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Programator Blue Lagoon UV-C 4,000 – 75,000
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Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania przed instalacją tego urządzenia.
Opis Działania
W programatorze Blue Lagoon UV-C, promieniowanie ultrafioletowe UV-C o długości fali 253.7 nm jest generowane przez specjalną lampę
ultrafioletową UV marki Philips, posiadającą bakteriobójcze działanie (włączając w to bakterie Legionella). Programator Blue Lagoon UV-C
zapewni Twojemu basenowi czystą i świeżą wodę w bardzo wydajny sposób, przyjazny dla środowiska naturalnego. Woda biegnie poprzez
urządzenie UV-C, zasilanej za pomocą pompy. Promieniowanie ultrafioletowe powoduje UV-C, powoduje neutralizację bakterii, virusów I
innych prymitywnych organizmów, powstrzymując jej jednocześnie od rozmnażania. Programator Blue Lagoon UV-C, posiada wbudowany
wysokiej częstotliwości stabilizator elektroniczny, który absorbuje wahania prądu, chroniąc w ten sposób lampę. Urządzenie również
zawiera zintegrowany czasomierz, który na bieżąco monitoruje czas jego działania, co pozwala dokładnie określić konieczność wymiany
lampy. Dodatkowo, wykonane z stali nierdzewnej wnętrze urządzenia, zapewnia odbijanie promieniowania ultrafioletowego UV-C,
zwiększając jego bezpieczeństwo i wydajność do 35%. Dzięki programatorowi Blue Lagoon UV-C, woda w basenie pływackim w sposób
bezpieczny I wydajny ulega dezynfekcji, co zapewnia doskonałą jakość wody.
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Zalety promieniowania ultrafioletowego UV-C:
• Zapewnia czystą, świeżą i klarowną wodę
• W sposób bezpieczny i wydajny dokonuje dezynfekcji wody
• graniczenia dotyczące stosowania chloru jest eliminowane za pomocą światła ultrafioletowego UV-C
• Chroni Twój basen przed zarazkami
• Kontroluje formowanie się pleśni, bakterii i alg
• Ogranicza zastosowanie chloru i innych środków chemicznych do 80%
• Zapobiega wydzielaniu się zapachu chloru i podrażnieniom skóry i oczu (zaczerwienienie oczu)
• Jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż tradycyjne metody
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Zalety Programatora Lagoon UV-C:
• Wbudowany elektroniczny stabilizator, zapewniający stabilne zasilanie
• Do 35% większa wydajność urządzenia UV-C dzięki wykorzystaniu odbijania promieni ultrafioletowych
• Wyposażony w lampę UV-C firmy Philips, zapewniającą działanie przez 9000 godzin
• Zintegrowany, regulowany czasomierz do ultrafioletowej lampy UV-C
• Cyfrowy wskaźnik, informujący o konieczności wymiany lampy
• Wykonana ze stali nierdzewnej obudowa o pojemności 316L
• Łatwość instalacji i konserwacji
• 2-letni okres gwarancji uwzględniający błędy fabryczne
• Posiadający uziemienie
• Złącza dopasowujące od Ø 63mm do Ø 50mm, zawarte w wyposażeniu urządzenia
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Warunki bezpiecznego użytkowania
Urządzenie to, wytwarza szkodliwe promieniowanie, dlatego bezpośredni kontakt może spowodować obrażenia skóry i oczu.
Prawidłowe działanie lampy ultrafioletowej UV-C, należy sprawdzać tylko poprzez kontrolę przezroczystych komponentów urządzenia.
- Należy zawsze odłączać wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego przed wykonywaniem czynności naprawczych czy konserwacyjnych
urządzenia. Nigdy nie należy włączać / odłączać wtyczki zasilania z gniazdka sieciowego wilgotnymi rękoma lub stojąc w wodzie.
- Nie dopuszczać dzieci w pobliże urządzenie lub jego przewodów zasilających.
- Przewody urządzenia nie powinny być samodzielnie wymieniane. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodów zasilających, musi
zostać wymieniony całkowity zespół elektryczny. Nigdy nie należy pozbywać się wtyczki zasilania; należy pozostawić ją w nietkniętym
stanie, ponieważ samodzielne usunięcie wtyczki pozbawia praw do roszczeń gwarancyjnych.
- Nigdy nie należy instalować urządzenia w silnie nasłonecznionym miejscu.
- Należy upewniać się, czy przez urządzenie przepływa woda, gdy lampa ultrafioletowa jest włączona.
- Po wyłączeniu urządzenia, lampa ultrafioletowa pozostaje przez około 10 minut gorąca.
- Nie używać urządzenia, gdy jego komponenty są uszkodzone (szczególnie te w szklanej rurce kwarcowej).
- Należy usuwać urządzenie z basenu, gdy zachodzi podejrzenie zamarzania podczas zimowych miesięcy.
- Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej nie jest odporna na kąpiele w słonej wodzie o dużym stopniu jej zasolenia, ponieważ
przy dużym stężeniu soli zachodzi reakcja utleniania, co może spowodować uszkodzenie obudowy.
- Produkt ten, może być używany tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

ol

.p

l

vi

va

po

Instalacja uziemiająca (Rysunek 1)
1 Przeciągnąć przewód (B) przez kołnierz montażowy (F) przed dopasowaniem syntetycznego kołnierz montażowego (F) do śruby instalacji
uziemiającej (A). Umieścić kołnierz montażowy (F) około 10 cm od oczka zaciskowego (H) przewodu instalacji uziemiającej (B).
2 Umieścić oczko zaciskowe (H) przewodu (B) na śrubie instalacji uziemiającej (A) która jest dopasowana do obudowy.
3 Następnie umieścić ząbkowaną podkładkę zabezpieczającą (C), sześciokątną nakrętkę (D) i jeszcze jedną ząbkowaną podkładkę
zabezpieczającą (E) na górze oczka zaciskowego (H).
4 Dopasować kołnierz montażowy (F) na górze połączenia, tworząc pętlę o średnicy Ø 5 cm.
5 Na koniec umieścić nakrętkę (G) do śruby instalacji uziemiającej (A).
6 Po umieszczeniu różnego rodzaju nakrętek na śrubie instalacji uziemiającej (A) we właściwej kolejności, należy je dokręcić kluczem płaskim
lub oczkowym o numerze 8. Nie należy zbyt mocno dokręcać, bo może to spowodować pęknięcie kołnierza montażowego. (Przezroczysta
nakrętka, która została dokręcona na śrubie instalacji uziemiającej (A) przed dostawą urządzenia jest zbędna, i powinna zostać usunięta).

Po zwolnieniu przełącznika (R), wskazanie licznika i “r St” będzie pulsować naprzemiennie na wyświetlaczu. Ponowne krótkotrwałe
naciśnięcie przełącznika, umożliwia nawigację poprzez opcje menu. Istnieją 3 dostępne opcje ustawień w menu: “rSt” “UP” i “dn”.

ol

- “rSt” oznacza (reset): Ta opcja, umożliwia ponowne ustawienie wskazań licznika do ustawień fabrycznych, tzn. na 4500 godzin.
Dokonanie tego wyboru, jest potwierdzane, gdy wskazanie licznika i “rSt” na wyświetlaczu naprzemiennie pulsuje. Po przytrzymaniu w dół
przełącznika (R) przez 5 sekund, po którym to wyświetlone zostanie wskazanie licznika 4500, a następnie zwolnieniu go, czasomierz
rozpocznie odliczanie od wartości 4500 godzin. Ta opcja wyboru jest stosowana, gdy na przykład, chcemy dokonać wymiany lampy
ultrafioletowej, lub samodzielnie zmodyfikować wskazania licznika, albo powrócić do ustawień fabrycznych.
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- “UP” oznacza (w górę): Ta opcja, umożliwia zwiększanie wskazań licznika do żądanej wartości liczby godzin.
Dokonanie tego wyboru, jest potwierdzane, gdy wybrane jest ustawienie użytkownika ”UP”, i wskazanie licznika na wyświetlaczu
naprzemiennie pulsuje. Następnie, należy nacisnąć przełącznik (R) w dół przez 5 sekund. Po 5 sekundach, wyświetlacz wskaże tylko “UP”.
Wtedy można zwolnić przełącznik.
Poprzez krótkotrwałe naciskanie przełącznika, wartość licznika może być teraz zwiększana co 500 godzin od wartości 4500, aż do uzyskania
maksymalnej wartości, która wynosi 9999. Zwiększona wartość i “UP” będzie pulsować na wyświetlaczu naprzemiennie.
Po dokonaniu wyboru do żądanej wartości godzin, należy odczekać 10 sekund. Po 10 sekundach, zostanie wyświetlone wskazanie wybranej
ilości godzin, i programator rozpocznie odliczanie.
W przypadku pomyłki podczas zwiększania wskazań licznika, istnieje możliwość ponownego ustawienia licznika do wartości 4500, poprzez
przytrzymanie naciśnietego przełącznika w dół przez 5 sekund. Wartość licznika zostanie wtedy ustawiona ponownie na 4500, i można
ustawić nową wartość.

Instalacja urządzenia (Rysunek 2)
Programator Blue Lagoon UV-C, nie może być instalowany za regulatorem czynnika Ph lub systemem zasolenia wody basenu. Idealną
lokalizacją do instalacji Twojego urządzenia jest tuż za pompą i filtrem. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. Instalacja musi
zostać wykonana poza basenem i zawsze należy się upewniać, o przepływie wody przez urządzenie przy włączonej lampie ultrafioletowej.

vi

1 Należy określić ściśle miejsce instalacji urządzenia, pozostawiając wolną przestrzeń (+/- 1 metr) w celu umożliwienia swobodnego
demontażu lub konserwacji lampy ultrafioletowej (K) / szklanej rurki kwarcowej (M).
2 Dopasować dostarczone zaciski instalacji rurowej (O) do stałej pozycji, docisnąć urządzenie do zacisków instalacji rurowej, I dokręcić
trzyczęściowe złącze (I). Należy zwrócić uwagę na prawidłową pozycję okrągłych uszczelek (P), uważając na połączenia i szklaną rurkę
kwarcową (patrz rysunek 2).
3 Dopasować urządzenie do instalacji, stosując trzyczęściowe złącza (I). Średnica zaworu wlotowego i wylotowego wynosi Ø 63 mm. W
przypadku, gdy zastosowane połączenia rurowe są mniejsze niż 63 mm, można użyć złącze dopasowujące (Ø 63 x Ø 50 mm) (T). Musi ono
zostać sklejone z trzyczęściowym złączem (I). Po stronie złącza dopasowującego (T), znajduje się wewnętrzny gwint, umożliwiający jego
dopasowanie, stosując w razie konieczności okrągłą uszczelkę, która nie znajduję się w wyposażeniu. Zestaw złączy dopasowujących,
można uzyskać od Twojego dystrybutora (numer katalogowy artykułu B290020).
4 Odkręcić pierścień gwintowany (N) od obudowy (U). Wymontować lampę ultrafioletową UV-C (K) z dostarczonego opakowania (patrz
opakowanie) sidle ostrożnie umieścić lampę w szklanej rurce kwarcowej (M). Ostrożnie podłączyć białą oprawę lampy (L) do lampy
ultrafioletowej UV-C (K) I następnie dokręcić gwintowany pierścień (N) palcami do obudowy (U).
5 Włączyć pompę i sprawdzić przepływ wody i szczelność systemu.
6 Podłączyć wtyczkę zasilania urządzenia UV-C do gniazdka sieciowego na ścianie, wyposażonej w bolec uziemiający i bezpiecznik
odłączający zasilanie. Sprawdzić, prawidłowe działanie lampy ultrafioletowej, obserwując przezroczyste komponenty urządzenia.
Urządzenie jest wyłączane przez odłączanie wtyczki zasilania z gniazdka sieciowego.
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- “dn” oznacza (w dół): Ta opcja, umożliwia zmniejszanie wskazań licznika do żądanej wartości liczby godzin.
Dokonanie tego wyboru, jest potwierdzane, gdy wybrane jest ustawienie użytkownika ”dn” i wskazanie licznika na wyświetlaczu
naprzemiennie pulsuje. Następnie, należy nacisnąć przełącznik (R) w dół przez 5 sekund. Po 5 sekundach, wyświetlacz wskaże tylko “UP”.
Wtedy można zwolnić przełącznik.
Poprzez krótkotrwałe naciskanie przełącznika, wartość licznika może być teraz zmniejszana co 500 godzin od wartości 4500, aż do uzyskania
minimalnej wartości, która wynosi 0000. Zmniejszona wartość i “dn” będzie pulsować na wyświetlaczu naprzemiennie.
Po dokonaniu wyboru do żądanej wartości godzin, należy odczekać 10 sekund. Po 10 sekundach, zostanie wyświetlone wskazanie wybranej
ilości godzin, i programator rozpocznie odliczanie.
W przypadku pomyłki podczas zmniejszania wskazań licznika, istnieje możliwość ponownego ustawienia licznika do wartości 4500, poprzez
przytrzymanie naciśnietego przełącznika w dół przez 5 sekund. Wartość licznika zostanie wtedy ustawiona ponownie na 4500, i można
ustawić nową wartość.
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Gdy lampa musi zostać wymieniona czasomierz dokona wskazania w następujący sposób:
- Od pozycji godziny 0672; wyświetlacz będzie pulsował co sekundę; Lampa musi zostać wymieniona w przeciągu 4 tygodni.
- Od pozycji godziny 0336; wyświetlacz będzie pulsował co pół sekundy; Lampa musi zostać wymieniona w przeciągu 2 tygodni.
- Od pozycji godziny 0168;wyświetlacz będzie pulsował co ¼ sekundy; Lampa musi zostać wymieniona w przeciągu 1 tygodnia.
- W pozycji godziny 0000; cyfry będą stale pulsowały, a licznik nie będzie kontynuował odliczania. Lampa musi zostać jak najszybciej
wymieniona.

Instrukcja obsługi cyfrowego czasomierza
Po włączeniu programatora Blue Lagoon UV-C, wykonuje on samodzielnie test kontrolny. Wyświetlacz automatycznie pokaże następującą
informacje, jedna po drugiej: 8888 (test wyświetlacza) ; r i numer wersji oprogramowania ; 50H lub 60H wskazanie częstotliwość prądu zasilania
Po czym, wyświetlacz pokaże odczyt licznika.
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Po włączeniu lampy ultrafioletowej UVC po raz pierwszy, lub po zastosowaniu funkcji “reset”, wartość ‘4500’ pojawi się na wyświetlaczu.
Pulsowanie co sekundę kropki przy cyfrze, pojawi się po prawej skrajnej stronie wyświetlacza; oznacza to działanie licznika.
Na wyświetlaczu, automatycznie pojawi się ustawienie fabryczne odczytu 4500 godzin, co oznacza ilość godzin działania lampy
ultrafioletowej przy 100% promieniowaniu. Po 4500 godzinach, promieniowanie ulega osłabieniu, i staje się niewystarczające do uzyskania
pożądanego efektu.
W przypadku, gdy lampa ultrafioletowa UV-C była już poprzednio używana, i została włączona ponownie, wyświetlacz wskaże wartość, jaka
wynosiła podczas jej poprzedniego wyłączenia. W przypadku, gdy wartość odczytu czasomierza została zwiększona lub zmniejszona
samodzielnie, wyświetlacz wskaże ostatni odczyt licznika jaki wynosił tuż przed jej wyłączeniem.
Ustawienia czasomierza mogą być modyfikowane według wymagań, co może być dokonane w następujący sposób:
Po przytrzymaniu w dół przełącznika (R) znajdującego się u dołu wyświetlacza przez 5 sekund, wyświetlacz wskaże “rSt”, co oznacza, że
zostało wybrane menu użytkownika.
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Demontaż / Konserwacja
Zawsze należy wyłączać napięcie zasilania podczas dokonywania konserwacji/demontażu urządzenia.
Urządzenie musi być czyszczone dwa razy w roku. W przypadku wzrostu populacji alg i/lub osadzania się kamienia, szklana rurka kwarcowa
(M), w której umieszczona jest lampa ultrafioletowa musi zostać wyczyszczona. Lampa ultrafioletowa musi być wymienia po 9000 godzinach
jej działania. Wnętrze urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, może być czyszczona miękką szczotką.

ol

1 Odkręcić trzyczęściowe złącza (I) i spuścić wodę z urządzenia.
2 Odkręcić nakrętkę śruby (N) I odłączyć lampę ultrafioletową (K) od oprawki lamy (L). Wyjąć lampę ze szklanej rurki kwarcowej, i w razie
konieczności wymienić lampę (K). Wszystkie komponenty są bardzo kruche, dlatego należy zachowywać szczególna ostrożność.
3 Ostrożnie wyjąć szklaną rurkę kwarcową (M) używając dużego, płaskiego wkrętaka (patrz rysunek 3). Nie stosować nadmiernej siły!
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Ultraviolet light
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4 Czyścić szklaną rurkę kwarcową za pomocą odpowiedniego środka. Zawsze należy używać miękkiej ściereczki do czyszczenia szkła, w celu
uniknięcia zadrapań.
5 Należy zwracać uwagę w celu prawidłowego umieszczania 3 okrągłych uszczelek (P) podczas wymiany szklanej rurki kwarcowej z
obudowy, i ostrożnie wprowadzać jej koniec do zaworu wlotowego(Q) (patrz rysunek 4). Nie stosować nadmiernej siły!
6 Ostrożnie wymienić lampę ultrafioletową w szklanej rurce kwarcowej, i podłączyć lampę (K) do jej oprawki (L). Przykręcić nakrętkę (N)
ponownie do obudowy.
7 Zespół elektryczny urządzenia jest umieszczony w panelu wyświetlacza (S) znajdujący się w na urządzeniu. Panel wyświetlacza jest
przyklejony, dlatego nie może być otwierany. W przypadku wymiany zespołu elektrycznego lub wyświetlacza, musi zostać odkręcony cały
panel, a przewody zasilające odłączone od urządzenia (patrz rysunek 1). Odkręcić górną śrubę (N) i ostrożnie zdjąć oprawkę z lampy
ultrafioletowej. Jakiekolwiek luźne elementy, np. instalacji uziemiającej muszą być zatrzymane, ponieważ nie są one dostarczane z nowa
obudową, czy zespołem elektrycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących połączeń, należy zwrócić się do
wykwalifikowanego elektryka.
8 W przypadku, gdy konieczna jest wymiana obudowy, instalacji uziemiającej (J) i zespołu elektrycznego z wyświetlaczem (S) trzeba
najpierw odłączyć go od obudowy (U) (patrz rysunek 1 & 2). Odkręcić zespół elektryczny z wyświetlaczem (S) i oprawkę lampy
ultrafioletowej od obudowy. Należy się upewnić, aby ostrożnie przechować różnego rodzaju elementy instalacji uziemiającej, ponieważ nie
jest ona dostarczana z nowa obudową. Wyjąć lampę ultrafioletową (K) i szklaną rurkę kwarcową (M) z obudowy, w celu zabezpieczenia ich
przed rozbiciem podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących połączeń, należy zwrócić się do
wykwalifikowanego elektryka.
Specyfikacje techniczne
• Lampa Philips TUV T5
• Moc wyjściowa UV-C (W)
• UV-C po 4,500 godzinach(%)
• UV-C po 9,000 godzinach (%)
• Pojemność basenu (l)
• Maks. obieg wody
• Maks. ciśnienie
• Maks. temperatura
• Min. temperatura
• Rozmiar złączy
• Długość urządzenia

40,000 l		
40 Wat		
15 Wat		
85%		
0%		
40,000 l		
20,000 l/h		
3 barów 		
35°C		
0°C		
Ø63 mm/Ø50 mm
100 cm		

75,000 l
75 Wat
25 Wat
80%
0%
75,000 l
25,000 l/h
3 barów
35°C
0°C
Ø63 mm/Ø50 mm
100 cm
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Microbe

How UV-C works
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The molecular structure of the DNA is
broken down rendering the microbe harmless
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Recycling informatie
NL
Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product
(als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervoor ingerichte
collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanbieden op het adres waar het is gekocht
op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dit mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het
milieu en het helpt om door recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elke andere manier van afval- verwerking met
betrekking op dit product is strafbaar.
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Information de recyclage
F
Sur le produit, le symbole du conteneur barré d’une croix signifie que l’appareil doit être recyclé séparément. L’utilisateur, lors de la mise au rebut de l’appareil, doit le
remettre à un centre de collecte approprié pour recyclage. Une alternative est de le remettre au vendeur lors de l’achat d’un produit neuf, sur une base 1/ 1. La
collecte distincte des déchets ménage l’environnement et le recyclage permet de réutiliser les matières premières. Tout autre mode de mise au rebut de cet appareil
est illégal et passible de sanctions.
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Informationen das Recyclage
D
Das Kennzeichen auf die Packung bedeutet dass es getrennt, von normalles Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt
kaputt ist soll der Besitzer es zu ein Sammelpunkt für elektrische Haushaltgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte kann Er/Sie das alte
Gerät beim Verkäufer hinterlassen, nur 1 um 1 austauschbar. Getrenntes sammlung ist Umwelt freundlich und hilft dazu die alte Materialen neu nutzbar zu machen.
Jeder andere / sonstige weise von sammeln ist nicht rechtsgültig.

Rodzaje systemów UV-C
Numer katalogowy: B210002 Blue Lagoon UV-C Timer 40,000 l / 40 Wat (230V; 50/60Hz)
Numer katalogowy: B210003 Blue Lagoon UV-C Timer 75,000 l / 75 Wat (230V; 50/60Hz)
Wymiana lamp ultrafioletowych
Numer katalogowy: Typ lampy E800901 Philips TUV 36T5 4P-SE (40 Wat)
Numer katalogowy: Typ lampy E800902 Philips TUV 36T5 HO 4P-SE (75 Wat)
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Recycle information
GB
The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the
end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product
to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1. A differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of
the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.
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Warunki gwarancji
Gwarancja udzielana na niniejszy produkt obejmuje błędy fabryczne na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu urządzenia. Udzielana
gwarancja nie obejmuje lampy ultrafioletowej i szklanej rurki kwarcowej. Roszczenia gwarancyjne będą brane po uwagę tylko w przypadku,
gdy produkt będzie posiadał dowód jego zakupu, i zostanie opłacona przesyłka zwrotna. Wszelkie naprawy obejmujące warunki gwarancji
mogą być dokonywane wyłącznie przez dostawcę tego urządzenia. Roszczenia gwarancyjne wynikające z błędnej instalacji lub
nieprawidłowego użytkowania urządzenia, nie będą brane pod uwagę. Uszkodzenia wynikające z wadliwej konserwacji urządzenia, również
będą wyłączone z warunków gwarancji. Dostawca także nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z
nieprawidłowego użytkowania niniejszego urządzenia. Dostawca również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poważne fizyczne
urządzenia urządzenia. Skargi dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu nie będą brane pod uwagę w przypadku, gdy zostaną
one zgłoszone i potwierdzone w momencie dostawy przez przewoźnika lub urząd pocztowy. W takich przypadkach roszczenie może być
złożone tylko w stosunku do rzeczonego przewoźnika lub urzędu pocztowego.
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