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Návod k obsluze ITC Reef Delete

1. Snoot – krytka pro redukci záření
2. Quartz Lens – čočka záření
3. Main Body – tělo přístroje
4. Power Button – tlačítko vypnutí a zapnutí
5. Status LED – kontrolka LED světla
6. Battery Tube – místo pro baterii
7. Electrode Shield – stínění elektrody
8. Electrode (Under Shield) – elektroda pod štítem

Kontrolní LED světlo

Pokud kontrolní LED světlo bliká žlutě – ochrana zařízení před vodou je aktivována.

Pokud kontrolní LED světlo bliká červeně – baterie je příliš slabá, je potřeba dobít baterii.
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Pokud kontrolní LED světlo bliká zeleně – podvodní zařízení svítí a vydává UV-C záření.

Pokud kontrolní LED světlo nesvítí – vyjměte baterii, nabijte ji a vložte ji zpět.

UPOZORNĚNÍ:  Při  používání  zařízení  je  potřeba  užívat  UV-C ochranné  brýle.  Při  užití
zařízení dbejte zvýšené opatrnosti a zamezte ostatním osobám vstupu do místnosti,  kde je
zařízení používáno.

Příprava baterie

Před použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Používejte pouze dodanou 3,6 V baterie.
Nabíječka baterie není součástí balení. Baterii je možné nabít pomocí mikro USB kabelu se
zdrojem 5 V.

První použití  přístroje.  Odšroubujte  bateriovou trubici  a odstraňte  ochrannou fólii  baterie,
pokud je nasazena. Vložte baterii tak, aby pól + směřoval k hlavnímu tělu přístroje. Ujistěte
se, že O-kroužek dvou bateriových trubek je na svém místě a je čistý a nepoškozený. Pevně
utáhněte jednotku rukou, neutahujte pomocí nářadí.

Dávkování záření

První dávka záření na organismus by měla trvat minimálně 60 sekund. Takto opakujte záření
denně, dokud organismus nezmizí. Obvykle se nástup rozpadu projeví asi po 2-3 ošetřeních,
ale může trvat i několik dní.

Pokud zařízení budete držet dále od útesu, tak pokryjete větší oblast, na kterou záření míří,
čímž  také  snížíte  účinnost  zařízení.  Doporučujeme  při  prvním  použití  vyzkoušet  UV-C
testovací kartu, pro lepší pochopení účinnosti záření.



Ošetření zářením opakujte tak často, jak je potřeba. Čím častěji organismus zářením ošetříte,
tím účinnější bude UV-C efekt. Větší a hustší organismy budou vyžadovat delší a častější
dávkování záření.

Užití přístroje

1. Ujistěte se, že je baterie správně umístěna a zařízení je vodotěsné.
2. Při  použití  na  malé  organismy  nebo  ve  stísněných  prostorech  nasaďte  krytku  na

redukci záření. Tím snížíte šíření záření a ochráníte korály v těsné blízkosti. V případě
ošetření  pískového  podkladu  naopak  krytku  na  redukci  záření  odstraňte.  Při
odstraňování  krytky  dávejte  pozor,  abyste  neodšroubovali  šedý  přídržný  kroužek
čočky.

3. Při  užití  vždy  používejte  ochranné  brýle  UV-C.  Dále  je  doporučeno  užívat  také
rukavice, které nejsou součástí balení.

4. Umístěte ITC Reef Delete do akvária a zamiřte na cílový organismus. Ujistěte se, že
přístroj směřuje od Vás a Vaší pokožky.

5. Dále  se  ujistěte,  že  před  krytkou redukce  světla  nebo čočkou se  nezachytil  žádný
vzduch.

6. Zajistěte, aby byl organismus co nejblíže záření.
7. Až budete  připraveni  k ozařování,  stiskněte  a  podržte  tlačítko  napájení.  Kontrolka

začne blikat zeleně a světlo začne ozařovat.
8. Po použití opláchněte přístroj v čisté RO vodě a přístroj zcela vysušte.
9. Přístroj uchovávejte bezpečně v měkkém pouzdře a zajistěte, aby byl přístroj uchován

mimo dosah dětí.
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