dílna,pokud není v 
návodu uvedeno jinak.    

 

• Použijte jen schválené prodlužovací kabe-

ly. Průřez  1,5mm² / 2,5mm²  délka ne 
delší než  50 m / 100 m .     

 

• Používejte jen gumové hadicové vedení s 
označením  H05 RNF . 

 

• Při údržbových pracích použijte jen 

schválené náhrsdní díly.    
 

• Používejte ochrannou zásuvku s funkčním 

uzeměním a dostatečným jištěním.  
 

• Před každým použitím zkontrolujte přístroj 

a přípojky na poškození a poruchy.   
  

• Poškozený kabel nelze opravit,musí být 

odborníkem vyměněn.   
 

• Netahejte přístroj za kabel,ale za držadlo.  

 

• Zkontrolujte dotažení všech šroubů a 

matic.   

• Uschovejte dobře tento návod,pro 

okamžitý přístup k informacím.    
 

• Tento přístroj se nesmí používat k čerpání 

agresivních,žíravích,hořlavých,nebo 
výbušných tekutin.   

 

• Nefiltrujte tímto přístrojem slanou   vo-

du,čistící přípravky a potraviny.    
 

• Ujistěte se,zda zásuvka a zástrčka nejsou 

v zatopené oblasti.  
 

• K zamezení zamrznutí musí být přístroj 

uskladněn v suchém stavu ( kompletně 
vyprázdněný ).  

  

• Provoz filtru je povolen pouze pro pumpy 

s max. tlakem jaký je uveden v tech. da-
tech.Použití pumpy s vyšším tlakem může 
způsobit netěsnost a tím se může rybník 
vyprázdnit.   

 

• Pro dosažení optimálního výsledku,nesmí 
teplota vody klesnout pod 10 °C . 

 

• Postavte přístroj na stabilní 

místo ,minimálně 2 metry od rybní-
ku.Dbejte,aby přípojky filtru byly nad  
úrovní hladiny rybníka.  
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Technická data    

Model  BLF218UVC 

Výkon  18 Watt 

Připojení  230 Volt / 50 Hz 

 UV-C výkon  18 Watt 

 Tlakové zatížení filtru max.  0,3 Bar 

 Výkon filtru max.  12000 Litrů 

 Průtok max.  ca. 2000 l / h 

 Teplota vody min.   10 °C 

 Celkové rozměry  470 mm x 180 mm x 135 mm 

 Váha  ca. 2,6 kg 

 Délka kabelu   ca. 5 Metrů 
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Odstranění závad     

• Sledujte tabulku odstranění závad. 

 

• Pokud toto nepomůže, kontaktujte odborný servis. 

Problém Možná příčina Odstranění 

Voda není úlně 
čistá 

Znečištěný filtr 
UV– lampa opotřebená 

Skleněná baňka znečištěná 

Vyčistěte filtr 
 UV-lampu vyměňte 

Vyčistěte baňku UV– lampy 

Malé  čerpané 
množství  

Zanešený filtr 
Připojená pumpa 

znečištěná,nebo poškozená 
Připojené hadice ucpané,nebo 

zalomené 

Vyčistěte filtr  
Zkontrolujte připojenou pumpu 
Zkontrolujte připojené hadice 

UV– lampa 
nesvítí 

( průhled ) 

UV– lampa defektní 
Poškozený přívod 

Vypadlý jistič 
Poškozený elektrický okruh 
Není zapnutý bezpečnostní 

spínač 

Vyměňte UV-lampu 
Nechte zkontrolovat el.okruh,jistič  

a přístroj 
Nechte zkontrolovat bezpečnostní 

spínač v patici 
 

Popis  
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Obr. 1: 
 1 - Šroub 
 2 - Těsnění 
 3 - UV– lampová patice 
 4 - Těsnící kroužek 
 5 - UV– svítidlo 
 6 - Těsnící kroužek 
 7 - Skleněná baňka 
 8 - Převlečná matka 
 9 - Těsnící kroužek 
10 - Šroub 
11 - Držák 
12 - Vnitřní spirála  
13 - Plášť filtru 
14 - Převlečná matka  
15 - Spojovací díl 
16 - Gumový kroužek 
17 - Těsnící kroužek 
18 - Hadicová přípojka 
19 - Převlečná matka   

Obr. 1 
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Funkce filtrace: 
 

• Voda se dostává pomocí vhodné pumpy 
přes vstup do filtru.  

 

• Voda se dále dostává přes UV-komoru 
filtru.Zde je voda vystavena krátkovlnénu  
UV-světlu,které způsobí redukci růstu 
řas,jakož i likvidaci bakterií v rybnících.  

 
 
Montáž: 
 

• Přístroj je dodáván celkem 

předmontovaný,musíte pouze nasadit 
přípojky pro přívod , odvod a patici s lam-
pou a upravit je na sílu vaších 
používaných hadic.   

 

• Kontrolujte všechna těsnění na přípojkách 
i vnitřní těsnění na skleněné baňce na 
pevné sezení.Pokud těsnění nesedí 
správně,může dojít k proniknutí vody do 
elektrických částí přístroje.  

 

• Připojte výstup k rybníku / akváriu.  
 

• Připojte vstup k rybníku / akváriu.  
 
 

• Dbejte na použití vhodné pumpy !Tato 

musí mít max.výkon 4500 litrů za hodinu 
a max.tlak do 0,3 Bar ! Při větších para-
metrech pumpy,by se mohl filtr poškodit a 
ovlivnit výkon filtru.   

 

• Upevněte filtr pomocí držáku,nebo gu-
mových přísavek.  

 
 
 

Uvedení do provozu  

• Dbejte,aby při montáži směřovala patice 
nahoru,aby voda proudila do filtru ze 
spodu nahoru.  

 

• Dbejte,aby byl filtr minimálně 2 metry od 

rybníku aby nebyla překročena maximální 
výšková diference 2 metry od hladiny 
rybníku !   

 
 
Provoz: 
 

• Pokud máte připojené vedení,můžete 

uvést filtr do provozu.  
 

• Zapněte vaší pumpu.   

 

• Zastrčte zástrčku UV– lampy do vhodné 
zásuvky.Dbejte všech bezpečnostních 
pokynů !  

 

• Zkontrolujte přes průhled funkčnost UV– 
lampy . 

 

• Doporučujeme vést zpětné vedení k ryb-

níku formou malého potůčku,čímž se 
voda dodatečně okysličí.   

 
 

• Při vypnutí vytáhněte prvně zástrčku a 
potom vypněte pumpu.  

 

• Ukončete provoz včas,než začnou první 

mrazy.Vyprázdněte a vyčistěte kompletně 
filtr a uložte jej na mrazuvzdorném a 
dětem nepřístupném místě.  
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• Složte filtr v opačném sledu,dbejte,aby 
nedošlo k poškození baňky,ani  těsnění ! 

 

• Poškozené těsnění okamžitě vyměňte.  
 
Upozornění! 
 

• V patici je bezpečnostní spínač,který 

zabraňuje zapnutí UV-lampy v rozebra-
ném stavu.   

 

• Dbejte na to,aby byla patice pevně 

přišroubovaná na plášť,jinak se 
bezpečnostní spínač nesepne a UV-
lampa nesvítí ! 

 
Výměna UV-lampy: 
 

• UV– lampa by se měla nejpozději po  
8000 provozních hodinách 
vyměnit,protože ztrácí výkon.  

 

• Rozložte přístroj,jako při jemném čištění. 
  

• Postupujte velmi opatrně,UV– lampa i 
skleněná baňka jsou velice křehké ! 

 

• UV– lampa je jen zastrčená,vytáhněte ji z 
objímky a vyměňte za novou.  

 

• Použijte pouze lampu stejné délky a 
výkonu ! 

 

• Složte filtr v opačném sledu,dbejte,aby 
nedošlo k poškození baňky,ani  těsnění ! 

 

• Zkontrolujte pevné dotažení všech spojů. 
  

• Nepoužívejte žádné chemické čističe.  

• Před každým čištěním,nebo údržbě 

vytáhněte zástrčku vašeho UV-C filtru.  
 
Čištění filtru:     
 

• Během provozu se vnitřek skleněné 
baňky zanáší usazeninami.Tím prochází 
méně UV-světla.Výkon filtru se snižuje a 
baňka se musí vyčistit.  

 

• K tomuto máte dle znečištění dvě 
možnosti.  

 
Hrubé čištění filtru:  
 

• Připojte na vstup hadici a veďte ji do 
požadovaného odtokového místa.  

 

• Připojte na výstup hadici,do které povede-
te přívod čisté vody.Pusťte vodu a vypla-
chujte filtr v opačném směru 
koloběhu,dokud není čistý.  

 
Jemné čištění filtru:  
 

• K tomuto mohou zůstat přípojky nasaze-
né,musí se pouze vypustit voda.   

 

• Otevřete vrchní víko ( s paticí ) a UV– 
lampu vyndejte.  

 

• Postupujte opatrně,aby nedošlo k 
poškození.  

 

• Vytáhněte opatrně skleněnou baňku z 
pláště filtru.  

 

• Baňku důkladně vyčistěte čistou vodou.   
 

• Nepoužívejte žádné chemické 
čističe,zbytky by se mohly dostat do ryb-
níku.  

 

• Dbejte,aby v baňce nezůstala žádná 
vlhkost.  

Údržba 


