
BERMUDA Pond Filter Kit 
▪ Jednoduchá instalace 
▪ Zabudování na nebo pod zem 
▪ Rychlé a pohodlné čištění 
▪ Včetně hadic a svorek 

 
Bermuda Pond Filter Kit zahrnuje čerpadlo, filtraci a UV pro čistou vodu v malých až středních 
jezírkách. 
 

Uživatelská příručka 
DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pečlivě příručku před použitím produktu. Pro další informace manuál uchovejte. 
 
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pouze k použití pod vodou. Voda by neměla 
přesahovat teplotu 35°C. Během manipulace odpojte zařízení. Přestože jsou filtr box a UV určeny pro 
vnější použití nikdy je neumisťujte pod vodu.  
 
Funkce: Mechanická a biologická filtrace. Jednoduché čištění filtračního média. 
 
Použití: Vhodné pouze pro vnější jezírka. Může být v chodu 24 hodin denně. Čerpadlo by mělo být 
umístěno v dostatečné hloubce tak, aby bylo celé pod vodou. Po prvním zapojení zařízení pravidelně 
kontrolujte. 
 
Nastavení filtru: 

1. Připojte trn do čerpadla, otočte v protisměru hodinových ručiček a utáhněte. 
2. Převlékněte hadicovou svorkou, hadici navlékněte na trn. K utažení svorky použijte 

šroubovák. 
3. Sundejte víko filtrace pomocí odklopení plastových sponek na obou stranách víka. 
4. Vytáhněte zásobník a připojené filtrační médium. 
5. Namontujte konektor filtrační nádrže prostrčením dírou a utáhněte matici na druhé straně. 
6. Vraťte filtrační médium, zásobník a víko. 
7. Připojte další trn na druhou stranu hadice a utáhněte pomocí šroubováku. 
8. Protáhněte další svorku na druhý konec trnu a připojte hadici na horní část filtrace. Utáhněte 

šroubovákem. 
 
Údržba čerpadla: Pravidelně kontrolujte a čistěte čerpadlo. 

1. Sundejte hadici a svorku, odšroubujte trn z čerpadla. 
2. Najděte klipsnu v blízkosti čerpadla, zmáčkněte a vyjměte nádobu. 
3. Pomocí šroubováku (není součástí balení) odšroubujte 4 šrouby pro uvolnění čerpadla 

z nádoby. 
4. Otočte zátkou lopatkového kola ventilátoru v protisměru hodinových ručiček. 
5. Vyndejte kolečko a opatrně sundejte bílou hřídel. 
6. Vyčistěte a zkontrolujte lopatkové kolečko a hřídel. Lopatky by měly být netknuté a bez 

prasklin. Hřídel by měla být vcelku bez známek opotřebení. Poničené kolečko a hřídel 
vyměňte. 

 
Údržba filtrace: 

1. Odepněte a sundejte víko filtrace. 
2. Vyndejte zásobník a filtrační médium. 
3. Vytažením úchytů se stlačí houby a vymáčkne se špína (provádějte mimo jezírko). 

 
Čištění UV a výměna: 

1. Odstraňte hadici z trnu na zadní části víka filtrace. 



2. Víko sundejte. 
3. Otočte víko vzhůru nohama a odšroubujte podpěry, které drží UV. 
4. Vyndejte UV. 
5. Odšroubujte těsnící matici navrchu UV. 
6. Opatrně sundejte vršek jednotky s připojenou křemíkovou trubicí a žárovkou. Jednotka musí 

být vypnutá. 
7. Odšroubujte křemíkovou trubici otočením v protisměru hodinových ručiček. Vyčistěte nebo 

vyměňte trubici. 
8. Odepněte UV lampu a vyměňte. 

 
Řešení problémů: 
Pokud je průtok do filtrace snížen, zkontrolujte, zda čerpadlo v jezírku není ucpané. Zkontrolujte 
hadici, jestli není ucpaná nebo zauzlená. 
Pokud voda zezelená zkontrolujte, zda je UV zapojeno a běží 24 hodin denně. Pokud je lampa starší 6 
měsícům vyměňte ji. Zkontrolujte, zda je křemíková trubice čistá a jasná. 
Pokud filtrační médium nevrací vodu zpět po vyčištění vyměňte je. 
Pokud voda vytéká z plastového zásobníku je zacpané filtrační médium a je potřeba ho vyčistit nebo 
vyměnit. 
Pokud voda přetéká z filtračního boxu je špatně umístěný do jezírka nebo byl umístěn do jezírka 
s větším objemem, než je doporučeno. 
 
Specifikace: 

Model Max. velikost jezírka Průtok Spotřeba Síla UV 

6000 6000 l 1500 l/h 25W 9W 

9000 9000 l 2000 l/h 43W 11W 

 



 



 


