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Przed przystąpieniem do instalacji i rozruchu należy  

przeczytać niniejszą instrukcję 

 

 

INSTALACJA UZIEMIENIA (RYSUNEK 2) 

1. Przewód (2) należy przeciągnąć przez zacisk odprężający (4) przed zamocowaniem zacisku odprężającego z 

tworzywa sztucznego (4) na śrubie uziemiającej (1). Zacisk odprężający (4) należy zamocować, umieszczając 

go w odległości około 10 cm od końcówki przewodu uziemiającego. 

2. Nasunąć końcówkę oczkową (2) przewodu na śrubę uziemiającą wystającą z obudowy. 

3. Następnie nałożyć podkładkę ząbkowaną (3). 

4. Zamocować zacisk odprężający (4), tworząc pętlę o średnicy Ø 5 cm. 

5. Na koniec, umieścić drugą podkładkę ząbkowaną (5) oraz nakrętkę zabezpieczającą (6) na śrubie 

uziemiającej. 

6. Gdy części zostały nałożone na śrubę uziemiającą w odpowiedniej kolejności, można je dokręcić kluczem 

płaskim lub oczkowym numer 8.  

INSTALACJA URZĄDZENIA (PARZ RYS. 3) 

Należy wybrać miejsce, w którym urządzenie zostanie zainstalowane. Modelu Blue Lagoon AOP Compact Ozone 

& UV-C 75W nie można nigdy instalować za regulatorem Ph, ani za systemem elektrolizy soli znajdującymi się w 

instalacji basenowej.  Idealnym miejscem na instalację urządzenia jest lokalizacja tuż za filtrem. Instalacja musi 

zawsze odbywać się poza basenem. Gdy lampa jest włączona należy upewnić się, że przez jednostkę zawsze 

przepływa woda. Nigdy nie należy instalować jednostki w miejscu wystawionym na pełne działanie promieni 

słonecznych. Instalacja musi zawsze przebiegać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Urządzenie musi być 

zawsze mocowane w pozycji pionowej, a poniżej musi być zapewniona przestrzeń 30 cm, umożliwiająca zabiegi 

konserwacyjne. Nad urządzeniem powinno być dostępne około 1,5 m, tak aby umożliwić bezproblemową 

wymianę lampy (Q) bez konieczności demontażu całego urządzenia.  

1. Na systemie Venturi należy zamocować manometr (I) przy użyciu taśmy teflonowej (nie dołączono do 

zamówienia). Manometr należy dokręcić ręcznie.  

2. Przykleić system Venturi (K) na wlocie urządzenia (N) przy użyciu dołączonej Ø 63-50 mm podklejanej oprawki 

(L). System Venturi musi być mocowany w poziomie na urządzeniu. Podklejana oprawka (L) z boku 

wyposażona jest w gwint; w trakcie przyklejania oprawki, należy upewnić się, że gwint został umieszczony na 

wlocie (N). 

3. Użyć wąż z zaworem zwrotnym (M). Dopasować krótki odcinek węża do spodniej części urządzenia na wężu 

(P). Umieścić dłuższy odcinek węża na adapterze (Z) systemu Venturi.  

4. Następnie, zamocować urządzenie, w tym system Venturi, w wybranym miejscu pomiędzy rurami.  

5. Przymocować jednostkę na stałe za pomocą dołączonych obejm rurowych (O), a następnie ręcznie zacisnąć 3-

częściowe złączki (S). Nigdy nie należy używać kluczy, obcęgów ani innych narzędzi do zaciskania części z 

tworzyw sztucznych.  

6. Uruchomić pompę i sprawdzić, czy jest przepływ i czy system nie przecieka.  

7. Podłączyć wtyczkę urządzenia UV-C do kontaktu z uziemieniem bezpieczeństwa. Sprawdzić, czy lampa (Q) 

działa, patrząc przez przezroczyste elementy urządzenia (R).  

8. Ilość ozonowanego powietrza w systemie może być regulowana za pomocą zaworu kulkowego (J). Im bliższa 

pozycja zaworu kulkowego, tym więcej ozonowanego powietrza dostanie się do systemu. Idealne ustawienie 

manometru to pomiędzy 0,4 a 0,7 barów. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI CZASOMIERZA CYFROWEGO  

Natychmiast po włączeniu czasomierza Blue Lagoon UV-C, program przeprowadzi auto-test. Na wyświetlaczu automatycznie 

pojawią się, jedna pod drugiej, następujące informacje: 8888 - test wyświetlacza; r oraz numer wersji oprogramowania; 

wskaźnik 50H lub 60H częstotliwości sieciowej. Następnie, na wyświetlaczu pojawi się odczyt stanu licznika. 

Gdy lampa UV jest włączona po raz pierwszy, albo po zastosowaniu funkcji "reset", na wyświetlaczu pojawi się wartość ‘4500'. 

Po prawej stronie wyświetlacza obok cyfry co sekundę migać będzie punkt ─ oznacza to, że licznik pracuje.  

Wyświetlacz jest automatycznie ustawiony na fabryczny odczyt 4,500 godzin. Promieniowanie lampy UV-C utrzymuje się na 

poziomie 100% do 4,500 godzin. Po 4,500 godzinach, promieniowanie będzie słabsze i może okazać się niewystarczająco silne 

do uzyskania pożądanych wyników.  

Jeśli lampa była już wcześniej używana i uruchomiona zostaje ponownie, na wyświetlaczu pojawi się wcześniej wyświetlana 

wartość. W przypadku samodzielnego zwiększenia lub zmniejszenia wartości czasomierza, na wyświetlaczu pojawi się odczyt 

stanu licznika na chwilę przed jego wyłączeniem.  

Ustawienia czasomierza mogą być modyfikowane wedle uznania. Proces ten przebiega w następujący sposób:  

Po przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku (T) znajdującego się pod wyświetlaczem, pojawi się komunikant “rSt”, który 

oznacza, że wybrane zostało menu użytkownika. Po zwolnieniu przycisku (T)  na wyświetlaczu na zmianę będzie migać 

wskaźnik pomiaru oraz komunikat “rSt”. W tym momencie przyciskając przycisk ponownie możliwe jest przechodzenie do opcji 

menu. W menu dostępne są trzy opcje ustawień: “rSt” “UP” oraz “dn”. 

• “ rSt” oznacza (reset): Ta opcja umożliwia zresetowanie wskaźnika miernika do fabrycznego ustawienia 4,500 godzin. To 

ustawienie jest zatwierdzone gdy na wyświetlaczu  na zmianę migają wskaźnik miernika oraz komunikat  “rSt”. Po 

przytrzymaniu przycisku (T) przez 5 sekund, i po pojawieniu się wskaźnika o wartości 4500, należy puścić przycisk 

−czasomierz zacznie odliczać czas w dół od wartości 4,500 godzin. Z tego ustawienia korzysta się, na przykład, chcąc 

powrócić do ustawień fabrycznych po wymianie lampy, albo po samodzielnym zmodyfikowaniu wskaźnika miernika.  

• “UP” oznacza "w górę": Ta opcja umożliwia zwiększanie wartości wskaźnika do pożądanej liczby godzin. Opcję zatwierdzona 

jest w momencie, gdy wybrane ustawienie "UP" użytkownika oraz wskaźnik miernika migają na zmianę. Następnie, należy 

przytrzymać przycisk (T) przez 5 sekund. Po 5 sekundach, na wyświetlaczu widoczne będzie wyłącznie "UP". Następnie, 

można puścić przycisk.  

W tym momencie przytrzymanie przycisku spowoduje, że wartość licznika może być stopniowo zwiększana o 500 godzin od 

wyjściowej wartości 4,500 wzwyż, aż do maksymalnej wartości  9,999. Na wyświetlaczu na zmianę będą migać zwiększona 

wartość oraz komunikat "UP".  

Należy odczekać 10 sekund po wybraniu pożądanego wskaźnika liczby godzin. Po 10 sekundach wskaźnik ten pojawi się na 

wyświetlaczu, a czasomierz zacznie odliczać czas w dół.  

W razie popełnienia błędu w trakcie zwiększania wskaźnika, istnieje możliwość zresetowania licznika do 4500 poprzez 

przytrzymanie przycisku przez 5 sekund. Wartość licznika zostanie wówczas zresetowana do 4500 i może zostać ustawiona 

nowa wartość. 

• “dn” oznacza (w dół): Ta opcja umożliwia zmniejszanie wartości wskaźnika do pożądanej liczby godzin. Opcję zatwierdzona 

jest w momencie, gdy wybrane ustawienie "dn" użytkownika oraz wskaźnik miernika migają na zmianę. Następnie, należy 

przytrzymać przycisk (T) przez 5 sekund. Po 5 sekundach, na wyświetlaczu widoczne będzie wyłącznie "dn". Następnie, 

można puścić przycisk. 

W tym momencie,  krótkie przytrzymanie przycisku spowoduje, że wartość licznika może być stopniowo zwiększana o 500 

godzin od wyjściowej wartości 4500 w dół, aż do minimalnej wartości 0000. Na wyświetlaczu na zmianę będą migać 

zmniejszona wartość oraz komunikat "dn".  

Należy odczekać 10 sekund po wybraniu pożądanego wskaźnika liczby godzin. Po 10 sekundach wskaźnik ten pojawi się na 

wyświetlaczu a czasomierz zacznie odliczać czas w dół. 

W razie popełnienia błędu w trakcie zmniejszania wskaźnika, istnieje możliwość zresetowania licznika do 4500 poprzez 

przytrzymanie przycisku przez 5 sekund. Wartość licznika zostanie wówczas zresetowana do 4500 i może zostać ustawiona 

nowa wartość. 

Licznik czasu wskaże, że lampa wymaga wymiany w następujący sposób:  

• Z pozycji godziny 0672; wyświetlacz będzie migał co sekundę. Lampę należy wymienić w ciągu 4 tygodni.  

•  Z pozycji godziny  0336; wyświetlacz będzie migał co pół sekundy; Lampę należy wymienić w ciągu 2 tygodni.  

• Z pozycji godziny  0168; wyświetlacz będzie migał co 1/4 sekundy; Lampę należy wymienić w ciągu tygodnia. 

• Z pozycji godziny  0000; cyfry będą migać nieustannie, a licznik nie będzie dalej odliczał. Lampa wymaga wymiany.  
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WYMIANA LAMPY 

Specjalna lampa  Blue Lagoon AOP Compact Ozone & UV-C 75W musi być wymieniona po 4,500 godzinach 

pracy. W trakcie wymiany lampy należy zawsze odłączyć dopływ prądu.  

1. Odkręcić pokrywkę (U) i pociągnąć lekko do góry razem z lampą. Ostrożnie zdjąć lampę z żółtego uchwytu (V). 

Kiedy lampa jest wykręcona, ostrożnie wyjąć ją ze szkła kwarcowego. Konieczna jest niezwykła ostrożność, 

ponieważ wszystkie te części są niezwykle delikatne. Nie wolno dotykać lampy gołymi rękoma; przy jej 

wymianie należy użyć miękkiej szmatki. W przypadku dotknięcia lampy gołymi rękoma, zleca się jej 

wyczyszczenie za pomocą szmatki i niewielkiej ilości alkoholu.  

2. Nową lampę włożyć do szkła kwarcowego i umieścić w uchwycie lampy (V). Ustawić lampę we właściwej 

pozycji i ręcznie przykręcić pokrywkę(U) do jednostki.  

WYMIANA OBUDOWY/ JEDNOSTKI ELEKTRYCZNEJ  

Jeśli obudowa lub jednostka elektryczna wymagają wymiany, w pierwszej kolejności musi zostać odłączone 

uziemienie (zob. Rozdział poświęcony "Instalacji przewodu uziemiającego"). Jednostka elektryczna urządzenia 

umiejscowiona jest w skrzynce wyświetlacza (W) na urządzeniu. Wyświetlacz jest przyklejony i nie można go 

otworzyć. W przypadku wymiany jednostki elektrycznej, musi zostać odkręcona cała skrzynka, a okablowanie 

uziemiające odłączone od urządzenia. 

Należy odkręcić górną część (U) i ostrożnie odłączyć lampę od uchwytu. Wszelkie luźne części np. uziemienia itp. 

muszą zostać zachowane, ponieważ nie są one dołączane do nowej obudowy, ani jednostki elektrycznej. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości w odniesieniu do podłączenia, należy skonsultować się z kompetentnym 

montażystą.  

KONSERWACJA/DEMONTAŻ 

Przed przystąpieniem do demontażu/konserwacji urządzenia należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne. 

Specjalną lampę UV-C należy wymienić na nową po przepracowaniu 4,500 godzin. W trakcie 

konserwacji/demontażu należy mieć zawsze pod ręką rysunki.  

1. Odkręcić trzyczęściową złączkę i odczekać, aż woda wypłynie z urządzenia. 

2. Otworzyć obejmy rurowe i ostrożnie wyciągnąć urządzenie z obudowy.  

3. Odkręcić nakrętkę na górnej części urządzenia (U), usunąć podłączenie lampy z obudowy lampy i wyjąć lampę 

z żółtego uchwytu (V). 

4. Następnie, ostrożnie wyciągnąć lampę (Q) ze szkła kwarcowego (X). 

5. Jeśli szkło kwarcowe (X) wymaga wymiany, należy delikatnie usunąć je za pomocą dużego śrubokrętu 

płaskiego (zob. rys. 5). Nigdy nie należy używać siły! 

6. W trakcie ponownego montażu lampy oraz/lub szkła kwarcowego, obudowa musi znajdować się w pozycji 

pionowej, tak aby zapobiec uszkodzeniom lampy oraz szkła kwarcowego.  

7. Odkręcić nakrętkę w dolnej części urządzenia. Ponownie umieścić szkło kwarcowe w urządzeniu. Należy 

upewnić się, że szkło kwarcowe umieszczone zostało dokładnie w szklanym uchwycie (Y). Nigdy nie należy 

używać siły! Szkło kwarcowe jest bardzo delikatne.  

8. Pompa może być ponownie uruchomiona, gdy wszystkie części zostały ponownie umieszczone w swoich 

oryginalnych pozycjach. Należy zwrócić uwagę na to, by uszczelki trakcie ponownego montażu części 

znajdowały się we właściwej pozycji. Należy sprawdzić czy jest przepływ i czy system nie przecieka. 

9. Włączyć lampę Blue Lagoon AOP Compact Ozone & UV-C 75W. Należy sprawdzić, czy lampa (Q) działa, 

patrząc przez przezroczyste elementy urządzenia (R).  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Lamp                                 T5 żółta baza Ozon  75W 

Max. przepustowość                                   23,000 l/h 

Max. ciśnienie                                 2 bary 

Max. ozon                                 0,6 gram 

Rozmiar łączenia                                 Ø 63 mm 

Długość urządzenia                                 100 cm 

Szerokość urządzenia, włączając dławik   75 cm 

 

Numer artykułu: BH09752 = 416573 Blue Lagoon AOP Compact Ozone & UV-C 75W Saltwater 
(230V; 50/60Hz) 

Numer artykułu: lampa wymienna F980501 Ozone UV-C 75 watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania informacji na temat instrukcji bezpieczeństwa oraz  

warunków gwarancji odsyłamy do ogólnej instrukcji UV-C od VGE International B.V. 

 


