
Bermuda Pressure Filter 
▪ Tlakový filtr s UV 
▪ Jednoduchá instalace 
▪ Vysoký výkon 
▪ Vestavěné čistící zařízení 
▪ Umístění na nebo pod povrch 
▪ Pro jezírka až do 10 000 l 

 
Bermuda Pressure Filter kombinuje mechanickou a biologickou filtraci se zabudovaným UV čištěním 
pro křišťálově čistou vodu. Jako tlaková filtrace může být umístěna vzdáleněji od jezírka. Filtrační 
médium se čistí jednoduše pomocí páky. 
 

Uživatelská příručka 
DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pečlivě příručku před použitím produktu. Pro další informace manuál uchovejte. 
 
Upozornění: Udržujte mimo dosah dětí. Voda by neměla přesahovat teplotu 35 °C. Nemanipulujte s UV 
mokrou rukou.  
 
Funkce: Kombinace mechanické a biologické filtrace. Výkonné UV čištění proti zelené vodě. Možnost 
zapuštění filtrace až po víko do země. Ideální pro použití s Bermuda Filter Force čerpadlem. 
 
Použití: Vhodné jen pro venkovní jezírka. UV může být zapnuté po 24 hodin. Při použití 11/4 “ nebo 
11/2“ hadice odřízněte menší průměr trnu na každém ze tří dodávaných. Ujistěte se, že těsnící kroužek 
sedí v drážce. Vždy odpojte UV před manipulací. Nedívejte se do zapnuté UV. Zkontrolujte filtraci pro 
možné úniky po instalaci. 
 
Pro správné použití by měl být vodní odtok vyveden nad vodní hladinu. 
 
Údržba filtrace: 

1. Pro vyčištění otočte páku z RUN na CLEAN. Voda se přestane do jezírka vracet a zůstane u 
odtoku na zadní straně filtru. 

2. Otočte rukojetí na filtru pro vymáčknutí vnitřního filtračního média pro odstranění špíny. 
Špinavá voda bude vytlačena odtokem. 

3. Přepněte páku zpět na RUN. 
4. Pro přístup k filtračnímu médiu sundejte sponu na těsnění. 
5. Zvedněte víko a médium z filtrace a otočte. 
6. Sundejte spodní díl. 
7. Pomocí šroubováku (není součástí balení) odšroubujte šrouby spodního dílu. 
8. Poté je možné médium zvednout a vyměnit. 
9. Pro vyčištění černých Bio Balls na dně filtrace je vyjměte a umyjte. 
10. Vše vraťte na své místo a nandejte víko. 

 
Údržba UVC 

1. Ujistěte se, že je UV vypnuté. 
2. Sejměte víko a odšroubujte 3 šroubky. 
3. Sundejte modré pouzdro filtru. 
4. Odšroubujte šroubky na víku UV. 
5. Vyšroubujte velký šroub za zadní straně UV. 
6. Vyndejte celé UV. 
7. Odšroubujte pojistnou matici pro uvolnění křemíkové trubice. 
8. Odpojte žárovku a vyměňte. 

 



Řešení problémů: 
Pokud voda vytéká kolem hadic, zkontrolujte, zda dodané gumové podložky mají správou velikost. 
Zkontrolujte velikost hadice a její upevnění. 
Pokud voda vytéká ze svorky, zkontrolujte, zda je řádně utažena. 
Pokud červená koule plave v průhledné indikační nádobě je nutné filtraci vyčistit. 
Pokud voda zezelená zkontrolujte, zda je UV zapojeno a běží 24 hodin denně. Po 6 měsících je nutné 
žárovku vyměnit. Pokud filtrační média po vyčištění neproudí, vyměňte je za nové. 
 
Specifikace: 

Model Velikost jezírka Průtok Spotřeba 

10000 10000 l 3500 l/h 18W 

15000 15000 l 5000 l/h 24W 
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