
ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI AIR-AQUA.

 Cieľom tejto príručky je poskytnúť vám správne a úplné informácie. Aby ste zaistili dlhotrvajúcu 

spokojnosť s týmto výrobkom, pozorne si prečítajte túto príručku a riaďte sa našimi pokynmi. 

UCHOVÁVAJTE TÚTO POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU NA BEZPEČNOM MIESTE !

 Ak si nie ste istí obsahom tejto príručky alebo úplne nerozumiete montážnym pokynom a/alebo 

čomukoľvek, čo sa týka tohto produktu, obráťte sa na obchod, kde ste produkt zakúpili.

 Správne a komplexne Vás informujú, t.j. aj o možných rizikách spôsobených týmto výrobkom. 

Používateľ, montér a technik údržby sú zodpovední za kontrolu dodržiavania postupov a rád v tomto 

návode. 

Tento predradník je vyrobený v súlade s existujúcimi bezpečnostnými predpismi. Napriek tomu môže

toto zariadenie predstavovať riziko pre jednotlivcov a majetok, ak sa používa nesprávne alebo nie v 

súlade s jeho určením alebo ak sa ignorujú bezpečnostné pokyny. Ak sa predradník používa 

nesprávne, zodpovednosť výrobcu a prevádzkové povolenie sú neplatné. Pre bezpečnosť z dôvodov, 

deti a mladiství do 16 rokov a osoby, ktoré si neuvedomujú možné riziká alebo nie sú oboznámené s 

týmto návodom, nesmú prístroj používať. 

Kombinácia vody a elektriny môže spôsobiť vážne ohrozenie života a zdravia, ak nie je nainštalovaná 

podľa návodu alebo pri nesprávnom použití. Všeobecné obchodné podmienky Air-Aqua BV sa 

vzťahujú na všetky produkty. 

1.21.2.1 Okrem prípadu ďalšej reklamácie zodpovedáme len za vady dodaného tovaru tovar, kým 

nebezpečenstvo neprejde na kupujúceho. Drobné odchýlky medzi vzhľadom a spracovaním 

dodaného produktu a špecifikáciami v zmluve alebo menšie obmedzenia použiteľnosti sa budú 

považovať za nepodstatné. 

Záručný stav, životnosť a použiteľnosť produktu podliehajú výhradne špecifikáciám dohodnutým v 

písomnej forme, v špecifikácii produktu a/alebo alebo v tomto návode. Ďalšie ústne dohody, najmä z

predbežných rozhovorov, reklamy a/alebo súvisiacich priemyselných noriem, sú platné len ako 

neoddeliteľná súčasť písomnej zmluvy. Platné sú iba nami konkrétne stanovené podmienky a 

špecifikácie. 

Neakceptujeme podmienky alebo špecifikácie stanovené tretími stranami. Špecifikácie uvedené v 

tejto príručke sú platné. Ak si zákazník želá používať produkt na iný ako určený účel, je povinný 

dôkladne preskúmať vhodnosť produktu na tento iný účel. Neposkytujeme žiadnu záruku a 

nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek iné použitie, než ktoré sme výslovne písomne 

schválili. Akékoľvek zmeny vykonané na produkte budú mať za následok stratu záruky a prepadnú 

všetky nároky a práva.

 Používateľ je zodpovedný za správne používanie balastu a UV. Používateľská príručka vás nezbavuje 

zodpovednosti za správnu a bezpečnú aplikáciu, inštaláciu a prevádzku predradníka. Používaním 

tejto príručky súhlasíte s tým, že výrobca za žiadnych okolností nemôže a ani nebude niesť 

zodpovednosť za akékoľvek zranenia osôb alebo škody na majetku, ktoré môže vyplynúť z používania

zariadenia.



1.2.2Naša záruka na chyby je prísne obmedzená na doplnkové plnenie. Prípadné vady odstránime 

alebo dodáme náhradný tovar podľa vlastného uváženia. Ak dodatočné plnenie zlyhá alebo je sporné

alebo nemožné, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Air-Aqua BV výslovne obmedzuje záruku na 

samotný predradník. Nezodpovedáme za žiadne následné škody alebo škody spôsobené poruchou.

1.2.3Zákazník je povinný vykonať podrobnú prehliadku tovaru ihneď po dodaní. Akékoľvek závady je 

potrebné bezodkladne písomne nahlásiť. Skryté chyby je potrebné nahlásiť ihneď po ich zistení. 

Zákazník by mal akékoľvek poškodenie spôsobené počas prepravy nahlásiť do 24 hodín prepravcovi 

a/alebo doručovacej službe.

 Ak zákazník nesplní požiadavku na prehliadku tovaru a nahlásenie akýchkoľvek závad alebo 

poškodení, bude to mať za následok stratu záruky. dcérskych spoločností, alebo na bežné 

opotrebovanie. To platí najmä pre následky tepelných, chemických, elektrochemických alebo 

elektrických vplyvov, ako aj pre porušenie našich návodov na používanie a údržbu. To isté platí pre 

škody vyplývajúce zo zmien alebo úprav vykonaných zákazníkom, ktoré neboli vopred nami 

schválené. 

1.2.5 Zákazník je v zásade zodpovedný za škody priamo spôsobené nesprávnym používaním 

produktu. Ak zákazník vráti produkt, mal by byť použitý nerozbitný obal. Zákazník zodpovedá za 

škodu, ktorú možno pripísať nevhodnému zabaleniu.

1.2.6Nároky voči nám zanikajú do dvoch rokov a pri UV žiarovke do 12000hod prevádzky od 

prvotného dodania tovaru zákazníkovi. To isté platí pre nároky na náhradu škody bez ohľadu na ich 

právny dôvod. Premlčacia doba sa nevzťahuje na nároky založené na zlomyseľnom zatajení škody, 

ujmy na živote, tele alebo zdraví alebo akejkoľvek inej škody vyplývajúcej z úmyslu alebo úmyselnej 

nedbanlivosti. Počas opráv vád, že nahlásené poškodenie alebo reklamácie boli vznesené svojvoľne 

alebo boli neoprávnené, môžeme za kontrolu a opravu vád účtovať poplatok. Zákazník má právo 

odmietnuť potrebnú opravu a požadovať vrátenie predradníka. Vo všeobecnosti platí, že každá 

kontrola poškodenia je viazaná náhradou paušálnej sumy, ak sa ukáže, že za škodu je zodpovedný 

zákazník.

1.2.8 PREDMET ZMENY Výrobca je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť

výrobok, pokiaľ sa tieto zmeny zlepšia: Spoľahlivosť alebo kvalitu produktu. Nároky nie je možné 

uplatniť, ak sa napríklad zásadne zmení dizajn, funkčnosť alebo výkon predradníka. Potvrdené 

špecifikácie predradníka sú vždy zaručené.

1.2.9 ZÁRUKA Záruka na BALAST (trafo) na tento výrobok je 2 roky od dátumu zakúpenia.

1.3POUŽÍVANIE PREDRADNÍKA POZOR! Pred pripojením zariadenia sa uistite, že nie je poškodené. 

Pred pripojením pozorne skontrolujte sieťovú zástrčku napájacieho kábla. Porovnajte elektrické 

špecifikácie na typovom štítku zariadenia so špecifikáciou napájacieho zdroja. Uistite sa, že je 

zariadenie pripojené k ELCB (istič zvodového obvodu) s priradenou hodnotou úniku max. 30 mA (DIN

VDE 0100T739). Prístroj prevádzkujte len so správne nainštalovanou zástrčkou. Zástrčku a vedenie 

udržujte v suchu! Nainštalujte kabeláž chránenú, aby sa predišlo poškodeniu. KABELÁŽ ANI 

ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA NESMIE BYŤ PREREZNUTÁ. AK TAK BUDETE OKAMŽITE SA ZRUŠIA VŠETKY 

ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCU. Používajte len káble, inštalácie, adaptéry, predlžovacie káble a

prepojovacie káble s uzemňovacími zástrčkami s dostatočným priemerom kábla. Neťahajte za káble 



zariadenia a nepoužívajte káble na prenášanie zariadenia! Ak je kabeláž poškodená alebo zlomená, 

zariadenie sa už nesmie používať! Dbajte na to, aby zástrčka nikdy nespadla do vody alebo nezvlhla. 

Chráňte zástrčku a vedenie pred teplom, olejom, UV svetlom a ostrými rohmi. Výrobca nie je 

žiadnym spôsobom zodpovedný za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo neopatrnosťou 

užívateľa alebo inštaláciou

Vo všeobecnosti platí, že po vyradení z prevádzky musí byť predradník uložený na suchom a teplom 

mieste, aby sa zabránilo vniknutiu kondenzácie/vlhkosti do elektroniky, ktorá by mohla spôsobiť 

poškodenie pri opätovnom použití.

 Nikdy neotvárajte kryt prístroja alebo pripojených častí, nie je výslovne odporúčané v používateľskej

príručke. Nikdy nevykonávajte technické úpravy zariadenia.

1.4 POUŽITIE/INŠTALÁCIA

 Predradník je možné použiť len pre výbojky T5 v rozsahu 40 až 105 Watt. 

Teplota prostredia: 15 °C až +30 °C

Trieda ochrany: IP20

POZOR! Pred inštaláciou predradníka , pozorne si prečítajte návod. Poškodenie spôsobené 

nedôkladným prečítaním návodu nespadá do záruky. Pri vybaľovaní predradníka skontrolujte, či boli 

všetky diely dodané nepoškodené. Akékoľvek zistené poškodenie musíte nahlásiť vášmu predajcovi 

do 24 hodín od zakúpenia zariadenia. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či predradník nie je 

poškodený. 

Predradník nepoužívajte, ak je poškodený. Okamžite informujte svojho predajcu. Ak sa predradník 

používa napriek poškodeniu, akákoľvek záruka a zodpovednosť zaniká. Predradník sa nesmie 

používať vonku. Je schválený len pre vnútorné použitie. Okrem toho predradník nesmie byť proti 

priamemu slnečnému žiareniu alebo priamym zdrojom tepla (výkonné lampy, ústredné kúrenie 

atď.). Predradník sám vyrába teplo. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. Preto musí byť 

zabezpečená minimálna vzdialenosť 10 cm na každú stranu od ďalšej skrinky/police. 

Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie miestnosti. Pamätajte, že (záhradný) domček sa môže 

počas slnečných dní veľmi zohriať (nad 40°C). Predradník má triedu ochrany IP20. Pamätajte, že 

elektronika a voda sú nepriatelia. Poskytujte dobrú ochranu pred vlhkosťou a vlhkým prostredím.

1.5 FUNKCIA LED A DISPLEJA

 Predradník zobrazuje zostávajúcu životnosť lampy v hodinách. Štandardne je nastavený na 13 000 

hodín a predradník sa bude odpočítavať na nulu. Na displeji sa zobrazí „30.00“, kde bodka znamená 

10 000 hodín navyše. Po odpočítaní k nule počítadlo ukazuje 9999 (teraz bez bodky). Ak krátko 

stlačíte resetovacie tlačidlo (1-2 sekundy), na displeji sa zobrazí predradník prevádzkový čas v 

hodinách; túto hodnotu nie je možné vynulovať.

 Po 10 sekundách sa zobrazenie displeja vráti na zostávajúcu dobu životnosti pripojenej lampy. Ak 

nie je pripojená žiadna lampa alebo lampa je rozbitá/zlyhá, červená LED (chyba) začne blikať a 

bzučiak je aktivovaný. Znamená to chybu žiarovky, nie predradníka. 



Pri normálnej prevádzke so správne pripojenou žiarovkou svieti zelená LED dióda (OK). Ak tlačidlo 

reset podržíte stlačené asi 5-6 sekúnd a uvoľníte, na displeji sa zobrazí „BELL“ a bzučiak je 

deaktivovaný, aj keď dôjde k poruche. Ak ju chcete znova aktivovať, znova stlačte tlačidlo reset na 5-

6 sekúnd.

1.5.1 KONIEC ŽIVOTNOSTI LAMPY - A3 

Ak sa na displeji zobrazí „A3“, znamená to koniec životnosti lampy. „A3“ sa zobrazí aj vtedy, keď 

lampa nefunguje správne pripojený k predradníku. Červená LED dióda bude prerušovane svietiť a 

bude znieť bzučiak, indikačná lampa musí byť vymenená. Displej „A3“ možno odstrániť až štyrikrát. 

Stlačte tlačidlo reset na 5 sekúnd. Bzučiak sa vypne a životnosť vnútornej lampy sa predĺži. nastavený

na 7 dní. Na displeji sa stále zobrazuje „A3“ a červená LED stále bliká. Po 7 dňoch sa bzučiak znova 

ozve. Po 4-násobnom resetovaní  už bzučiak nezmizne, pokiaľ sa nevymenila lampa.

1.5.2 VÝMENA LAMPY/RESETOVANIE HODÍN

 Po výmene lampy je potrebné stlačiť tlačidlo reset na viac ako 10 sekúnd. Na displeji sa zobrazí 

„rSEt“. Podržte na ďalšie 1-2 sekundy a na displeji sa zobrazí „30.00“. Teraz uvoľnite tlačidlo, 

životnosť lampy sa vynuluje

TECHNICKÉ INFORMÁCIE Balast
Výkon: 10-105 Watt
Napätie: 99-264 VAC
Lamp prúd: 1.10-1.30AA
Frekvencia: 50-60 Hz
Trieda ochrany: IP20: IP20
Teplota okolia: 15-3050CC-EN1
certifikáty: 15-305CEN300 +A1:2009+A2:2009EN 61000-3-3:2013EN 61547:2009EN 61000-4-
2:2009EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010-EN 60102:4004 -5:2006EN 61000-4-6:2014EN 61000-
4-8:2010EN61000-4-11:2004EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013EMC: 2004/108

Viac informácií UV žiarovky
Výrobca Air-Aqua BV
Krajina výroby Holandsko
Trieda ochrany IP68
Max. Životnosť (hodiny) 13000
Dĺžka kábla (mm) 5000
Výkon (W) 40-105
UV výstup @ 254 nm (W) 35

Distribútor:
KOICentrum Slowakia
Andrej Blaško – jenkie
Maloboršanská 98
90050 Hrubá Borša
0904290539 jenkie@jenkie.eu


