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  FIL-Reset je tlakový filtr s integrovanou UV-C lampou, který provádí 
  mechanickou a biologickou filtraci vody běţného zahradního jezírka 
  o teplotě mezi +4 a +35° C. 
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Velikost filtru Modrý biomolitan Žlutý biomolitan 
 

FIL-Reset 5000 2 ks. DM212062 2 ks. DM212064 

FIL-Reset 10000 3 ks. DM212062 2 ks. DM212064 

FIL-Reset 15000 4 ks. DM212062 3 ks. DM212064 

FIL-Reset 20000 2 ks. DM223020 3 ks. DM223022 

FIL-Reset 30000 3 ks. DM223020 4 ks. DM223022 

 

Filtr se dodává s následujícími díly: 

 
1 ks  Tlakový filtr s integrovanou UV-C lampou 
1 ks  Transparentní hadicové připojení 1½” pro  
          vice hadic s regulací průtoku 
1 ks   Hadicové připojení 1½” pro více hadic černé           
2 ks   Spojka 1½”  

  1 ks  Výpustní ventil 
3 ks  Těsnění 
 
 
SYMBOLY 

 
                ČERPADLO. Voda je vedena z čerpadla do filtru.  
  

                FILTR. Voda je z filtru vedena do jezírka. 
 

 ČIŠTĚNÍ. Voda je odváděna do odpadu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  Montáž a připojení tlakového filtru 
  Najděte vhodné místo pro umístění filtru, min. 2 metry od okraje 
  jezírka, na pevném a rovném povrchu kde není vystaven přímému   
  slunečnímu záření. Filtr lze také částečně zakopat, ale pouze tak,  
  aby byl volný přístup ke svorkám krytu filtru. Hadice vyberte podle  
  maximálního tlaku čerpadla. Pokud jsou hadice delší neţ 4 m,  
  je třeba pouţít co největší průměr. Při nasazení na hadicovou přípojku 
  můţete konec hadice ohřát horkou vodou. Pro zajištění co nejlepší  
  těsnosti našroubujte na spoj hadice a přípojky hadicovou sponu.  
  Přípojku zkraťte na zvolený rozměr hadice. Vloţte těsnění do matice  
  a upevněte k filtru. 
  
  Spuštění filtru 
  Před kaţdým spuštěním filtračního systému zkontrolujte hadicové   
  spoje, zda je uzavřen čisticí kohout, zda je správně nasazen kryt 
  filtru s aretační pákou a zda je přepínač nastaven do polohy "FILTER".  
  Před spuštěním si přečtěte a dodrţujte bezpečnostní pokyny. 
 
   DŮLEŽITÉ! 
 • Nejprve spusťte čerpadlo. UV-C lampa nesmí být zapnuta  
   bez průtoku vody a před naplněním filtru vodou. 
 • Po spuštění čerpadla zkontrolujte těsnost všech spojů. 
 • Pokud je vše v pořádku, zapněte UV-C lampu. Kontrolka  
   na horní straně UV-C lampy bude svítit bleděmodrým světlem. 
 • Při prvním spuštění bude biologická filtrace plně účinná  
   aţ po několika týdnech. Aktivita nitrifikačních bakterií začíná  
   při teplotě + 10˚C a vyšší. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                Nikdy se nedívejte přímo do zapnuté UV-C lampy, hrozí  
                nebezpečí trvalého poškození zraku. Vţdy zkontrolujte 
                kontrolku na horní části filtru, nejlépe je vidět ve tmě. 
                Filtr nesmí být v ţádném případě ponořen do vody.  
  Umístěte jej alespoň 2 metry od okraje jezírka. Filtr a čerpadlo  
  musí být připojeny ke stejné elektrické přípojce, aby byly v případě   
  potřeby nebo při výpadku napájení obě části odpojeny současně.  
 
                Elektrická instalace musí provedena v souladu s platnými  
                zákony a předpisy. Musí být vybavena relé HPFI nebo  
                3 kolíkovou zástrčkou, která se zapojuje do zásuvky  
  s uzemněním. Pokud je poškozená zástrčka, kabel, samotný filtr  
  nebo jeho vnitřní části, filtr nezapojujte. V případě přehřátí vestavěná  
  pojistka vypne UV-C lampu. Po vychladnutí se opět automaticky spustí. 
   
    Před demontáţí, čištěním nebo jinou údrţbou filtru: Vždy odpojte  
    zařízení od elektřiny a poté odpojte přívod vody. 
 
   • Nikdy neotevírejte UV-C lampu bez přečtení v tomto návodu. 
   • Parametry přípojky elektřiny musí být v souladu s údaji na filtru.  
   • Nezvedejte filtr pomocí napájecího kabelu. Chraňte napájecí kabel  
     před silným teplem a ostrými předměty. Jakékoli prodluţovací kabely 
     musí být pryţového typu s kódem: HO5RNF.       
   • Filtr nesmí pracovat při tlaku vyšším neţ 0,2 bar.  
     To znamená, ţe vzdálenost mezi horní částí filtru a beztlakým 
     výstupním bodem nesmí být větší neţ 2 metry. 
   • Tlak z čerpadla nesmí překročit 0,5 bar (0,5 mwh) - výtlak 5 m. 
   • Pouţívejte pouze hadice schválené pro tlak minimálně 0,2 bar 
     nebo vhodné pro maximální tlak z pouţitého čerpadla. 
   • Pravidelně kontrolujte a čistěte průhlednou výpustní trubici. 
     Případné ucpání by mohlo způsobit zvýšení tlaku ve filtru nad  
     0,2 bar, coţ by mohlo vést k netěsnostem s následným poškozením. 
   • Kdyţ je filtr v chodu s přepínačem v poloze „FILTER“, kohout  
 
 



 

 
 
 
 
     na výstupní trubici musí být uzavřen, aby nedocházelo k úniku 
     vody. 
   • Kdyţ je čerpadlo v chodu, přepínač musí být vţdy nastaven 
     na "FILTER". Nastavení na „ČIŠTĚNÍ“ ("CLEANING") je moţné  
     pouze tehdy, kdyţ mají být filtrační houby čištěny čisticí rukojetí.  
 
                • Před spuštěním filtru zkontrolujte všechny připojené hadice  
                  a spoje, čisticí kohout a svorky s aretačními rukojeťmi. 
                • Filtr nesmí být nikdy pouţíván k ničemu jinému neţ  
                  k filtrování vody v zahradním jezírku. 
   • Pokud hrozí mrazivé počasí, je nutné filtr odpojit a uloţit na místo, 
     kde nehrozí zamrznutí a poškození. 
 
     Díly, které podléhají opotřebení a na které se nevztahuje záruka: 
   • UV-C zářivka a křemíková trubice  
   • Filtrační houby 
   • Těsnění / O-krouţky 
      
     Jak funguje tlakový filtr, viz obr. 1. 
     Tlakový filtr s integrovanou UV-C lampou je uzavřený filtrační  
     systém pro biologickou a mechanickou filtraci vody v zahradním 
     jezírku. 

A. Přívod vody - čerpadlo je zde připojeno tlakovou hadicí. 
 

B. Vortex - zde se za pouţití odstředivé síly sráţí nečistoty. 

 
C. Mechanický filtr - nečistoty jsou zde zachyceny filtračními  

prvky předtím, neţ voda pokračuje do vnitřní komory filtru. 
 

D. Biologická filtrace – póry ve filtračních houbách poskytují  
velký povrch, kde ţijí a mnoţí se kolonie mikroorganismů. 
Ţluté a modré filtrační houby se liší velikostí a hustotou 
a průtok vody je skrz ně take odlišný. Zóny s vysokým  
průtokem (modré houby) upřednostňují mikroorganismy,  
které přeměňují amonium na dusičnany prostřednictvím  
              



 

 
 
 
 
nitrifikace. Nízkoprůtokové zóny (ţluté houby) upřednostňují 
anaerobní mikroorganismy, které redukují dusičnany na dusík 
(denitrifikace). 

 
E. Úprava UV-C - neţ voda opustí filtr, je vystavena ultrafialovému 

záření z UV-C zářivky, které zabíjí řasy a většinu škodlivých 
bakterií. 
 

F. Výstup vody s indikátorem průtoku - zde voda vytéká z filtru 
a např. hadicí se vrací zpět do jezírka. 
 

G. Přípojka čištění - Při čištění filtru se zde připojuje hadice,  
která odvádí špinavou vodu. 
 

H. Přepínač - zde volíme funkce filtru. Při nastavení "FILTER"  
voda proudí zpět do jezírka přes trysku "F".  
Při nastavení "CLEANING" voda protéká tryskou "G". 
 

I. Čisticí rukojeť - Filtrační houby lze vyčistit otočením rukojeti. 

 

    Chcete-li sníţit ztrátu tlaku, zkraťte hadicovou přípojku tak, 
    aby odpovídala největšímu moţnému průměru hadice: 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Obr. 1 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Čištění křemíkové trubice  

   a výměna zářivky. 
 
    Odšroubujte 4 šrouby, které drţí  
    UV-C lampu z krytu filtru  
    a  vytáhněte ji ven.  
    1. Odšroubujte plastovou matici. 
    2. Vyjměte křemíkovou trubici. 
    3. Zářivku lze nyní vyměnit. 
    4. Zkontrolujte, zda na křemíkové 
        trubici nejsou nečistoty. 
    5. Smontujte všechny díly v opačném 
        pořadí, ujistěte se, ţe těsnění nejsou 
        poškozená a správně sedí. 
    6. Zapněte filtrační systém. 
 
    Zářivku je třeba měnit po max. 8000 hod.  
    provozu.            
 
                         Čištění a údržba filtru. 
                       Filtr je prakticky bezúdrţbový. Musí se však  
                       pravidelně proplachovat a podle potřeby vyjmout  
                       a vyčistit filtrační houby. Nečistoty se postupně  
                       hromadí ve filtračních houbách a sniţují účinek filtru.   
  Houby se doporučuje čistit ve 14denních intervalech, nebo kdyţ   
  je indikátor tlaku uprostřed přepínače červený. 
   
  1. Nasaďte hadici na čisticí kohout (G) a otevřete ho. 
  2. Otočte přepínač do polohy "CLEANING". 
  3. Několikrát silně otočte čisticí páčkou. Tím se houby stlačí  
      a mechanicky vyčistí. Po krátké přestávce operaci opakujte. 
  4. Filtr je nyní vyčištěn. Zkontrolujte, jestli je odpadní voda čistá, 
      otočte přepínač do polohy „FILTER“ a zavřete čisticí kohout. 
  5. Filtr nyní opět běţí normálně.  
 



 

 
 
 
 
 
      Mytí filtračních houbiček 

 

   Pokud je průtok vody ve filtru příliš malý a problém  
   nelze vyřešit čištěním pomocí čisticí rukojeti (popsáno 
   výše), je nutné filtrační houby z filtru vyjmout a vyčistit. 
   Nikdy nepouţívejte ţádné chemické látky nebo  

                      detergenty,   zlikvidovali byste mikroorganismy,  
                      které ţijí v houbách. Pouţívejte pouze čistou vodu.                   
  

1. Odpojte napájení filtru. 
2. Odpojte napájení čerpadla a ujistěte se,  

           ţe se nemůţe znovu nevhodně zapnout. 
3. Odstraňte všechny hadice z hadicových trnů. 
4. Otevřete a vyjměte stahovací prstenec filtru. 
5. Zvedněte kryt filtru houbami směrem nahoru. 

           Umístěte kryt filtru na čisté místo horní stranou 
           směrem dolů. Houby nyní směřují nahoru. 

6. Odšroubujte plastový šroub. 
 
 
 

7. Odstraňte filtrační houby a opláchněte je pod tekoucí vodou. 
Houby k sobě dobře přimáčkneme. 

8. Vyčistěte nádobu s filtrem, víko filtru a svorky a opláchněte 
je hadicí s vodou. 

       9.  Vyčistěte těsnicí krouţek krytu filtru a okraj nádoby filtru. 
      10. Filtrační houby vraťte zpět a přepáţkovou desku upevněte 
            plastovým šroubem. 
      11. Umístěte těsnicí krouţek filtračního krouţku na okraj kbelíku 
            filtru (pro usnadnění instalace namaţte těsnicí krouţek  
            vazelínou nebo jej namočte). 
      12. Vloţte kryt filtru s nasazenými houbami do nádoby s filtrem. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

        
 
       Filtrační systém včetně UV-C lampy musí běţet nepřetrţitě  
       24 hodin denně. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Náhradní díly 

 

FIL-Reset 20000 FIL-Reset 30000 



 

   
č. FIL-Reset 20000 Kód  č. FIL-Reset 30000 Kód 

1 UV-C lampa 36 W DM 223002 1 UV-C lampa 55 W DM 223004 

2 O-krouţek Ø 71 x 2,8 mm DM 223006 2 O-krouţek Ø 71 x 2,8 mm DM 223006 

3 Gumové těsnění DM 223008 3 Gumové těsnění DM 223008 

4 UV-C zářivka 36 W FN 220136 4 UV-C zářivka 36 W FN 220155 

5 O-krouţek Ø 21 mm DM 223010 5 O-krouţek Ø 21 mm DM 223010 

6 Křemíková trubice DM 223012 6 Křemíková trubice DM 223014 

7 Převlečná matice DM 223016 7 Převlečná matice DM 223016 

8 Víko filtru DM 223018 8 Víko filtru DM 223018 

9 Filtrační houba modrá 3 ks DM 223020 9 Filtrační houba modrá 3 ks DM 223020 

9 Filtrační houba ţlutá 3 ks DM 223022 9 Filtrační houba ţlutá 4 ks DM 223022 

10 Oddělovací deska DM 223028 10 Oddělovací deska DM 223028 

11 Směrovací potrubí DM 223030 11 Směrovací potrubí DM 223030 

12 Filtrační medium 36 ks DM 223032 12 Filtrační medium 72 ks DM 223034 

13 Prstenec DM 223038 13 Prstenec DM 223038 

14 O-krouţek Ø 421 x 7,5 mm DM 223040 14 O-krouţek Ø 421 x 7,5 mm DM 223040 

15 Filtrační nádoba DM 223042 15 Filtrační nádoba DM 223044 

16 Šroub M5 x 12 mm DM 223048 16 Šroub M5 x 12 mm DM 223048 

17 Těsnění DM 223050 17 Těsnění DM 223050 

18 Spodní loţisko DM 223052 18 Spodní loţisko DM 223052 

19 Čistící zařízení 5 prvků DM 223054 19 Čistící zařízení 7 prvků DM 223054 

20 Převlečná matice DM 223056 20 Převlečná matice DM 223056 

21 Hadicová přípojka 32 mm DM 223060 21 Hadicová přípojka 32 mm DM 223060 

21 Hadicová přípojka 40 mm DM 223062 21 Hadicová přípojka 40 mm DM 223062 

21 Hadicová přípojka 50 mm DM 223064 21 Hadicová přípojka 50 mm DM 223064 

22 Gumové těsnění DM 223070 22 Gumové těsnění DM 223070 

23 Loţisko DM 223072 23 Loţisko DM 223072 

24 Adaptér na rukojeť DM 223074 24 Adaptér na rukojeť DM 223074 

25 Rukojeť DM 223076 25 Rukojeť DM 223076 

26 Tlumič DM 223080 26 Tlumič DM 223080 

 
  č. 9      DM 223020 Filtrační houba MODRÁ se prodává jednotlivě 
              DM 223022 Filtrační houba ŢLUTÁ se prodává jednotlivě 

 
 



 

Náhradní díly 

FIL-Reset 5000 - 15000 
 



 

 

   

č. Název kód 
 

č. Název kód 

1 UV-C kontrolka  23 Transparentní připojení 
na hadici 

DM 212042 

2 UV-C kryt DM 212001 24 O-kroužek Ø 35x3,1mm DM 212043 

3 Trafo 11W DM 212002 25 Vnitřní trubice 5000 DM 212044 

3 Trafo 18 & 24 W DM 212003 25 Vnitřní trubice 10000 DM 212046 

4 UV-C spodní deska  25 Vnitřní trubice 15000 DM 212048 

5 Držák vypínače  26 Pouzdro indikátoru tlaku DM 212050 

6 Vypínač  27 Těsnění DM 212051 

7 Tělo UV-C lampy  28 Výpustní kohout DM 212052 

1-7 UV-C lampa FIL-Reset 5000 DM 212006 29 Ložisko DM 212053 

1-7 UV-C lampa FIL-Reset 10 & 
15000 

DM 212007 30 Přepínač funkcí DM 212054 

8 O-kroužek Ø 48 x 3,1 mm DM 212008 31 Spojka DM 212055 

9 UV-C zářivka 11 W FN 220111 32 Čistící rukojeť + 33  

9 UV-C zářivka 18 W FN 220118 33 Rukojeť + 32 DM 212058 

9 UV-C zářivka 24 W FN 220124 34 Filtrační média + 18  

10 O-kroužek Ø 47x2,9 mm 2ks DM 212009 35 Filtrační houba plochá DM 212060 

11 Křemíková trubice 11 & 18 W DM 212018 35 Filtrační houba vysoká DM 212061 

11 Křemíková trubice 24 W DM 212024 35 Filtrační houba modrá DM 212062 

12 Převlečná matice DM 212028 35 Filtrační houba žlutá DM 212064 

13 Víko filtru 19/20/24/26/30 DM 212029 36 Ložisko DM 212066 

  37 Oddělovací deska DM 212068 

14 Tlumič DM 212030 38 Plastový kroužek DM 212070 

15 Ventilhus dæksel DM 212031 39 Ensretter til 10000 DM 212072 

16 Šroub M4 x 16 mm DM 212032 39 Ensretter til 15000 DM 212074 

17 Tlumič DM 212033 40 Filtrační média 10000 DM 212076 

18 Ocelová hřídel 5000 + 34 DM 212034 40 Filtrační média 15000 DM 212078 

18 Ocelová hřídel 10000 + 34 DM 212035 40 Talíř na filtrační média DM 212079 

18 Ocelová hřídel 15000 + 34 DM 212036 41 O-kroužek Ø 346x8 mm DM 212080 

19 Ložisko na kontrolku DM 212037 42 Svorky + 44 DM 212082 

20 Indikátor tlaku + ložisko DM 212038 43 Filtrační nádoba 5000 DM 212084 

21 Ložisko+O-kroužek Ø 13x3,1 
mm 

DM 212039 43 Filtrační nádoba 10000 DM 212086 

22 Převlečná matice DM 212040 43 Filtrační nádoba 15000 DM 212088 

23 Připojení na hadici DM 212041 44 Zamykací rukojeť Se 42 

 

  Filtrační houby č. 35: FIL-Reset 5000 = 2 ks. modré + 2 ks. ţluté 
                                       FIL-Reset 10000 = 3 ks. modré + 2 ks. ţluté 
                                       FIL-Reset 15000 = 4 ks. modré + 3 ks. ţluté 

 
 



 

    
 
 
 
 
     Záruka 
     Na tento výrobek se vztahuje 2 letá záruka ode dne prodeje. 
     Reklamaci lze uplatnit pouze s originálem dokladu o nákupu. 
     Záruka se vztahuje na materiálové vady samotného výrobku. 
     Na díly podléhající opotřebení, UV-C zářivku a křemíkovou 
     trubici se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na vady  
     nebo poškození způsobené nesprávným pouţíváním filtru,  
     vadami při montáţi a instalaci, špatnou elektroinstalací,  
     poškozením mrazem a vlhkostí, nedostatečnou údrţbou / čištěním, 
     poškozením způsobeným pouţitím mechanické síly, pouţitím  
     neoriginálních náhradních dílů, zkracování či prodluţování kabelů 
     a na opravy provedené neautorizovaným servisem. 
     Záruka se rovněţ nevztahuje na ţádné následné škody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Brno                            www.smalllake.cz      Praha 
      brno@smalllake.cz                                         praha@smalllake.cz           
      +420 773 794 786                                          +420 773 744 474                                                                                            
      Kaštanová 520/141a                                      Vídeňská 598 
      617 00 Brno-Jih                                              252 50 Vestec 
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