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30844 AE STERILIZATOR UV PS 9W #102296 
 

Spoštovani kupec, čestitamo vam za natančen izbor in nakup  visokokakovostnega ultravijoličnega (UV) 
sterilizatorja, s katerim boste sterilizirali vodo v miniaturnih bazenih, vrtnih bazenih in ribnikih. 

 

PODATKI O IZDELKU 
Tanka plast vode, ki se pretaka skozi sterilizator, teče direktno na mesto UV-C ultravioletnega žarčenja, ki uničuje 
alge, bakterije in druge škodljive / patogene organizme. Zahvaljujoč delovanju sterilizatorja ostaja voda v vašem 
bazenu ves čas biološko čista, ribe in rastline pa živijo v udobnem in zdravem okolju – nikoli več vam ne bo treba 
gledati vode, vse zelene zaradi alg. 
 
Odlike/ prednosti sterilizatorja STERILIZER UV 
- Kremenasto zrcalo QUARTZMIRROR = 50% UV-C  EXTRA – zunanja stena delujoče čistilne komore  
   je izdelana kot zrcalo na kremenastem steklu, ki na poti skozi vodo odbija večji del UV žarkov in na  
   ta način povzroča njihovo ponovno učinkovanje; 
- popolna preplavljenost – možnost uporabe v vodnem bazenu ali izven njega 
- kontrolna luč (A), ki opozarja na delovanje fluorescentne žarnice 
 
 

ZA VARNO UPORABO 
Pred nameščanjem in pred vsakim zagonom naprave natančno preberite ta navodila. 
Pred priključitvijo, vzdrževalnimi ali drugimi deli v bazenu napravo odklopite z vira energije – izvlecite vtikač iz 
vtičnice. 
Naprava seva – oddaja žarke, ki škodijo koži in očem, zato je nikoli ne vključite, če je ohišje sneto! 
Priključiti jo smete samo na električno omrežje ustrezne napetosti in frekvence (ki sta navedeni na izdelku), 
vtičnica pa mora biti na suhem mestu. V omrežje mora biti vgrajeno diferencialno stikalo / prekinjalo (30 mA).  
V primeru poškodbe napravo nemudoma odklopite z vira energije. Naprave s poškodovano priključno vrvico ali 
kremenastim steklom ne smete več uporabljati. Kabla ni dovoljeno/ ne smete popraviti ali zamenjati. 
Če obstaja nevarnost zmrzali, je treba sterilizator izključiti, osušiti in do pomladi shraniti na mesto, kjer bo na 
varvnem pred mrazom. 
V različnih državah lahko uporabo sterilizatorja  urejajo s posebnimi predpisi. 
-Izdelka ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi/ omejenimi telesnimi, senzoričnimi in/ ali 
umskimi sposobnostmi in osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem – oziroma le pod nadzorom in po 
navodilih za uporabo naprave, ki jim jih je posredovala oseba, odgovorna za njihovo varnost. Otroci morajo biti 
pod nadzorom, da sene bi igrali z napravo. 

 

SEZNAM SESTAVNIH DELOV 
Št. Ime dela/kompleta PS-9W PS-11W 

1 nosilec 12113 

2 prisesek Ø34 (2 x) 11529 

3 zapirač 14191 

4 tesnilo Ø17 x 1,5 

5 pipa (2 x) 14193 

6 kompletno ohišje 14194 14195 

7 kompletno ohišje iz kremenjaka 12456 12457 

8 fluorescentna cev  TC-S UV-C 9W 11W 

9 tesnilo Ø38 x 3,0 

10 spodnji del / vznožek - okrov žarnice 14196 

11 tesnilo Ø28 x 2,0 

12 tesnilo Ø22 x 1,5 

13 Tesnilo (2 x) Ø21,95 x 1,78 
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TEHNIŠKI PODATKI 
Tip:  PS-9W PS-11W 

Napetost / frekvenca V / Hz 230 / 50 

TC-S UV-C  W 9 11 

Poraba moči W 12 14 

Volumen bazena m3 8 10 

Maks. zmogljivost črpalke l/h 3500 

Priporočena črpalka AQUAEL  PFN 3500 

Maks. tlak bar 0,5 

Maks. globina potopa m 1,0 

Stopnja zaščite ohišja 
Ohišje               IP X8 
Stabilizator      IP 20 

 
 

PRIPRAVA ZA ZAČETEK UPORABE 
I. NAMESTITE FLUORESCENTNO LUČ 
Predno začnete sterilizator uporabljati, namestit fluorescentno luč – po naslednjem postopku: 
1. okrov žarnice (10) zasukajte v smeri urnega kazalca – kot kaže puščica »OUT« (slika 2); 
2. snemite okrov (10); 
3. potisnite fluorescentno  luč (8) v okrov (10), da se zaskoči; 

OPOMBA: NE dotikajte se steklene površine fluorescentne luči; morebitne odtise odstranite s suho krpo. 

4. okrov (10) namestite v kremenasto ohišje (7) skupaj s fluorescentno žarnico (8) 
 
II. STERILIZATOR PRIKLJUČITE NA VODOVOD 

Opomba: voda mora biti mehansko prečiščena (pred-filtrirana) že preden priteče v sterilizator. 

Voda mora pritekati v sterilizator s pomočjo črpalke. Sterilizator lahko namestite v miniaturni bazen (povsem pod 
gladino vode) ali izven njega. Pod vodo ga lahko namestite v smeri toka ali proti toku – odvisno od položaja 
črpalke. V primeru, da sterilizator ni pod vodo, ga morate priključiti na izhodno odprtino črpalke. V obeh primerih 
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pazite, da ni preobremenjen zaradi previsokega vodnega tlaka (dovoljena obremenitev je navedena v tehniških 
podatkih).  

OPOMBA Za odzračevanje brez težav mora biti sterilizator rahlo nagnjen, da je izhodna odprtina najvišja točka 
sterilizatorja. 

Za montiranje sterilizatorja pride prav nosilec (1), ki ga pritrdite na podlago s priseskoma (2) ali z vijakoma.  
 

VKLJUČITEV IN UPORABA 
Po končanem prej opisanem postopku priprave sterilizatorja je treba najprej vključiti črpalko, priključeno na 
sterilizator. Če je sterilizator na obrežju bazena, preverite tesnenje priključkov in poskrbite, da ne bo curljalo. 
Sterilizator vključite - potisnite vtikač v vtičnico – šele, ko se vodni tok ustali. Zasvetiti mora kontrolna luč (dioda 
(A) v potrditev , da naprava deluje. 

OPOMBA: Ne prekrivajte stabilizatorja . 

Za doseganje optimalnih rezultatov je priporočljiva neprekinjena uporaba sterilizatorja - vso sezono, od pomladi 
do pozne jeseni. Pričakovana doba učinkovitega delovanja UV fluorescentne cevi je pb. 7500 ur, torej brez težav 
deluje vso sezono. Po zaključku sezone UV sterilizator odklopite – izvlecite vtikač iz vtičnice. Alge lahko odstranite 
iz bazena že z intervalno (ne)uporabo UV sterilizatorja: en mesec naj deluje, naslednji mesec ne – in tako naprej. 
 

ČIŠČENJE STERILIZATORJA 
Da bi sterilizator deloval učinkovito, ga je treba vsakih nekaj tednov očistiti po naslednjem postopku: 
1. stabilizator in črpalko odklopite – izvlecite vtikača iz vtičnic; 
2. prekinite dotok vode v napravo in iz nje odstranite vso preostalo vodo; 
3. odstranite  fluorescentno cev-  z vrtenjem vznožka (10) v smeri puščice »OUT« (slika ①); 
4. previdno odstranite kremenasto ohišje (7) z vrtenjem v smeri puščice »OUT« (slika ②), operite  
    ga pod tekočo vodo in obrišite do suhega – še posebno notranjo stran; 
5. odvijte pipi (5) in zapirač (3), snemite tesnila in napravo skrbno umijte pod tekočo vodo; 
6.  očistite ohišje 
 
OPOMBA:  Pod ohišjem (6) je cevasto zrcalo iz kremenastega stekla, na katerega morate pri čiščenju ohišja / 
pokrova še posebno paziti. Pazite, da ga ne opraskate; uporabite samo ščetko za čiščenje steklenic, da ogledala ne 
poškodujete! Če je  poškodovano, zamenjajte kompletno ohišje (pokrov). 
 
7. Napravo spet sestavite – po obrnjenem postopku, pravilno namestite vsa tesnila in jih namažite z  
    vazelinom; fluorescentno cev morate do konca potisniti v ohišje. 
 

ZAMENJAVA FLUORESCENTNE CEVI 
Če fluorescentna luč UV-C ne deluje – kontrolna luč / dioda (A) ugasne, jo je treba zamenjati po naslednjem 
postopku: 
1. napravo izklopite - izvlecite vtikač iz vtičnice; 
2. prekinite dotok vode, iz naprave odstranite vso preostalo vodo in do jo suhega obrišite; 
3. okrov žarnice (10) zasukajte v smeri urnega kazalca – kot kaže puščica »OUT« (slika 2); 
4. snemite okrov; 
5. odstranite nedelujočo fluorescentno  luč iz okrova in namestite novo (tako, da se zaskoči); 
OPOMBA: Ne dotikajte se steklene površine; morebitne (prstne) odtise obrišite s suho krpo. 
6. namestite fluorescentno luč (8) v okrov (10), nato pa oboje skupaj vrnite v ohišje  
 

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 


