
MV-1015-10-2018 . swim-fun.com © Med ensamrätt Swim & Fun Scandinavia ApS 11 

SV

1.  Information om säkerhet

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant.

Enheten producerar skadlig strålning. Direktkontakt kan orsaka skada på ögon och 
hud. Kontrollera endast driften av UV-C lampan via de genomskinliga delarna på enhe-
ten.

VARNING 

• På grund av skaderisken är denna produkt inte lämplig att användas av barn eller perso-
ner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet eller 
kunskap om de inte övervakas eller instrueras om användningen av apparaten av en 
person som ansvarar för deras säkerhet.

• Risk för elstötar! Om du är osäker på om du har tillräcklig kunskap och erfarenhet, ska 
denna enhet alltid kopplas in av en behörig elektriker enligt nuvarande tillämpliga stan-
darder och lagar med en korrekt jordad anslutning som skyddas av en jordfelsbrytare.

• För att minska risken för en elektrisk stöt, ska en kabel som är skadad omedelbart er-
sättas om det är möjligt.

• För att minska risken för elektriska stötar rekommenderar vi att du inte använder för-
längningssladd. Anslut enheten direkt till ett lättillgängligt eluttag.

• Den medföljande sladden får inte grävas ner i marken. Dela aldrig anslutningar och/eller 
anslutningssladdar med gräsklippare, häcksax eller annan utrustning.

• Installera aldrig enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus.

• Håll barn borta från apparaten och elkabeln.

• Under och efter idrifttagning är enheten fylld med vatten. För att minska risken för elek-
triska stötar måste du vara försiktig vid reparationer eller servicearbete. Om du saknar 
nödvändig kunskap och erfarenhet, ska reparations- och/eller servicearbete utföras av 
auktoriserade/ackrediterade tekniker.

• Rör aldrig enheten om den faller i vattnet! Koppla bort anslutningssladden innan du 
lyfter upp enheten från vattnet. Eftersom elektriska komponenter skadas av vatten 
och därför blir osäkra, måste enheten lämnas till auktoriserad/ackrediterade tekniker för 
reparation/underhåll.

• Enheten får inte vara påslagen om den har skadats i transporten, eller till följd av ett 
fall, tillverkningsfel eller andra orsak (särskilt mu!en av kvartsglas och UV-C-glödlam-
pan).

• Anslut alltid enheten till ett oskadat jordat eluttag med gångjärnsförsett lock.

• Dra alltid ut kontakten från eluttaget när enheten inte används och/eller under rengö-
ring och underhåll. Kontakten måste tas bort från vägguttaget genom att man tar tag i 
själva kontakten. Dra aldrig ut kontakten ur eluttaget genom att dra i sladden.

• Vid användning av mediciner och kemikalier: UV-C lampan måste stängas av tillfälligt 
när kemikalier och/eller mediciner tillförs vattnet manuellt. Manuell tillsättning av kemika-
lier såsom klor och syra bör hällas direkt i vattnet i upplöst form.

• För att minska risken för elektriska stötar får kontakten inte sättas i eller tas bort från 
eluttaget när din händer är våta eller om du står i vatten.

• Enheten får aldrig sänkas ner helt eller delvis i vatten eller någon annan vätska.
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• Enhetens anslutningssladd får inte kortas av och/eller anslutas direkt utan stickkon-
takt. Om sladden skulle skadas, måste hela enheten skickas till en auktoriserad/ackredi-
terad tekniker. Enheter med kablar som har kortats av omfattas inte av garantin.

• När enheten är avstängd är lampan fortfarande varm i 10 minuter efteråt.

• Användning av utrustningen för andra ändamål än de som den har konstruerats eller 
utvecklats för är inte tillåtet. Användning av utrustningen för annat ändamål än det 
som den har utvecklats för av tillverkaren kan leda till farliga situationer.

• Om det finns en säsongsrelaterad risk för frysning av enheten eller delar på den, måste 
lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra frostskador. Skador som orsakats av frysning 
är alltid undantagna från garantin.

• Enheten bör aldrig placeras nedströms en värmeväxlare eller annan värmekälla. Om 
lampan inte kyls tillräcklig av vattnet, kan enheten skadas.

• Denna enhet får endast användas i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i denna 
handbok. Du måste också följa instruktionerna på enheten.

• Ej avsedd användning av enheten eller skador på huset kan leda till utsläpp av skadlig 
UV-C-strålning. Exponering för UV-C-strålning, även i små doser, orsakar skador på ögon 
och hud.

2. Verktyg och utrustning för installation
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3.  Delar
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4. Tekniska speci!kationer

UVC Pool System 55W

UV-C-lysrörets livslängd 9000 timmar

Poolvolym upp till 45 000 liter

Max. vattenflöde (flöde) m3 per timme 20

Max. vattentryck 1,5 bar

Rekommenderat flöde för 30 mJ/cm2 m3 per timme 18
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Slanganslutning diameter 25/32/40 mm

Enhetens längd 100 cm

Arbetsområde lufttemperatur 1 - 30 °C

Arbetsområde vattentemperatur 1 - 30 °C

Säkerhetsklassificering IP64

5.  Installationsalternativ
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6.  Flödesriktningar
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7.  Instruktioner

Se illustrationer från sidan 60

8.  Underhåll
Rengör efter 4500 timmars drift eller tidigare vid behov.

Byt ut lysröret efter max. 9000 timmar.

B

C

9.  Vinterförvaring
När utetemperaturen sjunker under 10 °C under vinterhalvåret ska UV-systemet skyddas 
mot eventuell skada orsakad av is. Observera att produktgarantin inte täcker frostskador!

10.  Garanti
Garantiperioden gäller från inköpsdatum på kvittot. Kvittot ska visas upp vid serviceären-
den under garantiperioden. Därför är det viktigt att du sparar inköpskvittot. Tillverkaren 
garanterar säker drift och produktansvar på grundval av följande särskilda villkor:

• Produkten installeras och används enligt manualens instruktioner.

• Använd endast originalreservdelar eller -tillbehör.

Garantin täcker inte normalt slitage, repor, märken eller kosmetiska skador. Mer specifikt 
täcker garantin inte skador som följd av:

• Felaktig användning eller hantering

• Fall eller stötar. 

• Reparationer, ändringar osv. som utförs av andra än Swim & Funs servicecenter.

Vid reklamation ska du kontakta din återförsäljare eller följa instruktionerna under punkten 
Garantireklamation i följande avsnitt... Vid inlämning av en defekt vara ska produkten vara 
förpackad så att den är skyddad mot transportskador. Det är ditt ansvar att produkten 
kommer fram på ett säkert sätt. Du bör alltid uppge namn, adress, telefonnummer och 
e-postadress så att vi kan kontakta dig, skicka reservdelar eller returnera produkten till dig! 
Kom ihåg att alltid meddela vad som är fel med produkten.
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11.  Kundservice
Vi har specialistkunskap om våra produkter och om swimmingpooler generellt. Därför kan 
vi snabbt ge dig korrekt information. Om du behöver hjälp, kan du alltid kontakta 

Swim & Fun Scandinavias service-hotline +45 70 22 68 56 

Telefonen är öppen måndag till fredag 09.00–15.00 Vid hög belastning under högsäsong 

kan telefontiden ibland begränsas till 09.00–13.00

Garantireklamation

Om du skulle behöva göra en garantireklamation, ber vi dig att klicka in på vår hemsida 
swim-fun.com/Support, och skapa ett ärende direkt i vårt supportsystem.


