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• Перегляньте вимоги до напруги та струму в Технічних специфікаціях.
• Пристрій може бути підключений лише до електричної мережі, яка відповідає всім вимогам. Потрібен пристрій 

диференціального струму (УДТ 30 мА) та заземлені розетки. У разі сумнівів залучайте до встановлення 
акредитованого електрика.

• Пристрій, блок електроніки, вилка та шнур живлення повинні бути розміщені принаймні в 2 м від бака.
• Завжди слідкуйте, щоб вилка була сухою. Переконайтеся, що вода не може стікати в шнур живлення в 

розетку. (Див. мал.1 для правильного вигину шнура живлення).
• Ніколи не занурюйте пристрій у воду навіть частково.
• Пристрій витримує тиск до 3 бар.
• Пристрій може працювати лише з прісною водою.
• Пристрій розроблений для роботи в діапазоні температур між 0 та 40ºC. Поза цим діапазоном температур, 

пристрій повинен бути повністю відключений від води.
• Перед використанням повністю перевірте шнур живлення та розетку. У разі пошкодження, пристрій не можна 

використовувати. Повідомте про пошкодження вашого постачальника.
• Пристрій можна підключати лише у разі достатнього потоку води.
• Щоб уникнути пошкодження очей та шкіри, УФ-С лампи можна перевіряти лише за наявності захисних 

рукавичок та окулярів. (Система повідомить про необхідність заміни лампи).
• Під час обслуговування пристрій та насос потрібно вимкнути від мережі. Майте на увазі, що пристрій та лампа 

можуть бути гарячими протягом принаймні 10 хвилин.
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ПРИНЦИП РОБОТИ
Filtreau UV-C Select гарантує кришталево чисту воду. Високотехнологічне виконання та матеріали високої якості 
дозволяють виробляти УФ-С випромінювання з довжиною хвилі близько 253.7 нм. Це випромінювання вбиває 
практично всі бактерії, віруси і навіть гриби, забезпечуючи прозору воду. В результаті рівень доданих реагентів (в 
т.ч. хлору) може бути знижений аж до 80%, що гарантує більш природну та здорову воду!

Завдяки широкому корпусу RVS316 вода знаходиться під дією УФ-С опромінення протягом тривалого часу. 
Корпус також забезпечує мінімальну втрату тиску під час УФ обробки. Корпус відполірований із внутрішньої 
сторони для мінімізації можливості осадження бруду на стінках. Сумарно це підвищує ефективність УФ-З 
випромінювання на 35%.

Розумна електроніка вказує, коли лампа не виробляє достатньо випромінювання та потребує 
заміни. Ваш пристрій завжди буде чудово працювати!

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ТА ВСТАНОВЛЕННЮ

ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИСТРОЮ; ДИВІТЬСЯ МАЛЮНОК 2
1. Помістіть послаблюючу скобу (A) в 10-12 см від клеми заземлювального кабелю (B).
2. Вставте клему заземлюючого кабелю (B) на болт заземлення (C) закріпленого на корпусі (D).
3. Вставте першу стопорну гайку (E1) на болт заземлення (C).
4. Помістіть шестигранну гайку (F) на болт заземлення та закрутіть його.
5. Покладіть другу гайку (E2) на болт заземлення (C).
6. Надягніть скобу (A) на болт заземлення (C).
7. Поставте останню гайку (G) на болт заземлення (C) та акуратно закрутіть гайковим ключем #8.
8. Переконайтеся, що послідовність деталей точно відповідає зображеній на мал 2.

FILTREAU UV-C SELECT 40W/80W/120W AMALGAM
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МОНТАЖ ПРИСТРОЮ; ДИВІТЬСЯ МАЛЮНОК 3
Пристрій повинен бути розміщений на сухому, добре вентильованому майданчику. Ніколи не розміщуйте 
пристрій одразу після регулятора pH та/або установки електролізу. Найкраще положення, якщо це можливо, 
перебуває після фільтра. Установка має бути завжди розміщена вертикально. Блок електроніки (R), особливо 
індикатор заміни UV-C лампи, повинен бути видимим. Зверніть увагу на доступність приладу для 
обслуговування. (див. також Обслуговування та розбирання).

1. Відкрутіть блокуючу гайку (H) з корпусу (D) та збережіть для підключення муфти (I) у пункті 7.
2. Обережно розпакуйте лампу UV-C (J) та вставте в кварцову трубку (K).
3. Підключіть лампу UV-C (J) до тримача лампи (L) та вставте лампу в кварцову трубку (K). Переконайтеся, що 

кільця ущільнювача (M1 & M2) встановлені правильно.
4. Затягніть гайку (N) за допомогою рук до корпусу (D).
5. Встановіть затискачі (O) в потрібне місце. За них кріпитиметься пристрій. (Зверніть увагу на довжину кабелів, 

див. 6).
6. Вставте електронний блок (R) у потрібне місце. (Зверніть увагу на довжину кабелів).
7. Блокуючою гайкою (H), закріпіть муфту (I) на корпусі (D), переконавшись, що ущільнюючі кільця (M1 & M2) 

розташовані правильно.
8. Позначте прилади у затискачі (O) та приклейте муфту (I) між трубами.
9. Переконайтеся, що через пристрій протікає достатньо води та підключіть пристрій до відповідної розетки. На 

електронному блоці, всі вогники блиматимуть та зелений горітиме постійно. Помітити включення UV-C лампи 
можна за світінням лампи через прозору муфту (I). Перевірте всю збирання на наявність витоків.

10.Пристрій може бути вимкнений вимкненням пристрою з розетки. Електронний пристрій реєструє час роботи 
лампи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РОЗБИРАННЯ

Пристрій вимагає обслуговування щонайменше раз на півроку. Під час обслуговування пристрій має бути 
вимкнено від мережі. Відкладення та водорості повинні бути видалені з кварцової трубки (K) та корпусу (D). UV-C 
лампа (J) повинна бути замінена через 12000 годин використання. Фактичний час життя залежить кількості циклів 
включень-выключений. Електроніка вкаже, коли лампа пропрацює 12000 годин.

1. Від'єднайте пристрій від мережі та перекрийте труби.
2. Перевірте, чи вода злита з пристрою.
3. Ослабте гумове кільце (N) та від'єднайте лампу UV-C (J) від патрона тримача (L). Якщо необхідно, ви можете 
замінити лампу (див. п.10 для перезавантаження).
4. Обережно підніміть трубку (K).
5. Кварцова трубка (K) може бути очищена відповідним засобом для чищення. Після очищення ретельно 
промийте кварцову трубку (K). Використовуйте м'яку ганчірку, щоб уникнути подряпин!
6. Після цього можна помити корпус (D). Це може бути зроблено щіткою без використання засобів для 
чищення.
7. Після очищення помістіть кварцову трубку (K) назад у корпус (D). Переконайтеся, що кільця (M1 & M2) 
правильно встановлені та кварцова трубка (K) поміщена у тримач.
8. Помістіть UV-C лампу (J) у тримач (L) і потім у кварцову трубку (K).
9. Закрутіть вручну гайку (N) на корпусі (D). (Див. 9 Установлення пристрою).
10. Після заміни лампи UV-C (J), пристрій повинен бути перезавантажений. Щоб перезавантажити, натисніть та 
утримуйте кнопку (S) на блоці електроніки (R) на 5 секунд. Після цього спалахне зелена лампочка. N.B. Для заміни 
корпусу або електронного блоку заземлення повинно бути відключено. Комплектуючі повинні бути збережені, 
оскільки вони не постачаються за замовчуванням із корпусом та електронним блоком.

У разі сумніву, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком!
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ВИДИ FILTREAU SELECT
Part No.: UVS0001
Part No.: UVS0002
Part No.: UVS0003

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
Part No.: EPS0001
Part No.: EPS0002
Part No.: EPS0003
Part No.: QS0002
Part No.: HOU0004
Part No.: RLS0001
Part No.: RLS0002
Part No.: RLS0003

УФ установка Filtreau Select 40Вт 12м3/год (230В, 50Гц)
УФ установка Filtreau Select 80Вт 16м3/год (230В, 50Гц)
УФ установка Filtreau Select 120Вт Amalgam 22м3/год (230В, 50Гц)

Електропускач для Filtreau Select 40Вт
Електропускач для Filtreau Select 80Вт
Електропускач для Filtreau Select 120Вт Amalgam 
Кварцовий чохол для ламп Filtreau Select 40/80/120Вт Amalgam 
Корпус для Filtreau Select 40/80/120Вт Amalgam
Запасна лампа для Filtreau Select 40Вт
Запасна лампа для Filtreau Select 80Вт
Запасна лампа для Filtreau Select 120Вт Amalgam

УМОВИ ГАРАНТІЇ
•Постачальник гарантує Filtreau UV-C Select 40Вт/80Вт/120Вт Amalgam протягом 24 місяців після дати 
придбання відсутність дефектів матеріалів або виробничого шлюбу. UV-C лампа та кварцовий корпус не 
покриваються гарантією.
• Дефекти та/або поломки, отримані внаслідок неправильної установки, використання та/або обслуговування не 
покриваються гарантією.
• Гарантія втрачається під час ремонту третіми особами.
• Гарантія втрачається, якщо кабелі не в оригінальному стані.
• Гарантія дійсна, лише якщо постачальник проставив правильну дату доставки.
• Постачальники не відповідають за пошкодження, включаючи пошкодження, що виникли внаслідок 
неправильного використання.
• Запити, пов'язані з пошкодженням пристрою, будуть оброблені тільки якщо про пошкодження буде 
повідомлено дилеру в письмовій формі протягом 24 годин.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕРОБКУ
Символ перекресленого кошика, надрукований на продукті, означає, що після використання прилад повинен збиратися 
окремо від іншого сміття. Користувач в кінці терміну служби продукту повинен привести його до належного центру збору 
сміття для електронних та електричних пристроїв. В якості альтернативи він може повернути використаний продукт 
продавцю в той момент, коли він купує нову одиницю, але тільки в пропорції 1 до 1. Диференційований збір відходів є 
екологічно чистим та допомагає переробляти матеріали, будь-яка інша процедура збору є незаконною та оцінюється згідно 
з чинним законодавством.
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