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Česky – Instalační příručka
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DELTA UV
pro plavecké bazény a lázně

Řada E a ES

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Děkujeme, že jste si zvolili desinfekční jednotku řady E-ES od společnosti DELTA UV.
Naše vybavení je konstruováno tak, aby poskytovalo dlouhodobou a spolehlivou službu.

Desinfekční jednotka řady E-ES je navržena tak, aby umožňovala rychlou a jednoduchou montáž.
Její konstrukce zároveň umožňuje snadnou údržbu.

Tyto pokyny si prosím důkladně přečtěte, abyste pro svou baktericidní jednotku zajistili optimální provozní stav.

Jednotka DELTA UV byla sestrojena pro použití v plaveckých bazénech, fontánách, 
vodních prvcích, vodopádech a jezírkách s rybami. Není určena pro použití v 
instalacích na pitnou vodu. Pokud byste tento produkt používali jiným způsobem, 
než bylo uvedeno výše, nebude se na takové použití vztahovat záruka, navíc může 
být takové použití nebezpečné pro vaše zdraví nebo pro zdraví ostatních osob.
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A. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Řada E

E-5 E-15 E-20 E-40

DEZINFEKČNÍ JEDNOTKA

Materiál PVC PVC PVC PVC

Maximální tlak během 
používání

3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Průtok 7 m3/h 13 m3/h 18 m3/h 25 m3/h

Průměr 220,6 mm 220,6 mm 220,6 mm 220,6 mm

Výška 447 mm 700 mm 984 mm 1165 mm

Vstup/Výstup 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Napájení 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz

Index ochrany IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

UV LAMPA

Počet lamp 1 1 1 1

Výkon 35 W 55 W 90 W 110 W

Výkon při doporučeném 
průtoku

30 mJ/cm2 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2

Řada ES

ES-5 ES-15 ES-20 ES-40

DEZINFEKČNÍ JEDNOTKA

Materiál Nerezová ocel / PVC

Maximální tlak během 
používání

3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Průtok 7 m3/h 13 m3/h 18 m3/h 25 m3/h

Průměr 220,6 mm 220,6 mm 220,6 mm 220,6 mm

Výška 447 mm 700 mm 984 mm 1165 mm

Vstup/Výstup 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm

Napájení 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz 240 V / 50-60Hz

Index ochrany IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

IP 54
NEMA 3

UV LAMPA

Počet lamp 1 1 1 1

Výkon 35 W 55 W 90 W 110 W

Výkon při doporučeném 
průtoku

30 mJ/cm2 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2 30 mJ/cm2
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B. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST

Dezinfekční jednotky DELTA UV sou dodávány ve stavu připraveném k instalaci, uvnitř jednotky není zapotřebí provádět žádné úpravy.

PRO VAŠI BEZPEČNOST:
Tento produkt by měl být nainstalován profesionálním servisním technikem nebo podobnou osobou kvalifikovanou v oblasti instalace 
elektrického vybavení. Nesprávná instalace a/nebo provoz mohou způsobit vážné poranění, škody na majetku nebo smrt. Nesprávná 
instalace a/nebo provoz bude mít za následek neplatnost omezené záruky.

NEŽ SPOTŘEBIČ DELTA UV ZAPNETE, DŮKLADNĚ SI PROČTĚTE VŠECHNY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU.

INSTALACE

DOPORUČENÍ

Dezinfekční jednotka musí být nainstalována v technické místnosti a chráněna před světlem a deštěm.

Dezinfekční jednotka musí být nainstalována na suchém místě.

Teplota místa instalace musí být v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Vlhkost okolního vzduchu musí být < 80%.

Udržujte zdroje výparů kyseliny chlorovodíkové v dostatečné vzdálenosti od místa instalace.

Pro instalaci zařízení zvolte takové místo, aby z ní bylo možno vyjmout lampu – je zapotřebí DVAKRÁT VĚTŠÍ SVĚTLÁ VÝŠKA, než 
činí výška spotřebiče.

POUŽITÍ a ÚDRŽBA:

● UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme použít obtokové potrubí.

● Než začnete manipulovat s připojovacími svorkami, ujistěte se, že všechny napájecí obvody 
jsou odpojené.
● Instalace dezinfekční jednotky jako celku musí být chráněna vhodným jističem.
(Viz A. Technické vlastnosti)
● Zkontrolujte, zda kabel odpovídá platným předpisům a požadovanému příkonu. (Viz A. Technické 
vlastnosti)

● Než budete s ultrafialovou lampou manipulovat, nechte ji alespoň 30 minut vychladnout.

● Nikdy se nedívejte na ultrafialovou lampu, když je zapnutá. Mohlo by tak dojít k vážnému 
zranění nebo popáleninám a dokonce i ke ztrátě zraku.

● Nedotýkejte se ultrafialové lampy holýma rukama, mohli byste na ní zanechat nečistoty, které by 
zkrátily její životnost. Pokud se jí dotknete: očistěte ji alkoholem nebo bílým octem.

● Nikdy nedemontujte šrouby těsnění křemíkové trubice, když je dezinfekční jednotka pod tlakem, 
křemíková trubice by se mohla z dezinfekční jednotky silou vymrštit a poranit vás.

● Abyste zamezili elektrickému zkratu, nevkládejte elektrické kabely ani dezinfekční jednotku do vody 
v bazénu ani do žádné kapaliny používané pro čištění nebo údržbu.

● Systém znovu nespouštějte, dokud nebudou elektrická skříňka a vnější kryty dezinfekční jednotky 
správně nainstalovány zpět na svém místě.

● Když měníte lampu nebo provádíte každoroční čištění křemíkové trubice, ujistěte se před zapnutím 
dezinfekční jednotky, že jsou všechny elektrické prvky na svém místě a správně zapojené.

● Dezinfekční jednotku DELTA UV nepoužívejte k jinému účelu, než pro který byla určena.

● Lampy s označením Hg OBSAHUJÍ RTUŤ. Při manipulaci se řiďte zákony týkajícími se likvidace 
odpadu.
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C. INSTALACE DEZINFEKČNÍ JEDNOTKY

Jednotka DELTA UV má všechny vnitřní komponenty zcela smontované a připravené k instalaci.
Aby byla jednotka připravena k instalaci, je nutné nainstalovat pouze vstupní/výstupní šroubení a tlakoměr.

Vstupní/výstupní ŠROUBENÍ

Jednotku DELTA UV je třeba zapojit do oběžného systému jezírka nebo plaveckého bazénu.

Doporučujeme použít obtokové potrubí.
Vstup pro vodu se nachází ve spodní části jednotky DELTA UV. 

JEDNOBAREVNÁ koncovka šroubení se použije na SPODNÍ šroubení.
Výstup pro vodu se nachází nahoře.
BEZBARVÁ koncovka šroubení se použije na HORNÍ šroubení.

1) Koncovky šroubení našroubujte na přesuvné matice jednotky DELTA UV.

2) NEUTAHUJTE JE NADMĚRNÝM UTAHOVACÍM MOMENTEM (Stačí je dotáhnout rukou). Při nadměrném utažení by přesuvné 
matice mohly prasknout.

INSTALACE TLAKOMĚRU

Jednotka DELTA UV je vybavena tlakoměrem, pomocí kterého můžete ověřovat, zda čerpadlo nepřekračuje maximální provozní tlak 2,7 bar 
(40 psi).

Tlakoměr nainstalujete tak, že jej našroubujete na kohout se závitem na bezbarvou koncovku šroubení, kterou jste připojili k jednotce 
DELTA UV. Použijte teflon, abyste zajistili těsnost systému.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

VYBAVENÍ MUSÍ BÝT NEZBYTNĚ ŘÍZENO FILTRACÍ.

Jednotku DELTA UV připojte k filtrační jednotce následujícím způsobem:

Jednotka DELTA UV nesmí být nikdy připojena ke stejné páskové svorkovnici jako filtrační čerpadlo 
(čerpadla) a/nebo kompresor v systému. 

Ohřev 
(plavecký 

bazén)

VÝSTUPNÍ VENTIL

OBTOKOVÝ 
VENTIL

FILTR

ČERPADLO VSTUPNÍ 
VENTIL

Filtrační jednotka

Časovač

Stykač Fáze =
Hnědý

Nulový
= Modrý

Zemnící = 
Zelený/žlutý

• Jednotku DELTA UV připojte k cívce 
stykače.
• Zkontrolujte zda je jistič nebo pojistka 
vhodná pro proud čerpaný veškerým 
připojeným zařízením.
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D. ELEKTRICKÁ KOMORA

E. SPUŠTĚNÍ

1 Spusťte oběhové čerpadlo.

2 Vypusťte ze systému veškerý vzduch odvzdušňovacím ventilem na filtru (pokud je jím zařízení vybaveno).

3 Zkontrolujte úniky z potrubí, příslušenství a pod krytem elektrického připojení.

4 Zkontrolujte chemickou rovnováhu bazénu (zejména jeho pH, TAC* a TH*) a upravte je.

 Upozornění: Systém DELTA UV neodstraňuje netnost vytváření řádné chemické rovnováhy v bazénu.

* TAC = Alkalimetrická titrace (alkalita vody)
* TH = Tvrdost vody

4kolíkový konektor 
UV žárovky

Kloboučková 
matice
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F. VÝMĚNA UV LAMPY A ÚDRŽBA KŘEMÍKOVÉ TRUBICE

UV žárovka s vysokým výkonem v jednotce DELTA UV má životnost přibližně 13 000 hodin v provozu (kromě případů opakovaného 
rozsvěcení, kdy může být životnost nižší).
Výměna lampy po 13 000 hodinách je povinná.
Křemíkovou trubici je třeba každý rok a při každé výměně lampy vyjmout z dezinfekční jednotky, zkontrolovat a vyčistit.

Upozornění: Nedotýkejte se skla UV žárovky holýma rukama.

Mohlo by to mít za následek zkrácení její životnosti. Žárovku uchopte za bílý keramický bodec nebo s UV 
žárovkou manipulujte pomocí měkkého čistého bavlněného hadříku nebo čistých bavlněných rukavic. 
(Pokud jste se žárovky dotknuli holýma rukama, otřete sklo žárovky lihovým octem pomocí čistého měkkého 
bavlněného hadříku)

1
ZASTAVTE FILTRACI.

VYPUSŤTE jednotku DELTA UV.

2 Než budete s ultrafialovou lampou manipulovat, nechte ji alespoň 30 minut vychladnout.

3 Sejměte kryt elektrického připojení odšroubováním čtyř šroubů.

4 Odpojte UV lampu uchopením čtyřkolíkového konektoru (připojený ke kabelům tlumivky).
POMALU vytáhněte UV lampu z křemíkové trubice (uchopením žárovky za bílý keramický bodec).

Odstraňte a zlikvidujte přepravní články (mezi lampou a křemíkovou trubicí), pokud jsou stále přítomné. Opatrně 
odložte vyjmutou žárovku na bezpečné místo a mezitím vyčistěte křemíkovou trubici.

5 Odšroubujte černé plastové víčko.

6 Uchopte křemíkovou trubici a zcela ji vytáhněte.
Odstraňte těsnění (jazýčkové těsnění).

Důkladně prohlédněte křemíkovou trubici, zda není popraskaná.

7 Vnějšek křemíkové trubice můžete běžným způsobem vyčistit kyselinou nebo lihovým octem nebo slabým roztokem 
přípravku pH mínus (kapalinou). (poměr 4 dílů vody na jeden díl kyseliny)

Nepoužívejte čistící prostředky na bázi písku.
V případě potřeby křemíkovou trubici vyměňte.

8 OPATRNĚ vložte trubici zpět do otvoru až po zarážku (dávejte pozor, abyste ji neupustili).
Vezměte nové těsnění (jazýčkové těsnění).

(Při každé výměně lampy použijte nové těsnění)
Umístěte je na konec křemíkové trubice (jazýčkem směrem dolů).

9 Nasaďte a utáhněte černé plastové víčko. Neutahujte je nadměrnou silou. 

10 POMALU spusťte žárovku do křemíkové trubice.

11 Bez použití síly zapojte UV lampu ke čtyřkolíkovému konektoru (připojenému ke kabelům tlumivky).

12 Znovu připevněte kryt elektrického připojení přišroubováním čtyř šroubů.

13 Zapněte filtraci.
Zkontrolujte, zda žárovka svítí, kontrolou záře žárovky skrz bezbarvé plastové šroubení.
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BĚŽNÉ DÍLY
POLOŽKA OZNAČENÍ REFERENCE

1 KOMPLET TLUMIVKY VIZ TABULKU
2 BEZBARVÁ KONCOVKA ŠROUBENÍ 63 mm 86-02402 
3 TLAKOMĚR 84-82234
4 PLOCHÝ O-KROUŽEK 63 mm BÍLÝ 44-02335
5 BÍLÁ KONCOVKA ŠROUBENÍ 63 mm 86-02353
6 PODLOŽKA ŽÁROVKY 44-02019
7 KŘEMÍKOVÁ TRUBICE VIZ TABULKU
8 UV ŽÁROVKA VIZ TABULKU
9 O-KROUŽEK VITON 44-02221

10 KOMPRESNÍ TĚSNĚNÍ KŘEMÍKOVÉ TRUBICE 44-02018
11 KLOBOUČKOVÁ MATICE A DRŽÁK KŘEMÍKOVÉ TRUBICE 88-02411
12 KRYT ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ 86-02064

MODEL VÝKON POLOŽKA Č. 1 POLOŽKA Č. 7 POLOŽKA Č. 8
E NEBO ES-5 35W 70-10406 58-50305 70-18405XL
E NEBO ES-15 55W 70-10406 58-50315 70-18510XL
E NEBO ES-20 90W 70-10421 58-50320 70-18420XL
E NEBO ES-40 110W 70-10421 58-50340 70-18440XL
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G. Časté otázky: Zde naleznete několik častých dotazů spolu s odpověďmi, které vám zodpoví na vaše nejčastější otázky.

Je systém Delta UV (DELTA UV) navržen pro použití se slanou vodou?
Třebaže schopnosti systému nejsou slanou vodou ovlivněny, nedoporučuje se používat jednotky řady ES v agresivním prostředí nádrží a 
akvárií se slanou vodou s ohledem na vnitřní obal z nerezové oceli. Celoplastové jednotky řady E však lze v prostředí slané vody používat.

Zkrátí časovač v bazénu životnost mé žárovky?
Když je jednotka DELTA UV často zapínána a vypínána, lze očekávat určité zkrácení životnosti žárovky. Vypnutí a zapnutí každý den 
nebude pro životnost žárovky představovat výraznější problém, měli byste se však vyhnout častému vypínání a zapínání.

Zanechává UV nějaký následný zbytkový efekt?
Ne, UV světlo je používáno kontrolovaně, a to pouze na vodu, která prochází mokrou komorou uvnitř zařízení DELTA UV a je ve vizuálním 
kontaktu s UV světlem vysílaném UV žárovkou.

Lze jednotku DELTA UV nainstalovat horizontálně?
NE, aby byl kryt elektrického připojení chráněn před povětrnostními vlivy, je nezbytná vertikální instalace.

Lze jednotku DELTA UV nainstalovat pod hladinou jezírka nebo bazénu?
Ano.

Lze u větších systémů použít několik jednotek zároveň?
Ano, do obtokového potrubí můžete zapojit jakýkoliv počet jednotek, aby bylo dosaženo většího výstupu a průtoku překračujícího kapacitu 
jediné jednotky E-40 nebo ES-40. Společnost Delta UV také vyrábí vysokokapacitní systém, řadu EM/MP. Informace o produktové řadě EM/
MP, případně nákres zachycující správný způsob instalace většího počtu jednotek pro větší systémy získáte od společnosti BIO-UV nebo 
od svého dodavatele.

H. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Seznam níže vás provede případnými problémy, se kterými byste se mohli setkat během prvotní instalace 
nebo během budoucího provozu. Budete-li potřebovat další pomoc, obraťte se na svého dodavatele nebo na společnost BIO-UV 
prostřednictvím poštovní adresy, e mailové adresy nebo telefonního čísla uvedeného na konci tohoto návodu.

UV žárovka nesvítí - Pokud k tomu dojde během počátečního spuštění, může být problém způsoben celou řadou příčin:
 a. Došlo k odpojení žárovky od konektoru žárovky. Odpojte napájecí kabel od časovače filtrace, otevřete kryt elektrického připojení a 

ověřte, zda je konektor žárovky pevně na svém místě. Zároveň zkontrolujte, zda se neuvolnil některý z odhalených vodičů. Časovač 
filtrace znovu zapojte AŽ POTÉ, co jste na jednotku znovu připevnili kryt elektrického připojení.

 b. Ověřte, zda je časovač filtrace napájen. Vyzkoušejte časovač filtrace. Měli byste také ověřit, že je napájení stejné, jako je uvedeno na 
elektrickém štítku jednotky Delta UV.

 c. Ujistěte se, že jste do jednotky nezapojili žádný jiný zdroj napájení, než jaký je uveden na elektrickém štítku jednotky. Pokud jste tak 
omylem učinili, došlo k poškození tlumivky, kterou je třeba vyměnit. Obraťte se na svého dodavatele a vyžádejte si správnou náhradní 
tlumivku. (Na tuto výměnu se nevztahuje záruka.)

UV žárovka již nesvítí - Pokud k tomu dojde poté, co jednotka po nějakou dobu bez problémů fungovala:
 a. Žárovka vyhořela. Vyměňte UV žárovku.
 b. Tlumivka vyhořela. Obraťte se na svého dodavatele nebo na společnost BIO-UV a vyžádejte si informace o získání nové tlumivky.
 c. Ověřte, zda má elektrická zásuvkám, do které je jednotka DELTA UV zapojena, správné napětí a zda je kabel pevně zapojen do 

časovače filtrace.

Voda je zelená - Zelená voda je známkou toho, že UV paprsky generované jednotkou DELTA UV nejsou účinné nebo že je UV žárovka 
vůbec nevyzařuje.
 a. Zkontrolujte žárovku a ujistěte se, že je svítí. Pokud nesvítí, řiďte se postupy pro situaci, kdy žárovka nefunguje, uvedenými výše.
 b. Pouštějte jednotku na delší dobu. Pokud je jednotka spouštěna časovačem, spouštějte oběhové čerpadlo na delší dobu, aby mohla 

jednotka DELTA UV plně fungovat.
 c. Vyčistěte křemíkovou trubici.
 d. Vyměňte UV žárovku, pokud se blíží 13 000 hodinám životnosti. Po 13 000 hodinách provozu je efektivita UV žárovky 80 % v 

porovnání se stavem, kdy byla nová. To je běžné u všech nízkotlakých UV žárovek – jedná se o žárovky s nejdelší životností ze všech 
žárovek používaných pro tento účel.

 e. Pokud je vaše jednotka DELTA UV nainstalovaná v bazénu, aplikujte do bazénu šokovou dávku desinfekčního chemického 
prostředku, který běžně používáte, a upravte vodu v bazénu podle pokynů výrobce chemikálií pro bazény.

Jednotka DELTA UV je během provozu hlučná - Jedná o známku toho, že jednotka DELTA UV nebyla řádně připevněna k pevné 
podložce ze dřeva nebo betonu pomocí šroubů procházejících otvory v základně jednotky DELTA UV. Může to také naznačovat, že UV 
žárovka byla nainstalována bez požadované podložky žárovky a/nebo o-kroužků žárovky. Připevněte jednotku DELTA UV řádně k pevné 
základně, jak je popsáno v části 5.5, případně namontujte podložku žárovky a/nebo o-kroužky žárovky, jak je popsáno v části 9.0.

Z krytu elektrického připojení vytéká voda - Vytékání vody z krytu elektrického připojení může být způsobeno buď (a) špatným těsněním 
křemíkové trubice, nebo (b) rozbitou nebo popraskanou křemíkovou trubicí. Zkontrolujte těsnění křemíkové trubice a křemíkovou trubicí 
podle pokynů v části 7.0 a v části 8.0.

SPECIFIKACE:
S ohledem na závazek společnosti Delta UV zdokonalovat své produkty může dojít bez předchozího upozornění ke změně kterýchkoliv 
vlastností nebo popisu produktu.
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OMEZENÁ ZÁRUKA DELTA UV
3 roky (řada ES) - 2 roky (řada E)

Delta Ultraviolet Corporation, výrobce produktu, poskytuje záruku na produkty v produktové řadě Delta Ultraviolet. Poskytuje 
záruku na produkt proti všem výrobním vadám po dobu tří let (řada ES) nebo dvou let (řada E). Pokud určitá závada 
brání zařízení v řádném provozu kdykoliv během tohoto období a pokud je zařízení součástí instalace, pro kterou bylo 
konstruováno, zaručuje společnost BIO_UV, distributor produktu, že produkt opraví nebo vymění (poté, co bude produkt 
navrácen do prostor společnosti BIO-UV) v rámci záručních podmínek uvedených níže, a že převezme zodpovědnost za 
požadavky vůči výrobci.

POLOŽKY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ZÁRUKA:
Tato omezená záruka SE VZTAHUJE na UV jednotku, její díly a jejich poškození následujícím způsobem:
 • Výrobní vady
 • Vady materiálu
 • Zhoršení vlastností plastových dílů
 • Porucha žárovky během 1. roku, (poměrným dílem)

POLOŽKY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA:
Tato omezená záruka SE NEVZTAHUJE na následující poškození UV jednotky:
Nedodržení záručních podmínek způsobené následujícím:
• Koroze kovových částí způsobený nevhodným použitím nebo nevhodným prostředím (ve slané vodě apod.)
• Mechanické zneužití
• Rozbití skleněného dílu
• Nesprávná instalace
• Žárovka přestane fungovat po 13 000 hodinách provozu
• Zásah vyšší moci, válka
• Provoz při tlaku převyšujícím 40 PSI (3 bar)
• Poškození mrazem
• Všechny poruchy, které nejsou v tomto dokumentu označeny jako „Položky, na které se vztahuje záruka“
• Nesprávné provozní napětí

Poznámka 1: Pokud během platnosti této omezené záruky dojde k poruše, je třeba jednotku prohlédnout na místě, aby 
byla určena příčina této poruchy, a pokud se ukáže, že se na takovou poruchu vztahuje záruka, musí si původní koncový 
uživatel (Uživatel) od společnosti BIO-UV před vrácením produktu vyžádat písemný formulář Return Goods Authorization 
(RGA). Každou vracenou jednotku musí doprovázet dokument RGA společnosti BIO-UV a taková jednotka musí být 
vrácena společnosti BIO-UV pro posouzení omezené záruky s předplaceným přepravným. Za případné poškození během 
přepravy související s takovým vracením nese zodpovědnost Uživatel. Poruchy jednotky nebo jejích dílů, u kterých bude 
zjištěno, že se na ně tato omezená záruka vztahuje, budou (po rozhodnutí společnosti BIO-UV) opraveny nebo vyměněny, 
aniž by náklady musel nést Uživatel, a budou Uživateli vráceny prostřednictvím služby UPS Surface na náklady Uživatele. 
Společnost BIO-UV si vyhrazuje výhradní právo určit příčinu poruchy UV jednotky. Na jednotky, které dorazí poškozené, se 
záruka nebude vztahovat.
Výraz „Původní koncový uživatel“ (Uživatel) označuje osobu nebo společnost, která je majitelem místa, kde byla UV jednotka 
původně nainstalována v okamžiku první instalace, což bude prokázáno originální fakturou vystavenou společností prodejce 
Uživateli na místě, na které bude jednotka vrácena. K dokumentu RGA doprovázejícímu UV jednotku musí být přiložena 
fotokopie této faktury. UV jednotky, které nebudou doprovázeny požadovanou dokumentací, nebudou společností BIO-UV 
v případě, že uživatel neposkytne požadovanou dokumentaci do deseti (10) dní od okamžiku, kdy byl Uživatel na chybějící 
dokumentaci společností BIO-UV upozorněn, přijaty k posouzení reklamace a budou vráceny Uživateli na dobírku nebo s 
přepravným placeným na místě příjemcem ve stejném stavu, v jakém byly přijaty. Pokud bude společnosti BIO-UV jednotka 
zaslána na dobírku nebo s přepravným placeným příjemcem na místě, nebude taková jednotka od přepravce převzata.

Poznámka 2: Tato záruka je omezená v tom smyslu, že nepokrývá finanční náhradu za přepravní náklady, na práci 
provedenou při demontáží a/nebo instalaci ani další související náklady jiné osoby (osob) nebo společnosti (společností), 
včetně (ale nejen) následných škod nebo nemožnosti používání, které by mohly být požadovány. Doba omezené záruky 
se začíná počítat od data prodeje Uživateli, v žádném případě ale ne později než sto dvacet (120) dní po datu, kdy byla 
UV jednotka vyrobena, uvedeném na datovém kódu jednotky Delta UV, který se nachází na identifikačním štítku produktu 
– vždy se použije datum, které nastane dříve. Na UV jednotky dodané s chybějící, poškozenou nebo pozměněnou výrobní 
identifikací nebo jednotky dodané s díly nepodporovanými společností BIO-UV nebo jakýmkoliv způsobem upravenými se 
záruka nebude v žádném případě vztahovat.

OSTATNÍ PRÁVA - Tato omezená záruka nahrazuje všechny předchozí omezené záruky pro tento produkt, poskytuje vám 
konkrétní zákonná práva. Uživatel případně může mít další práva, která se mohou lišit stát od státu.




