
UV lámpa szett víztisztítókhoz
A sterilizáló UV-lámpa feladata a baktériumok elleni védelem a víztisztítóban.
A csomag tartalma: 1 db UV lámpatest, 1 db adapter, 1 db UV izzó és csatlakozók.
Jellemzők: 

- Átfolyás: 1 GPM (gallon/perc)
- UV-lámpa izzójának kapacitása: 5.000 üzemóra (folyamatos üzemelés mellett kb. 7 hónap

időtartam). 
- UV izzó: 6W (UVC-S212T5).

UV-lámpa felszerelése:
A szett tartalmazza az összes tartozékot (csatlakozót, konzolt), melyek segítségével, a víztisztító
csővezetéknek kettévágását követően az UV-lámpa könnyedén felszerelhető. Az izzó üveg búráját kérjük, kézzel ne érintse, a végénél 
fogja meg és húzza ki a csomagolásából. Az adapter zsinórján lévő gumisapkából jövő kábeleket csatlakoztassa az UV izzó 2 végére a 
képen látható módon, majd az egészet az UV lámpatestbe csúsztassa bele és húzza rá a gumisapkát! A lámatestet nem kell
szétcsavarozni. A 2 db „L” könyök idomot csavarja bele az UV-lámpatest oldalán lévő 2 kis fém csőhengerbe, szükség esetén 
használjon teflonszalagot. A víztisztító csővezetékét csatlakoztassa ezekbe a műanyag idomokba (egyik a bemenet, a másik a 
kimenet). Az UV-lámpa legyen az utolsó lépcső a tisztavíz csap előtt. Az összeszerelt UV-lámpát csavarozza fel a konyhaszekrény falára 
a lámpatest tartókonzolján lévő furatok segítségével. Végül csatlakoztassa az aljzatba. Ha a víz ki- és bemeneténél lévő fehér csövön 
átszűrődik kékes fény, akkor jól történt meg az összeszerelés, mert az UV lámpa világít. 
Bekapcsolást követő felmelegedési idő: kb. 20 perc, ennyi idő alatt éri az UV-lámpa a teljes hatásfokát. 

FONTOS! Nyomásfokozós gép esetén az UV-lámpa adapterét NE helyezze a szivattyú adapterének közelébe! Ellenkező esetben az 
adapterek meghibásodhatnak! Minimális távolság a 2 adapter között: 20-30 cm.

UV-izzó cseréjének menete: ha elérte az 5.000 üzemórát, elveszíti fertőtlenítő hatását, cserélje ki az izzót. Áramtalanítsa az UV-
lámpát. Húzza ki az UV-lámpatestből az izzót és vegye le a kábeleket róla. Az új izzó üveg búráját NE érintse kézzel, a végénél fogja 
meg és húzza ki a csomagolásából. Csatlakoztassa a kábeleket a 2 végére, majd az UV lámpatestbe csúsztassa vissza az egészet, húzza
rá a gumisapkát. Végül csatlakoztassa vissza az elektromos aljzatba az UV-lámpát.

FONTOS! Az izzó 5.000 óra után elveszíti UV sugárzó hatását, viszont még világít, ezért nem szabad várni az izzócserével, míg az izzó
kiég!

Garancia: 12 hónap.


