



Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

	 

Den här enheten motverkar effektivt svävalger och grönt vatten i din damm. Vattnet pumpas 
genom enheten och exponeras då för UV ljus. Strålningen är skadlig för svävalger som dör och 
klumpar ihop sig. UVC-enheten ska användas 24 timmar om dygnet under damm säsongen för 
bästa resultat.


Säkerhet


- Enheten producerar farlig strålning. Undvik direkt kontakt då det kan vara farligt för ögon och 
hud. Funktionskontroll ska göras genom det transparenta glaset (A).


- Använd inte enheten om den är skadad på något vis. Gäller särskilt elkabel samt kvartsglas.

- Om pumpen stannar ska enheten omedelbart stängas av då vattnet kyler UV lampan vid drift. 

Lampan ska inte vara igång om det inte rinner vatten genom enheten.

- Ska alltid installeras tillsammans med en jordfelsbrytare.

- Förvaras frostfritt inomhus på vintern.

- Om elkabeln skadas behöver enheten bytas ut, enbart kabeln går ej att byta.

- Lampan är varm upp till 10 minuter efter att den stängts av.



 

Manual Aquaforte UVC 18/36/55 Watt

Installation 

Enheten får aldrig installeras under vatten utan skall installeras minst 2 meter från vattnet 
på ett torrt och skyddat ställe. 

Koppla slangen från pumpen till slanganslutningarna (B), använd slangklämmor för att 
hålla slangen på plats. Glöm inte att kapa slanganslutningen till rätt storlek. 
Gängan är 1 1/2 tum och passande slang ska vara 20/25/32 eller 40 mm.



 

Starta pumpen och kontrollera flödet samt att det inte läcker någonstans. När allt är tätt 
och vattnet strömmar genom enheten kan du ansluta den till ett jordat eluttag. Kontrollera 
att lampan lyser genom kontrollglaset (A). Enheten stängs av genom att elsladden dras 
ur eluttaget. 

Garantivillkor 

Produkten har 12 månaders garanti från försäljningsdatum som täcker tillverkningsfel. 
Garantin gäller inte för kvartsglaset eller lampan. Vid garantianspråk kontakta alltid 
återförsäljaren.  

Garantin förbrukas om enheten modifieras på något sätt (sladden kapas t.ex.) eller 
använts på ett felaktigt sätt. Fullständiga garantivillkor finns på tillverkarens hemsida. 
www.aquaforte.nl 

Underhåll (se bilder nedan). 

Vid underhåll av enheten ska strömmen alltid brytas till enheten genom att dra ur 
elkontakten. Enheten bör rengöras två gånger per säsong för att bibehålla effekten. Vid 
kalkbeläggning på kvartsglaset används med fördel kalkborttagare. Lampan bör bytas 
varje säsong.

Använd en hand för att hålla spärren inne och en annan för att hålla i elenheten.

Vrid elenheten motsols när den ska tas loss. 

http://www.aquaforte.nl
http://www.aquaforte.nl








  Dra elenheten rakt ut med viss försiktighet då både lampan och kvartsglaset fler med ut. 
Rengör glaset noga och avlägsna kalk och alger.

Ta försiktigt ur lampan.

Vid byte av lampan - Skruva loss muttern som håller kvartsglaset och ta bort 
kvartsglaset.



Ta loss de två svarta hållarna från lampan och placera dessa på den nya lampan. Viktigt! 
Ta inte direkt på glaset på uv lampan, använd en tygbit eller handske.

Till sist är det bara att montera ihop lampan igen. Var noga med att o-ringen som sitter på 
kvartsglaset hamnar rätt. Gör den inte det finns risk för läckage.


