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30845 AE STERILIZATOR UV PS 15W #102067 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
  

UVOD IN NAMEMBNOST 
Spoštovani kupec, čestitamo vam za izvrstno izbiro UV sterilizatorja visoke kakovosti, katerega namen je 
steriliziranje vode v vodnih vrtovih, vrtnih bazenih in ribnikih. Pred namestitvijo naprave skrbno preberite ta 
navodila. Osebe, ki teh navodil ne preberejo, naj naprave NE uporabljajo!  
 

SESTAVNI DELI  (slika 1 v original navodilih)  
Z.št.  Del:     PS – 15 W  PS – 30 W  PS – 55 W  
1 ohišje     101765  101766  101766    
2  nosilna konzola          -       -       -  
3  električni priključek, vključuje:      -       -       -  
3a  stabilizator       -        -       -  
3b  okvir         -       -       - 
3c  obojka starterja       -       -       -  
3d  armatura fluorescentne luči      -       -       -  
4  matica        -        -       -  
5  vijaki     3,1x10   3,1x10   3,1x10  
6  čep        -       -       -  
7  tesnilo     26x3,5   26x3,5   26x3,5  
8  starter        -       -       -  
9a  glava        -       -       -  
9b  kremenasta cev       -       -       -  
10  tesnilo     26x3,5   26x3,5   26x3,5  
11  tesnilo    53x3   53x3   53x3  
12  UV fluorescentna cev   200389  200097  200232  
13  konektor    100241  100241  100241  
14  ležaj z navojem        -       -       -  
15 tesnilo kremenaste cevi  38x3   38x3   38x3  
16  distančnik       -       -       - 
 

 
TEHNIŠKI PODATKI 
Napetost: 230 V  
Frekvenca: 50 Hz  

Tip                   PS – 15 W            PS – 30 W    PS – 55 W    
      T8 (T26) UV-C                      15 W                   30 W                        55 W 
Dolžina fluorescentne cevi– brez priključkov    mm               437                    893                         893  
Poraba moči               W                  22         36                         68  
Maksimalni tlak                            bar      0,5       0,5                         0,5  
Maksimalni volument bazena             m3                  15        30                          50  
Maksimalna zmogljivost črpalke             l/h                 3500                   7000                        9000  
Priporočena AQUAEL črpalka                                PFN 3500           PFN 7500     PFN 10000  
Maksimalna globina potopa              m      1,5       1,5            1,5  
Neto masa                 kg     2,72      3,00           3,10  

Zaščita ohišja: IP X8 
 

OPIS SLIK (glejte original navodila) 
1. Deli sterilizatorja  
2. Jemanje opreme iz ohišja  
3. Nameščanje opreme v ohišje  
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4. Čiščenje tesnila  
5. Snemanje opreme s pokrova  
6. Menjanje fluorescentne cevi in starterja  
7. Čiščenje tesnila ohišja (7) 
8. Zamenjava kremenaste cevi  
 

PODATKI O NAPRAVI 
 Voda priteka v napravo v tenki plasti in teče naravnost v območje UV-C ultravijoličnega žarčenja, ki uniči alge, 
bakterije in druge patogene organizme. Sterilizator poskrbi za to, da ostane voda v biološkem smislu vedno čista 
in da živijo ribe in rastline v prijaznem in zdravem okolju – zaradi alg zelena voda je le še stvar preteklosti.  
Pomembne lastnosti, ki odlikujejo UV sterilizator:  
™ popolna potopljivost – možnost uporabe v bazenu / v vodi ali izven njega/ na suhem;  
™ toplotno prekinjalo (vgrajeno v stabilizator) – v nenormalnih pogojih delovanja (npr. če je  
    stabilizator pokrit, ali je poškodovan starter) prekine napajanje sterilizatorja dokler se ne ohladi.  
    Ko se ohladi, se spet samodejno zažene;  
™ 10-metrska priključna vrvica omogoča udobno nameščanje naprave;  
™ kovinsko ohišje zagotavlja trpežnost naprave;  
™ univerzalni konektorji – omogočajo prilagoditev premera vstopne in izstopne odprtine naprave  
    premeru vodovodne napeljave, iz katere se napaja v danem primeru.   
 

ZA VARNO UPORABO 
Preden začnete z nameščanjem tega UV sterilizatorja, natančno preberite ta navodila. Napravo hranite izven 
dosega otroških rok. Poskrbite za to, da osebe, ki teh navodil niso prebrale, nimajo dostopa do naprave. 
Pred priključitvijo in vzdrževalnimi (ali drugimi) deli (v zvezi s sterilizatorjem) odklopite sterilizator (in nanj 
priključeno črpalko) z vira energije – izvlecite vtikač iz vtičnice. 
Pred montažo sterilizatorja se prepričajte (tako, da snamete ohišje po navodilih iz poglavja ˝Čiščenje...˝ - sliki 2 in 
3 v original navodilih), da so notranji stekleni elementi (kremenasta cev in UV fluorescentna luč) nepoškodovani. 
Če so poškodovani, sterilizatorja ne smete priključiti. 
Naprave ne smete priključiti na vodovodno napeljavo, če tlak v njej presega 0,5 bara. NIKOLI je ne priklopite na 
mestni vodovod! 
Sterilizator smete priključiti samo na električno omrežje ustrezne napetosti in frekvence, ki se ujemata s podatki, 
navedenimi na izdelku; vtičnica mora biti na suhem mestu. V omrežje mora biti vgrajeno diferencialno stikalo / 
prekinjalo (30 mA).  
Naprave nikoli ne  uporabljajte, če v njej ni vode. Če deluje brez vode, se močno segreje. V tem primeru je ne 
smete priključiti, polniti z vodo ali jo potopiti, ker lahko pride do poškodb pokrova kremenaste cevi (9b) ali do 
električnega udara. Napravo takoj odklopite in pustite vsaj eno uro, da se ohladi; šele po tem jo lahko spet 
vklopite. 
Naprava seva – oddaja žarke, ki škodijo koži in očem, zato je nikoli ne vključite, če je ohišje sneto! 
Drugačnih fluorescentnih cevi, kot je navedeno v tehniških podatkih, Ne smete uporabljati, tudi če so ustrezne 
dimenzije! 
V primeru poškodbe napravo nemudoma odklopite z vira energije. Naprave s poškodovano priključno vrvico ali 
kremenastim pokrovom (9) ne smete uporabljati. Poškodovanega kabla ni dovoljeno popraviti ali zamenjati, ali 
nanj namestiti stikala ali vtičnice. Če so poškodovani vodi, se obrnite na pooblaščeni servis. 
Če obstaja nevarnost zmrzali, morate sterilizator izključiti, izprazniti in posušiti ter do pomladi shraniti na mesto, 
kjer bo na varnem pred zmrzovanjem. 
V različnih državah lahko uporabo sterilizatorja  urejajo s posebnimi predpisi. 
 

PRIPRAVA ZA ZAČETEK UPORABE 
UV sterilizator vedno deluje v kombinaciji s serijsko črpalko. Smer toka vode v napravi ni pomembna.  
Preden začnete sterilizator uporabljati, se prepričajte, da: 
™ sega okvir (3b) do konca glave (9a); 
™ je matica (4) trdno privita (v smeri urnega kazalca – slika 1);  
™ je sterilizator tak kot na sliki na naslovni strani teh navodil, kjer sta obe odprtini - dotočna in  
    odtočna – obrnjeni v isto smer. Po želji / potrebi lahko to spremenite in ju obrnete v nasprotnih  
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    smereh (slika 4). Podrobnosti o tem so opisane v poglavju ˝Čiščenje sterilizatorja˝ (sliki 2 in 3);  
™ sterilizator lahko zdaj za trenutek priključite na omrežje in preverite njegovo delovanje: na  
    prosojnem konektorju (13) na koncu ohišja (1) se bo pojavil sij.  
Sterilizator lahko namestite izven bazena, blizu njegovega roba, ali pod vodo v bazenu. Priporočamo vam to drugo 
možnost, ker bo tako nameščen teže dosegljiv otrokom. Če bo povsem pod vodo, ga lahko montirate pred črpalko 
ali za njo.  Če sterilizator ni v vodi, ga morate priključiti na izhodno odprtino črpalke.   
 

OPOMBA: 
1. Voda, ki teče v sterilizator, mora biti prej mehansko prečiščena (pred-filtrirana).  
2. Da bi voda brez težav odtekala iz sterilizatorja, ga je treba malo nagniti in obrniti tako, da je  iztek  
    na najvišji točki sterilizatorja.  
3. Pritisk vode, ki teče skozi sterilizator, ne more biti višji od 0,5 bara.  
4. Mesto, kjer črpalka zajema vodo iz bazena, mora biti čim bolj oddaljeno od mesta, kjer se v bazen 
    vrača prečiščena voda.  

 
Sterilizator lahko montirate s pomočjo konzol (2), ki ju lahko privijete na podlago.  
Stabilizator (3a) je vodotesen. Dež in vodni pljusk mu nista nevarna. Namestiti ga je treba na zračno in senčno 
mesto, ne na neposredno sončno svetlobo. Ne smete ga montirati v bližini drugih močnih virov toplote. Lahko ga z 
vijaki pritrdite na ognjevarno podlago. Ne prekrivajte ga! 
Prosojne konektorje (13) odrežite na mestu, ki ustreza premeru uporabljene cevi, jih skupaj s tesnili (10) namažite 
z vazelinom, nato pa z roko privijte v ohišje (1) in glavo (9a).  
Sterilizator je treba priključiti na dotok vode trdno, z ustreznimi cevmi.  
 

ZAGON IN DELOVANJE NAPRAVE 
Ko so prej opisana pripravljalna opravila zaključena, najprej zaženite črpalko, priključeno na sterilizator. Če je 
slednji nameščen na bregu bazena, preverite trdnost priključka in ga po potrebi zatesnite. Šele po ustalitvi toka 
vode in odzračevanju lahko napravo vključite – tako, da potisnete vtikač v vtičnico. Delovanje naprave potrdi sij, ki 
se pojavi na prosojnem konektorju (13) na koncu ohišja (1). Da bi iz bazena odstranili alge, zadostuje že občasno/ 
ciklično delovanje UV sterilizatorja, naj, npr., en teden deluje, naslednji teden ne – itd. Ko poteče planirano 
obdobje delovanja, UV sterilizator izključite – izvlecite vtikač iz vtičnice. V času, ko črpalka ne deluje (ne glede na 
razlog: zaradi vzdrževanja, okvare črpalke, zamašenega filtra,  ki onemogoča pretakanje vode ...), je treba UV 
sterilizator izključiti / izvleči vtikač iz vtičnice.  
Za optimalen učinek priporočamo, da UV sterilizator deluje vso sezono, od pomladi do pozne jeseni. Pričakovana 
doba učinkovitega delovanja UV fluorescentne cevi je pb. 7500 ur, kar je več kot 300 dni, zato bo brez težav 
delovala vso sezono. Po tem, ko je  delovala tako dolgo - celo sezono, je UV fluorescentno cev na začetku nove 
sezone priporočljivo zamenjati.  
 

ČIŠČENJE STERILIZATORJA 
UV sterilizator učinkovito deluje dokler je kremenasta cev (9b) čista. Na začetku je čiščenje potrebno enkrat 
mesečno, pozneje pa je pogostost čiščenja odvisna od okoliščin in se  odločate na osnovi izkušenj. Postopek je 
opisan v nadaljevanju:  
™ vtikač sterilizatorja in črpalke izvlecite iz stenske vtičnice;  
™ sterilizator snemite z nosilne konzole in vzemite iz vode, odklopite vodo ter ga izpraznite in  
    osušite;   
™ odvijte konektorje (13) iz ohišja (1) in glave (9a), odstranite tesnila (10) in tesnila in utore dobro  
    očistite pod tekočo vodo;  
™ z desnico držite glavo (9a), odvijte ohišje (1) v smeri puščice „I” (urnega kazalca) (slika 2),  
    nato pa z njega previdno snemite kremenasto ohišje (9) – skupaj s kompletom za električni  
    priključek (3 itd.) - kot kaže puščica „II”.  
 

OPOMBA: sterilizator lahko očistite ne da bi priključni komplet (3) z električnimi deli odstranili s kremenastega 
pokrova (9).  

 
™ odstranite tesnilo (11) z glave (9a) in pod tekočo vodo dobro očistite tesnilo in utor; 
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™ očistite ohišje (1) z zunanje in notranje strani; 
™ z zunanje strani očistite kompleten pokrov (9) in ga izplaknite pod tekočo vodo, pri čemer še  
    posebno skrbno ravnajte  s kremenasto cevjo (9b);  
 
OPOMBE 
1. Ohišja (1) in pokrova (9) nikoli ne čistite z mehanskimi sredstvi – da ju ne opraskate!  
2. Če se kremenasta cev (9b) poškoduje, jo je treba  zamenjati. To storite tako, da odvijete vse štiri  
    vijake, s katerimi je pritrjen ležaj z navojem (14) (slika 8).  
 
™ pravilno namestite tesnili (10) in (11) v ustrezna utora na konektorjih (13) in na glavi (9a)  in rahlo 
    namažite z vazelinom; 
™ pred ponovnim sestavljanjem sterilizatorja previdno očistite površino pod tesnili: notranje  
    površine „B” dotoka in odtoka in fragmente „C” na ohišju (1) – slednji so označeni na slikah  1 in 2;  
™ po končanem čiščenju sledi še izplakovanje pod čisto, tekočo vodo; 
™ pravilen postopek sestavljanja sterilizatorja kaže slika 3. Na robu ohišja (1) so majhne oznake – na  
     sliki so označene z „D”. Kompleten pokrov (9) z vso notranjo opremo sterilizatorja morate  
    previdno potisniti v ohišje (1) kot kaže puščica „I”, tako, da sta dotok in odtok „E” na glavi pokrova 
    (9a) obrnjena bolj ali manj proti oznaki „D” na ohišju (1), vzdolž črte „F-F”. Ko je pokrov (9) 
    zaprt, morate ohišje (1) zavrteti kolikor se da v nasprotno smer od urnega kazalca (puščica „II”);  
™ oznaki „D” sta na dveh mestih na robu ohišja (1) – slika 3 – ena nasproti druge. Od tega, katero  
    upoštevate ob sestavljanju, je odvisno, kako bo sterilizator sestavljen: ali bosta dotok in odtok  
    obrnjena v isto smer ali v nasprotnih smereh (slika 4). Uporabnik se lahko sam odloči, katera  
    rešitev je v danih pogojih zanj bolj primerna;  
™ privijte konektorje. Posotpek čiščenja sterilizatorja je s tem zaključen; zdaj lahko za trenutek 
    preverite njegovo delovanje, nato pa ga vrnete na njegovo mesto – po postopku, opisanem v  
    poglavju ˝Priprava”.  
 

ZAMENJAVA  STARTERJA IN FLUORESCENTNE CEVI  
Za odpoved UV-C fluorescentne cevi – ni videti sija na konektorju (13) - je najbrž krivo  to, da sta starter (8) in/ali 
UV fluorescentna cev (12) izrabljena, zato ju je treba nadomestiti z novima. Postopek je opisan v nadaljevanju:  
™ odklopite sterilizator – izvlecite vtikač iz vtičnice,  
™ odklopite vodo, izpraznite sterilizator in ga previdno, do suhega obrišite s krpo ter položite na  
    trdno podlago,  
™odstranite električni priključni komplet (3) (slika 5) – skupaj s fluorescentno cevjo (12) in starterjem 
   (8) – s pokrova (9); to storite tako, da previdno odvijete matico (4) v smeri puščice „I” v nasprotni  
   smeri od urnega kazalca. Kompletna električna napeljava bo začela drseti ven kot kaže puščica „II” ,  
   da boste lahko vse skupaj previdno odstranili s pokrova.  
 
OPOMBE:  
1. Starter in fluorescentno cev lahko zamenjate čeprav ne odvijete ohišja (1) sterilizatorja s pokrova 
    (9), lahko pa to storite kot kaže slika 2.  
2. Ne dotikajte se stekla fluorescentne cevi (12) z roko; morebitne prstne odtise odstranite s čisto krpo, navlaženo 
s špiritom.  
 
Starter zamenjate po naslednjem postopku (slika 6):  
™ poškodovani starter (8) zasukajte v smeri puščice „I” in ga snemite, nato pa vstavite novega (po  
    obrnjenem postopku); 
™ pred montažo opreme očistite tesnilne elemente. Postopek: odvijte 2 vijaka (5) na koncu okvira  
    (3b), odstranite čep (6) in matico (4) – glejte sliko 7, ki prikazuje opremo brez fluorescentne cevi – 
    in do suhega obrišite razstavljene dele;  
™ vzemite tesnilo (7) iz utora, dobro očistite tesnilo in utor kot tudi končni fragment „A” notranje  
    površine glave (9a), ponovno namestite tesnilo v utor in rahlo namažite z vazelinom;  
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OPOMBE: 
1. Pazite, da vlaga ne prodre v notranjost kremenastega pokrova (9).  
2. Ne drgnite! Da bo naprava dobro zatesnjena, mora biti valjasta površina „A” (slika 7) glave (9a)  
    gladka in nepoškodovana!  
 
™ zamenjajte matico (4) in čep (6), pritrdite z vijaki (5);  
™ električni priključni komplet (3) skupaj z nadomestnim starterjem previdno potisnite čim bolj v  
    pokrov (9) – a se pri tem ne dotikajte s prsti UV fluorescentne cevi (12)! – in pritrdite z vrtenjem  
    matice (4) v smeri urnega kazalca, kolikor se le da;  
™ sterilizator za trenutek priključite na elektriko in preverite njegovo delovanje. Če fluorescentna cev  
    (3) še vedno ne sveti, je treba zamenjati tudi njo.  
 
Fluorescentno cev zamenjate po naslednjem postopku:  
™ ponovno previdno odstranite opremo (3) s pokrova (9) – skupaj s fluorescentno cevjo (12) in  
    starterjem (8) – kot je opisano v zvezi s sliko 6;  
™ neuporabno fluorescentno cev (12) upogibajte v izbrano smer, dokler ni v takem položaju, da jo  
    lahko odstranite iz armature (3d) v smeri puščice „II” (slika 6); snemite jo, namestite v armaturo  
    (3d) novo fluorescentno cev - s pritiskanjem na oba konca – in jo pritrdite z zasukom za 90 °;  
 
OPOMBE: 
Stekla nove fluorescentne cevi (12) se ne dotikajte z roko, morebitne prstne odtise obrišite s čisto krpo, ki ste jo 
pomočili v špirit.  
 
™kompletno el. opremo (3) skupaj z novo fluorescentno cevjo in z že zamenjanim starterjem  
    previdno potisnite čim dlje nazaj v pokrov (9) in kolikor se le da tesno privijte matico (4) v smeri  urnega kazalca;  
™ za trenutek priključite  sterilizator na elektriko in preverite njegovo delovanje;  
™ popravljeni sterilizator namestite in montirajte po navodilu iz poglavja „Priprava za začetek uporabe”.  
 
V primeru težav, ki jih ne bi mogli rešiti z zamenjavo fluorescentne cevi in starterja, se obrnite na pooblaščen 
servis proizvajalca.    
 

ZAMENJAVA KREMENASTE CEVI 
Poškodovano kremenasto cev zamenjajte po naslednjem postopku:  
™ snemite kompletni električni priključek (3) – slika 5;  
™ odvijte ohišje (1) – slika 2;  
™ odvijte štiri vijake, s katerimi je pritrjen ležaj z navojem (14) – slika 8;  
™ izvlecite kremenasto cev s tesnili (15) in z distančnikom (16).  
Ponovno sestavite po obrnjenem postopku (ko privijate ležaj, se prepričajte, da se kremenasta cev naslanja nanj).  
 
 

DEMONTAŽA IN ODLAGANJE 
Izrabljene električne izdelke je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke. Z ločevanjem odpadkov oz. 

odlaganjem na primerne zbirne točke boste poskrbeli za ohranjanje naravnih virov in okolja. Znotraj 

Evropske Unije je prečrtan zabojnik za smeti simbol, ki označuje, da je treba izdelek, ko mu poteče 

življenjska doba, odnesti na posebne zbirne točke za električne in elektronske odpadke ter da ga ne smete 

odvreči stran skupaj z ostalimi trdnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odpravo izdelka vas naprošamo, da ta 

izdelek odvržete v skladu z odločbami zakona države, v kateri ste ga kupili. 
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GARANCIJSKA IZJAVA 
Aquael daje garancijo 24 mesecev od dneva izročitve. Garancija velja samo za napake proizvajalca in zagotavlja 

brezplačno popravilo oz. menjavo izdelka. Garancija ne velja za poškodbe in/ali napake nastale zaradi 

malomarnosti, dotrajanosti, nepravilne uporabe, nesreče, puščanja akvarija (ki je posledica nepravilne uporabe ali 

poškodbe silikona, zaradi uporabe čistil ali drugih kemičnih sredstev), napačnih popravil in nakup nepotrjen z 

računom. Garancijski obrazec mora biti v celoti izpolnjen pri prodajalcu.  

Pomembno: Garancija ne pokriva nepooblaščenih prirejanj ali demontaže. Pri nakupu naj prodajalec izpolni 

garancijski list. Če pri ali takoj po nakupu opazite kakršno koli nepravilno delovanje izdelka, izdelek lahko 

reklamirate pri prodajalcu, kjer ste izdelek kupili. Pogoj za sprejem reklamacije je originalen račun in pravilno 

izpolnjen garancijski list, z razvidnim datumom nakupa. Garancija pokriva samo popravila ali menjavo samega 

izdelka in ne pokriva izgube ali škode, nastale živim ali neživim predmetom, ki niso del tega seta. 

 

GARANCIJSKI LIST 
Garancijski rok za artikel je 24 mesecev od datuma izročitve. Mimaja d.o.o. jamči za kakovost in korektno 

delovanje v garancijskem roku, ki začne veljati z izročitvijo blaga potrošniku. Mimaja d.o.o. pokriva garancijo 

izdelka na območju Slovenije. Čas zagotavljanja vzdrževanja nadomestnih delov in priklopnih aparatov je še 3 leta 

po preteku garancije. Garancijo lahko uveljavljate le s predložitvijo original računa in ob pravilni uporabi artikla (v 

navodilih)! Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

 

 ARTIKEL:_______________________________________________________________ 

 

 DATUM IZROČITVE:______________________________________________________ 

 

Pooblaščeni prodajalec in serviser: 

 MiMaJa d.o.o.                                                                ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA: 

 Mr.Pet, Celovška 258 

 1000 Ljubljana 

 Slovenija 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

 

Za servis: 

 

Datum servisiranja: ______________________                  ŽIG IN PODPIS SERVISERJA: 

 

Garancija podaljšana do: __________________ 

 
 
Proizvajalec: 

AQUAEL Janusz Jankiewicz SP. Z.O.O. 
Ul. Krasnowolska 50 
PL-02-849 Warszawa 
Poljska 

 
Uvoznik: 

MiMaJa d.o.o. 

Letališka 3c 

1000 Ljubljana 

Slovenija 


