
329
A

H
AS

ZN
ÁL

AT
I U

TA
SÍ

TÁ
S Sósvízrendszer

Model ECO5220/6220  220 – 230 V~ 
Model ECO5230/6230  230 – 240 V~

Ne felejtse el kipróbálni ezeket az egyéb finom Intex termékeket: 
medencék, medence kiegészítők, felfújható medencék és otthoni 
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használati utasítás értesítés nélküli frissítését eredményezheti.
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FIGYELEM

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A termék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el, értse meg és kövesse az összes 

utasítást.

Olvassa el és kövesse az összes útmutatót

• Mindig felügyelje a gyermekeket és a fogyatékkal élőket.
• A gyermekeknek távol kell maradniuk a terméktől és az elektromos kábeltől.
• A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást 18 évesnél idősebb 

felnőttnek kell végeznie, aki ismeri az áramütés kockázatát.
•  Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességű vagy tapasztalati és tudáshiányos személyek használhatják, ha 
felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és a készülék 
használatáról. veszélyeket.

• Csak felnőttek összeszerelése és szétszerelése.
• A szivattyút a 30 mA-t meg nem haladó névleges maradványárammal rendelkező 

maradékáram-eszköz (RCD) segítségével kell ellátni.
• A termék eltávolítása, tisztítása, szervizelése vagy bármilyen módosítása előtt mindig húzza 

ki a készüléket az elektromos aljzatból.
• Ne temesse el az elektromos kábelt. Keresse meg a kábelt, ahol a fűnyírók, sövényvágók 

és egyéb berendezések nem sérülnek meg.
• A tápkábelt nem lehet cserélni. Ha a kábel sérült, a készüléket el kell dobni.
• Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító 

vezetékeket, időzítőket, dugaszolható adaptereket vagy átalakító dugókat az egység 
elektromos csatlakoztatásához; biztosítson egy megfelelően elhelyezett kimenetet.

• Ne próbálja meg csatlakoztatni vagy kihúzni a készüléket vízben vagy nedves állapotban.
• Tartsa a terméket 2 méternél távolabb a medencétől.
• Tartsa a termék csatlakozóját több mint 3,5 m-re a medencétől.
• A terméket távolítsa el a medencétől, hogy megakadályozza, hogy a gyerekek 

mászhassanak rá és hozzáférjenek a medencéhez.
• A szivattyút nem szabad használni, ha az emberek vízben vannak.
• Ez a termék csak tárolható tárolókkal használható. Ne használjon állandóan telepített 

medencékkel. Egy tárolható medence úgy van kialakítva, hogy könnyen szétszerelhető 
legyen a tároláshoz, és újra összeállítható az eredeti konfigurációjába.

• A készülék csak háztartási használatra szolgál.
• Ez a termék csak a kézikönyvben leírt célokra használható!
• A telepítéssel, tisztítással és karbantartással kapcsolatos összes információ megtalálható a 

kézikönyv alábbi pontjaiban.
• A termikus kivágás véletlen visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ezt a 

készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül szállítani, vagy 
olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a segédprogram rendszeresen be- és kikapcsol.

A FIGYELMEZTETÉSEK KÖVETKEZTETÉSÉNEK HATÁROZÁSA 
TULAJDONSÁGOK, ELEKTROMOS KOCKÁZAT, VÉDELEM VAGY 

EGYÉB SÚLYOS VESZÉLY VAGY KÁRBÓL.
Ezek a termék figyelmeztetések, utasítások és biztonsági szabályok a vízi rekreációs 
eszközök néhány gyakori kockázatát jelentik, és nem fedik le a kockázat és a veszély 

minden esetét. Kérjük, használja a józan ész és a jó megítélés, ha bármilyen vízi 
tevékenységet élvez.

Csak hordozható felszín alatti medencékhez
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RÉSZVÉTEL
A termék összeszerelése előtt kérjük, hogy néhány percig ellenőrizze a tartalmat, 

és megismerje az összes alkatrészt.

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációk. A tényleges termék változhat. Nem skála.

Ha alkatrészeket rendel, feltétlenül tüntesse fel a modellszámot és az alkatrészszámokat.

REF. NO.

DESCRIPTION QTY.

      SPARE PART NO.

COMMON 
PARTS

PARTS FOR 
CONNECTION 

TO FILTER PUMPS WITH 
1-1/4” (32MM) HOSE SIZE

ECO5220/5230 ECO6220/6230

1 A ADAPTER A HÁTSÓ COLLARÁVAL (opcionális) 1 10849 10849

2   CSAVAR 2 11519 11519

3  ELEKTROLÍTIKUS CELL HOUSING 1 11898 11903

4  MÁSODIK ELEKTROMOS CELL 1 11900 11905

5  ELŐZETES ELEKTROMOS CELL 1 11899 11904

6  FLOW SENSOR 1 11460 11460

7   CSATLAKOZÓ CSATLAKOZÓ CSOMAGOLÁSOK 1 10720 10720

8  BREJTETT ADAPTER B (KIVÁLASZTÓ) 1 10722 10722

9 CELL COVER 2 11131 11131

10  ELEKTROLÍTIKUS CELL NUT 1 11582 11432

11 L-SHAPE O-RING 2 11228 11228

12  TITANIUM ELECTRODE O-RING 1 11585 11515

13  ELLENŐRZÉSI STATION  1 12658 12660

14  VIZSGÁLATI RÖVIDEK 1 19635 19635

15  TITANIUM ELECTRODE O-RING 1 11585 11585

16  ELEKTROLÍTIKUS CELL NUT 1 11582 11582

10 5 12
3

11

1 6
8

7

2 15

164

13

914
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Ez a termék a föld feletti medencékhez készült. Ez elpusztítja a baktériumokat, oxidálja a 
pásztorkészítményeket és az ellenőrző algákat, amelyek biztonságos, tiszta és kényelmes 
medencét biztosítanak.
A közönséges só (nátrium-klorid) két elemből, nátriumból és kloridból áll. A sósvízrendszer 
telepítése során a medence vízében mérsékelt mennyiségű sót oldunk, hogy enyhén sós 
legyen. A medence víz folyik a Sósvízrendszer elektrolitikus cellájában (5), hogy klórt állítson 
elő. A klór feloldódik a vízben, és azonnal elpusztítja a baktériumokat és az algákat. Az összes 
többi szerves anyagot is oxidálja.
A másodlagos elektrolitikus cellák növelik a klórozást és a fertőtlenítést a vízszennyező anyagok 
további oxidációjához.

HOGYAN MŰKÖDIK A KLÓRIN

TERMÉKLEÍRÁS

Model: ECO5220/5230 ECO6220/6230
Wattage: 65 W 125 W
Ideal Salt Level: 3000 ppm (parts per million) 3000 ppm (parts per million)
Secondary Cell Output Current: 500 mA 800 mA
Maximum Chlorine Output/hour: 5 grams/hour 12 grams/hour
Filter pump minimum flow rate: 700 ~ 3000 gallons/hour 

(2650 - 11355 liters/hour)
700 ~ 3000 gallons/hour 
(2650 - 11355 liters/hour)

Limited Warranty: see “Limited Warranty”

A szereléshez nincs szükség szerszámra.

Tömlő 
Szűrő szivattyú

Áramlásérzékelő

Elektronikus 
vezérlőállomás

Elsődleges elektrolitikus cella Tömlő 
visszatérő víz a 

medencébe

Másodlagos 
elektrolitikus 
cella 
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BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Szerelje fel a földfelszíni medencét (AGP) és annak szivattyúját a telepítési 
utasításoknak megfelelően.

2. Vegye ki a sósvízi rendszert és tartozékait a csomagolásból.
3. Helyezze a sósvízrendszert a szűrőpumpa után.
4. Csatlakoztassa a csatlakozótömlőt (7) a Sósvíz rendszer bemenetéhez.

A rendszer csatlakoztatása szivattyúhoz és medencéhez 1-1 / 4 ”(32mm) 
csatlakozásokkal / tömlőkkel: A sósvízrendszer 1-1 / 2” (38mm) csatlakozással 
rendelkezik. Ennek megfelelően az A (1) és a B (8) adapterek a kis 1-1 / 4 ”(32 mm) 
átmérőjű csatlakozásokhoz / tömlőkhöz csatlakoznak. Telepítse a következőképpen:
# 1 rajz

FONTOS
• A sósvízrendszerhez külön vízszűrő szivattyú [700 ~ 3000 gph (2650 ~ 11355 lph)] 

szükséges a víz vezetéséhez és a megfelelő működéshez.
• A sósvízi rendszert úgy kell telepíteni, mint a medence visszatérő vonalának 

utolsó készletét a medencehoz, ahogy az 1. ábra mutatja. Ez a hely 
meghosszabbítja a titánlemezek élettartamát.

VÍZ SZOLGÁLTATÁSRA FOLYADÉK 
VÍZ

ID 1-1/4” (32mm) 
TÖMLŐ

SZŰRŐPUMP

ÚSZÓMEDENCE

ID 1-1/4” 
(32mm) TÖMLŐ

8

8

7

1

SALTWATER RENDSZER
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BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

1. Lépjen közvetlenül a 2. lépésre, ha a medence üres. Ha a felszín alatti medence vízzel van 
feltöltve, csavarja ki a szűrő rácsokat a szűrő csatlakozóiból, és helyezze be a fekete 
kalaphoz hasonló dugókat a csatlakozókba, mielőtt telepítené a sósvizet.

2. Csatlakoztassa az A adaptert (1) az elektrolitikus cellához (3) 
az 1. ábrán látható módon. Húzza meg biztonságosan.

3. Húzza ki a vízvisszanyerő tömlőt a szűrőpumpa csatlakozójából, és csatlakoztassa a 
sósvízrendszer A (1) adapteréhez tömlőbilincs segítségével. (lásd az 1. ábrát)

4. Csatlakoztassa a B (8) adaptert a csatlakozótömlőhöz (7). Húzza meg biztonságosan. 
(lásd az 1. ábrát)

5. Csatlakoztassa a B (8) adaptert a szivattyú szivattyú kimenetéhez (alsó csatlakozás). Húzza 
meg biztonságosan.

6. Távolítsa el a fekete kalapszerű dugókat, amelyek megakadályozzák a víz áramlását a 
medencéből. Most térjen vissza a szűrő rácsokhoz a szűrő csatlakozóihoz.

7
8

7
8

Filter 
Pump

1
3
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BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

A rendszer csatlakoztatása a szivattyúhoz és a medencéhez 1-1 / 2 ”(38mm) 
csatlakozóval / tömlőkkel: A szivattyú és a medence 1-1 / 2” (38mm) csatlakozással nem 
igényli az A (1) vagy B (8) adaptereket. Telepítse a következőképpen:
2. rajz

1. Lépjen közvetlenül a 2. lépésre, ha a medence üres. Ha a felszín alatti medence vízzel 
van feltöltve, zárja be a dugattyús szelepeket a sósvíz rendszer telepítése előtt.

2. Húzza ki a vízvisszanyerő tömlőt a szűrőpumpa csatlakozójából, és csatlakoztassa a 
sósvíz-rendszer kimenetéhez.

3. Csatlakoztassa a csatlakozótömlőt (7) a szivattyú kimeneti csatlakozójához.
4. Nyissa ki a dugattyú szelepeit, hogy a víz áramlhasson.

SZŰRŐPUMPID 1-1/2” (38mm) 
TÖMLŐ

ID 1-1/2” (38mm) 
TÖMLŐ

SALTWATER RENDSZER

ÚSZÓMEDENCE

VÍZ SZOLGÁLTATÁSRA 

PLUNGER 
VALVE

 FOLYADÉK 
VÍZ

7
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A rendszer csatlakoztatása más típusú szivattyúkhoz (különböző fonalakkal vagy 
menet nélkül):
A sósvízrendszer más szálas szivattyúkhoz vagy a csatlakozón nem szálakkal 
ellátott egyéb szűrőszivattyúkhoz is igazítható.
Csatlakozás 1-1 / 4 ”(32 mm) tömlőhöz:

1. Csatlakoztassa a B (8) adapter egyik végét a csatlakozótömlőhöz (7). Húzza meg biztonságosan.
2. Most csatlakoztassa a B (8) adapter másik végét a szűrő szivattyú kimenetéhez. Húzza meg 
biztonságosan.

Csatlakozás 1-1 / 2 ”(38 mm) tömlőhöz, szorítóval:

1. Csatlakoztassa a csatlakozótömlőt (7) a szűrő szivattyú kimeneti csatlakozásához egy nagy 
tömlőbilincs segítségével. Húzza meg biztonságosan.

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

ID 
1-1/4” (32mm) 
KAPCSOLAT

SALTWATER RENDSZER

SZŰRŐPUMP7 8

NAGY HOSE CLAMP

SALTWATER RENDSZER

7

SZŰRŐPUMP 

ID 
1-1/2” (38mm) 
KAPCSOLAT
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BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

A rendszer csatlakoztatása más típusú poolhoz
Miután csatlakoztatta a sósvízrendszert a szivattyúhoz, csatlakoztassa azt a 
medencéhez. Ez az 1. és 2. ábrán látható.
Az alábbiakban a közös kapcsolattípusok találhatók:
Csatlakozás 1-1 / 4 ”(32mm) csatlakozókhoz:

1. Csatlakoztassa az A adaptert (1) az elektrolitikus cellához (3). Húzza meg biztonságosan.
2. Az A (1) adapter most már a sósvíz rendszerbe van szerelve. A következő lépés a víz 

visszatérő tömlő csatlakoztatása az A (1) adapterhez tömlőbilincs segítségével.

Csatlakozás 1-1 / 2 '(38mm) csatlakozókhoz szál nélkül:

1. Csatlakoztassa az A adaptert (1) az elektrolitikus cellához (3). Húzza meg biztonságosan.
2. Az A (1) adaptert a sósvízrendszerhez rögzítve csatlakoztassa a vízvisszanyerő tömlőt az 

adapterhez egy nagy tömlőbilincs segítségével.

SALTWATER RENDSZER

TÖMLŐBILINCS

1

ID 1-1/4” (32mm) 
TÖMLŐ

SALTWATER RENDSZER

NAGY HOSE CLAMP

1

ID 1-1/2” (38mm) 
TÖMLŐ
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SALT & POOL WATER VOLUMES

• Milyen sót használjon:
Az Európai Unióban történő felhasználásra a sót a meghatalmazott só beszállítótól kell 
benyújtani az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) - látogasson el az echa.europa.eu 
oldalra. * Csak nátrium-klorid-sókat használjon
Csak olyan nátrium-klorid-sót használjon, amely legalább 99,8% -os tisztaságú. Az is 
elfogadható, hogy vizes kondicionáló só pelleteket (az elpárolgott só tömörített formáit) 
alkalmazzuk. Ez azonban hosszabb időt vesz igénybe, amíg feloldódnak. Ne használjon jódozott 
vagy sárga (sárga szóda) színes sót. A vizes só hozzáadódik a medencéhez, és az elektrolitikus 
cellában a sót a klór előállításához használják. Minél tisztább a só, annál jobb az elektrolitikus 
sejt teljesítménye.
• Optimális sószint
Az ideális sószint a medence vízben 2500-3500 ppm (millió EUR) között van. Az optimális szint 
3000 ppm.
A túl alacsony sószint csökkenti a sósvízrendszer hatékonyságát és alacsony klórtermeléshez 
vezet. A magas sótartalom sós ízt eredményezhet a medence vízében (ez 3500-4000 ppm-nél 
nagyobb sószinttel fordulhat elő). A túl magas sószint károsíthatja a tápegységet, és korróziót 
okozhat a medence fémszerelvényeiben és tartozékaiban. A kézikönyv Salt Table oldalán 
látható a szükséges só adagolása. A medence sóját folyamatosan újrahasznosítják. A sóvesztés 
csak a medencéből fizikailag eltávolított medencevíz miatt következik be. A só nem vész el a 
párolgás miatt.

• Só hozzáadása
1. 1. Kapcsolja be a szűrőt, hogy elindítsa a vízkeringést.
2. 2. Tartsa kikapcsolva a sósvíz-rendszert.
3. 3. Határozza meg a hozzáadandó só mennyiségét (lásd „Sóasztal”).
4. 4. egyenletesen terjessze a megfelelő mennyiségű sót a medence belsejében.
5. 5. Kerülje el a szűrő eltömődését. Ne adjon sót a skimmeren.
6.

7.

A feloldási folyamat felgyorsítása érdekében hajtsa végre a medence alját. Ne engedje, hogy 
a só felhalmozódjon a medence alján. A sót alaposan feloldjuk 24 egymást követő órán 
keresztül. 24 óra elteltével, és ha az összes só feloldódik, kapcsolja be a sósvízi rendszert, 
nyomja meg a gombot, amíg egy „sípolás”, „00” kód villog, és beállítja a sósvíz-rendszert a 
kívánt működési időre (lásd „Működési idő táblázat”) .

• Só eltávolítása
Ha túl sok sót adtunk hozzá, a készülék sípol, és megjelenik a „Kód 92” (lásd „Riasztási kódok”). 
A só koncentrációját csökkenteni kell. Ennek egyetlen módja az, hogy a medencét részben 
elvezetjük, és friss vízzel töltsük fel. Töltse le és töltse fel a medence vízének körülbelül 20% -át, 
amíg a „92-es kód” eltűnik.

• Pool Volume Calculation

      Rectangular        Length x Width x Average Depth x 7.5             Length x Width x Average Depth
         Circular        Length x Width x Average Depth x 5.9         Length x Width x Average Depth x 0.79

 Oval        Length x Width x Average Depth x 6.0         Length x Width x Average Depth x 0.80

 Types of Pool  Gallons
(pool size in feet)

Cubic Meters
(pool size in meters)

*Az európai biocid termékekről szóló rendelet (BPR, 528/2012 / EU rendelet) előírja, hogy az 
elektrolízissel előállított aktív klór előtermékként használt sót (nátrium-kloridot) a sószolgáltatónak 
regisztrálnia kell az Európai Vegyianyag-ügynökséghez ( ECHA), és az ilyen szállítót fel kell venni 
az ECHA engedélyezett beszállítói listájára (95. cikk).
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INTEX POOLS SALT TÁBLÁZAT

Ez a táblázat mutatja a só szükséges mennyiségét az optimális 3000 ppm sószint 
eléréséhez és fenntartásához.

Medence mérete

Vízkapacitás (90% -ban 
számolva a Frame Pool és 

80% az Easy Set & Oval Pool 
esetében)

Indításhoz 
szükséges só

3.0g/L (3000ppm)

Szükséges só, ha 
észleljük az 
alacsony sót 
(CODE “91”)

(Gals) (Liters) (Lbs) (Kgs) (Lbs) (Kgs)
 INTEX ABOVE GROUND POOLS (AGP’s)

EASY SET® 
POOL

CIRCULAR
METAL

FRAME POOL

ULTRA 
 FRAME®

POOL

GRAPHITE 
GRAY PANEL 
POOL SET™

OVAL FRAME
POOL

RECT. ULTRA
FRAME POOL

15' x 33" (457cm x 84cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)

15' x 42" (457cm x 107cm)
15' x 48" (457cm x 122cm)
16' x 42" (488cm x 107cm)
16' x 48" (488cm x 122cm)
16' x 52" (488cm x 132cm)
18’ x 42” (549cm x 107cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
15' x 36" (457cm x 91cm)

15' x 42" (457cm x 107cm)
15' x 48" (457cm x 122cm)
16' x 48" (488cm x 122cm)
18' x 48" (549cm x 122cm)
21' x 52" (640cm x 132cm)
24' x 52" (732cm x 132cm)
16' x 48" (488cm x 122cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
18' x 52" (549cm x 132cm)
20’ x 48” (610cm x 122cm)
22’ x 52” (671cm x 132cm)
24’ x 52” (732cm x 132cm)
26’ x 52” (792cm x 132cm)

15’8” x 49” (478cm x 124cm)
16'8" x 49" (508cm x 124cm)
18'8" x 53" (569cm x 135cm)

18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)
20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)
15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm)
18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)
20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm)
24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)
32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)

 2587 9792 65 30 20 10
 2822 10681 65 30 20 10
 3284 12430 80 35 20 10
 3736 14141 95 45 25 10
 3754 14209 95 45 25 10
 4273 16173 110 50 30 15
 4614 17464 115 50 30 15
 4786 18115 120 55 30 15
 5455 20647 135 60 35 15
 3282 12422 80 35 20 10
 3861 14614 100 45 25 10
 4440 16805 110 50 30 15
 5061 19156 125 55 35 15
 6423 24311 160 75 40 20
 9533 36082 240 110 60 30
 12481 47241 310 140 80 35
 5061 19156 125 55 35 15
 6423 24311 160 75 40 20
 6981 26423 175 80 45 20

7947  30079  210  90  50  25 
10472  39637  260  120  65  30 
12481  47241  310  140  80  35 
14667  55515  365  165  90  40 
4440  16805  110  50  30  15 
5061  19156  125  55  35  15 
6981  26423  175  80  45  20 
2885  10920  70  30  20  10 
4393  16628  110  50  30  15
3484  13187  90  40  25  10 
4545  17203  115  50  30  15 
5835  22085  145  65  40  20 
8403  31805  210  95  55  25 

14364  54368  360  165  90  40 
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INTEX POOLS CYANURIC ACID TABLE
A cianurinsav olyan vegyi anyag, amely az ultraibolya sugárzás miatt csökkenti a 
klórveszteséget a vízben. A medence vízének tisztításához és tisztításához, valamint a készülék 
teljesítményének maximalizálásához adjon hozzá cianurinsavat a medencéhez. Javasoljuk, 
hogy a cianursav szintet a só kb. Ha a medence víz piszkos, mocskos vagy mocskos, NE 
tegyen klór stabilizátort (cianurinsavat), mivel ez lassítja a készülék higiéniai idejét. Ebben az 
állapotban a medence vízének meg kell adnia a BOOST ciklus lépéseit. Miután a medence vizét 
tiszta és tiszta körülmények között helyreállították, akkor hozzáadhat cianursavat.

Medence mérete

Vízkapacitás (90% -ban 
számolva a Frame Pool és 

80% az Easy Set & Oval Pool 
esetében)

Az indításhoz szükséges 
cianursav

0.03g/L (30ppm)
(Gals) (Liters) (Lbs) (Kgs)

 INTEX ABOVE GROUND POOLS (AGP’s)

EASY SET® 
POOL

15’ x 33” (457cm x 84cm) 2587 9792 0.6 0.3
15’ x 36” (457cm x 91cm) 2822 10681 0.7 0.3
15’ x 42” (457cm x 107cm) 3284 12430 0.8 0.4
15’ x 48” (457cm x 122cm) 3736 14141 0.9 0.4
16’ x 42” (488cm x 107cm) 3754 14209 0.9 0.4
16’ x 48” (488cm x 122cm) 4273 16173 1.1 0.5
16’ x 52” (488cm x 132cm) 4614 17464 1.2 0.5
18’ x 42” (549cm x 107cm) 4786 18115 1.2 0.5
18’ x 48” (549cm x 122cm) 5455 20647 1.4 0.6

CIRCULAR
METAL

FRAME POOL

15’ x 36” (457cm x 91cm) 3282 12422 0.8 0.4
15’ x 42” (457cm x 107cm) 3861 14614 1.0 0.4
15’ x 48” (457cm x 122cm) 4440 16805 1.1 0.5
16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 1.3 0.6
18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 1.6 0.7
21’ x 52” (640cm x 132cm) 9533 36082 2.4 1.1
24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 3.1 1.4

ULTRA 
FRAME®

POOL

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 1.3 0.6
18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 1.6 0.7
18’ x 52” (549cm x 132cm) 6981 26423 1.7 0.8
20’ x 48” (610cm x 122cm) 7947 30079 2.0 0.9
22’ x 52” (671cm x 132cm) 10472 39637 2.6 1.2
24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 3.1 1.4
26’ x 52” (792cm x 132cm) 14667 55515 3.7 1.7

GRAPHITE 
GRAY PANEL 
POOL SET™

15’8” x 49” (478cm x 124cm) 4440 16805 1.1 0.5
16’8” x 49” (508cm x 124cm) 5061 19156 1.3 0.6
18’8” x 53” (569cm x 135cm) 6981 26423 1.7 0.8

OVAL FRAME
POOL

18’ x 10’ x 42” (549cm x 305cm x 107cm) 2885 10920 0.7 0.3
20’ x 12’ x 48” (610cm x 366cm x 122cm) 4393 16628 1.1 0.5

RECT. ULTRA
FRAME POOL

15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm) 3484 13187 0.9 0.4
18’ x 9’ x 52” (549cm x 274cm x 132cm) 4545 17203 1.1 0.5
20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm) 5835 22085 1.5 0.7
24’ x 12’ x 52” (732cm x 366cm x 132cm) 8403 31805 2.1 1.0
32’ x 16’ x 52” (975cm x 488cm x 132cm) 14364 54368 3.6 1.6
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INTEX POOLS ÜZEMELTETÉSI TÁBLÁZAT (CYANURIC ACID)

Medence mérete

Vízkapacitás (90% -ban 
számolva a Frame Pool és 

80% az Easy Set & Oval Pool 
esetében)

Működési idő (óra) 
különböző környezeti / 
levegő hőmérsékleten

Intex Filter 
pump 

Operating 
Time 

(hours)(Gals) (Liters)
10 - 19°C                   
(50 - 66°F)

20 - 28°C 
(68 - 82°F)

29 - 36°C 
(84 - 97°F) 

 MODEL: ECO5220/5230

EASY SET® 
POOL

CIRCULAR 
METAL 

FRAME POOL

ULTRA 
FRAME®

POOL

GRAPHITE 
GRAY PANEL 
POOL SET™

OVAL FRAME
POOL

RECT. ULTRA
FRAME POOL

15’ x 33” (457cm x 84cm)
15’ x 36” (457cm x 91cm)

15’ x 42” (457cm x 107cm)
15’ x 48” (457cm x 122cm)
16’ x 42” (488cm x 107cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
16’ x 52” (488cm x 132cm)
18’ x 42” (549cm x 107cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
15’ x 36” (457cm x 91cm)

15’ x 42” (457cm x 107cm)
15’ x 48” (457cm x 122cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
21’ x 52” (640cm x 132cm)
24’ x 52” (732cm x 132cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
18’ x 52” (549cm x 132cm)
20’ x 48” (610cm x 122cm)
22’ x 52” (671cm x 132cm)
24’ x 52” (732cm x 132cm)
26’ x 52” (792cm x 132cm)

15’8” x 49” (478cm x 124cm)
16’8” x 49” (508cm x 124cm)
18’8” x 53” (569cm x 135cm)

18’ x 10’ x 42” (549cm x 305cm x 107cm)
20’ x 12’ x 48” (610cm x 366cm x 122cm)
15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm)
18’ x 9’ x 52” (549cm x 274cm x 132cm)
20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm)
24’ x 12’ x 52” (732cm x 366cm x 132cm)
32’ x 16’ x 52” (975cm x 488cm x 132cm)

2587 
2822 
3284 
3736 
3754 
4273 
4614 
4786 
5455 
3282 
3861 
4440 
5061 
6423 
9533 

12481 
5061 
6423 
6981 
7947 

10472 
12481 
14667 
4440 
5061 
6981 
2885 
4393 
3484 
4545 
5835 
8403 

14364 

9792 
10681 
12430 
14141 
14209 
16173 
17464 
18115 
20647 
12422 
14614 
16805 
19156 
24311 
36082 
47241 
19156 
24311 
26423 
30079 
39637 
47241 
55515 
16805 
19156 
26423 
10920 
16628 
13187 
17203 
22085 
31805 
54368 

3
3
3
4
4
4
5
5
6
3
4
5
5
7
-
-
5
7
-
-
-
-
-
5
5
-
3
5
3
5
6
-
-

3
4
4
5
5
5
6
6
7
4
5
6
6
8
-
-
6
8
-
-
-
-
-
6
6
-
4
5
4
6
7
-
-

4
5
5
6
6
6
7
7
8
5
6
6
7
9
-
-
7
9
-
-
-
-
-
6
7
-
5
6
5
7
8
-
-

6
6
6
8
8
8
8
8

12
6
8
8
8

12
-
-
8

12
-
-
-
-
-
8
8
-
6
8
6
8

12
-
-
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INTEX POOLS ÜZEMELTETÉSI TÁBLÁZAT (CYANURIC ACID)

FONTOS
A szűrő szivattyú üzemidejének 1 órával hosszabbnak kell lennie, mint a sósvíz-
rendszer szükséges üzemideje.

Medence mérete

Vízkapacitás (90% -ban 
számolva a Frame Pool és 

80% az Easy Set & Oval Pool 
esetében)

Működési idő (óra) 
különböző környezeti / 
levegő hőmérsékleten

Intex Filter 
pump 

Operating 
Time 

(hours)(Gals) (Liters)
10 - 19°C                   
(50 - 66°F)

20 - 28°C 
(68 - 82°F)

29 - 36°C 
(84 - 97°F) 

 MODEL: ECO6220/6230

EASY SET® 
POOL

CIRCULAR 
METAL 

FRAME POOL

ULTRA 
FRAME®

POOL

GRAPHITE 
GRAY PANEL 
POOL SET™

OVAL FRAME
POOL

RECT. ULTRA
FRAME POOL

15’ x 33” (457cm x 84cm)
15’ x 36” (457cm x 91cm)

15’ x 42” (457cm x 107cm)
15’ x 48” (457cm x 122cm)
16’ x 42” (488cm x 107cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
16’ x 52” (488cm x 132cm)
18’ x 42” (549cm x 107cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
15’ x 36” (457cm x 91cm)

15’ x 42” (457cm x 107cm)
15’ x 48” (457cm x 122cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
21’ x 52” (640cm x 132cm)
24’ x 52” (732cm x 132cm)
16’ x 48” (488cm x 122cm)
18’ x 48” (549cm x 122cm)
18’ x 52” (549cm x 132cm)
20’ x 48” (610cm x 122cm)
22’ x 52” (671cm x 132cm)
24’ x 52” (732cm x 132cm)
26’ x 52” (792cm x 132cm)

15’8” x 49” (478cm x 124cm)
16’8” x 49” (508cm x 124cm)
18’8” x 53” (569cm x 135cm)

18’ x 10’ x 42” (549cm x 305cm x 107cm)
20’ x 12’ x 48” (610cm x 366cm x 122cm)
15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm)
18’ x 9’ x 52” (549cm x 274cm x 132cm)
20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm)
24’ x 12’ x 52” (732cm x 366cm x 132cm)
32’ x 16’ x 52” (975cm x 488cm x 132cm)

2587 
2822 
3284 
3736 
3754 
4273 
4614 
4786 
5455 
3282 
3861 
4440 
5061 
6423 
9533 

12481 
5061 
6423 
6981 
7947 

10472 
12481 
14667 
4440 
5061 
6981 
2885 
4393 
3484 
4545 
5835 
8403 

14364 

9792 
10681 
12430 
14141 
14209 
16173 
17464 
18115 
20647 
12422 
14614 
16805 
19156 
24311 
36082 
47241 
19156 
24311 
26423 
30079 
39637 
47241 
55515 
16805 
19156 
26423 
10920 
16628 
13187 
17203 
22085 
31805 
54368 

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
3
4
6
2
3
3
3
5
5
7
2
2
3
1
2
1
2
2
4
6

2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
4
5
6
3
4
4
4
5
6
7
3
3
4
2
3
2
3
3
4
7

3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
5
6
7
4
4
5
5
6
7
8
4
4
5
3
3
3
4
4
5
8

4
4
4
4
4
4
6
6
6
4
4
6
6
6
8
8
6
6
6
6
8
8

12
6
6
6
4
4
4
6
6
6

12
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SALON TÁBLÁZAT KÖZÖS NEM INTEX INTÉZMÉNYEKRE

ÜZEMELTETÉSI TÁBLÁZAT A KÖZÖS NEM INTEX TARTALMAZÁSOKHOZ (CYANURIC ACID)

SZÁMÍTÁSI FORMULA MINDEN POOLSOKHOZ

Vízkapacitás Indításhoz szükséges só
Szükséges só, ha észlelik 
az alacsony sót  (CODE 

“91”)
(Gals) (Liters) (Lbs) (Kgs) (Lbs) (Kgs)

            2000 7500 50 20 10 5
 4000 15000 100 45 25 10 
 6000 22500 150 65 40 20
 8000 30000 200 90 55 25
 10000 37500 250 110 70 30
 12000 45500 300 135 80 35
 14000 53000 350 160 95 45

Indításhoz szükséges 
só (Lbs) 

Indításhoz szükséges 
só (Kgs)

Szükséges só, ha 
észleljük az alacsony 

sót (Lbs) 

Szükséges só, ha 
észleljük az alacsony 

sót (Kgs)
Water Capacity (Gals) x 0.025 Water Capacity (Liters) x 0.003 Water Capacity (Gals) x 0.0067 Water Capacity (Liters) x 0.0008

A KÖZONI NEMZETI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KANÁNKÖNYV TÁBLÁZAT

Vízkapacitás
Indításhoz szükséges cianursav 

0,03 g / l (30 ppm)

(Gals) (Liters) (Lbs) (Kgs)
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

7500
15000
22500
30000
37500
45500
53000

0.23
0.45
0.68
0.90
1.13
1.37
1.59

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

Vízkapacitás Működési idő (óra) különböző környezeti / levegő hőmérsékleten

(Gals) (Liters)
ECO5220/5230 ECO6220/6230

10 - 19°C                   
(50 - 66°F)

20 - 28°C 
(68 - 82°F)

29 - 36°C
(84 - 97°F)

10 - 19°C                   
(50 - 66°F)

20 - 28°C 
(68 - 82°F)

29 - 36°C
(84 - 97°F)

2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

7500
15000
22500
30000
37500
45500
53000

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

1 
1
2
3
4
5
6

3
5
7
-
-
-
-

4
6
8
-
-
-
-

2
4
6
-
-
-
-
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ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Az üzemórákat szükség esetén újra beállíthatjuk. nyomja meg  gomb, amíg a 
hallható egy „sípolás” a billentyűzet feloldásához, és az aktuális 
programozott idő villog. Ismételje meg a 3–4. Lépéseket.

1. Kapcsolja be a szűrőt.
2. Indítsa el az egységet:

Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba, és tesztelje az RCD-t 
(áramkörmegszakító). Nyomja meg a gombot. Az „00” villogó kód 
megjelenik az elektronikus kijelzőn a vezérlőállomás LED-je, jelezve, hogy 
az egység készen áll a programozásra.

3. A sósvíz rendszer üzemidejének beállítása:
A "00" kód villog, nyomja meg a gombot a 
beállításhoz a kívánt üzemóra. Lásd a "Működési idő"
című részt. Táblázat a szükséges működési órákhoz
minden egyes medence mérete. A megnyomásával 
növelhető az idő maximum 1 és 12 óra között. Ha 
kiválasztotta túl sok óra tartsa nyomva a gombot
A beépített időzítő most aktiválja a (1–12 órás maximális ciklusonkénti) sósvízi rendszert, 
minden nap ugyanabban az időben, a beállított órák száma.
MEGJEGYZÉS: A sósvíz-rendszer nem működik, ha a szűrő szivattyú nem működik. 
Győződjön meg róla, hogy a szűrőpumpát (vagy indítsa el kézzel) 5 perccel a sósvízrendszer 
előtt és 15 perccel a sósvízrendszer után.

1. Billentyűzetvezérlők zárolása:
A kívánt óra érték megjelenésekor nyomja meg a gombot, amíg meg 
nem hallja a "beep". A vezérlőpulton egy zöld jelzőfény világít
néhány másodpercen belül jelzi, hogy elindult a sósvíz rendszer
klórtermelés. A vezérlőgombok ebben a beállításban való rögzítése 
megakadályozza a működési ciklus jogosulatlan megváltoztatása.
MEGJEGYZÉS: Ha elfelejtette zárolni a kezelőszerveket, a rendszer
automatikusan lezárja, és 1 perccel később elkezd dolgozni.

2. Szükség esetén állítsa be újra az üzemidőt:
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ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

6. Boost ciklus
• Első telepítés, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a "BOOST "

gombot, amíg a a jelzőfény kigyullad, és a LED kijelzője '80 '. Ez azt jelzi, 
hogy a a sósvízrendszer több klórtartalmú tisztítószer-gyártást indított. 
tudsznyomjuk meg és tartsuk lenyomva 5 másodpercig a "BOOST "gombot, 
amíg a jelző nem jelenik meg ki van kapcsolva, ami megszakítja a Boost
ciklust.

• A gyorsító üzemóra 8-szorosa a programba beprogramozott időnek
rendszer, azaz ha a sósvízrendszer üzemideje 2 óra, a gyorsítási eljárás 8 x 2 = 16 óra. 
Miután befejeződött a gyorsítási eljárás, a rendszer automatikusan átvált a normál 
üzemmódra.

• Miután a tápfeszültség működik, ellenőrizze, hogy a szűrő szivattyú üzemideje megfelelően 
van beállítva. Például, a megnövekedett működési idő 8 óra, a szűrőpumpa legalább 8 órát 
kell működtetni. Ha szükséges, növelje a szűrő szivattyú üzemidejét.

• MEGJEGYZÉS: Ha egy Intex szűrőpumpa van csatlakoztatva a 
rendszerhez, állítsa a szivattyú kapcsolót „pozícióba”.

• Heves esőzések után, vagy ha a medence piszkos, nyomja meg a "BOOST"
gombot a sokkoláshoz a medence ismét.

7. Készenléti / energiatakarékos üzemmód:
• Amikor a ciklus véget ér, a vezérlőpulton lévő zöld „SLEEP” jelzőfény 

világít, és a LED kijelző villog „93”. A rendszer készenléti üzemmódban 
van. Egy idő múlva leáll, és energiatakarékos üzemmódba kapcsol. A 
rendszer automatikusan bekapcsolódik 24 órán belül,
a klórtermelés napi ciklusának megkezdése.

• A „SLEEP” jelzőfény folyamatosan világít, miközben a rendszer 
energiatakarékos üzemmódban van. A LED-kijelző azonban 5 perc múlva 
eltűnik. Az utolsó LED-kód megtekintéséhez nyomja meg bármelyik 
gombot (vagy).

•8. Electrode Self-Clean cycle:
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a 

LED-kijelző nem villog „10”. A medence víz kalcium-keménységétől 
függően nyomja meg újra a gombot, hogy kiválassza az öntisztító 
ciklusidőt az alábbiak szerint. Összesen 3 beállítás: 14 óra, 10 óra és 
06 óra.

 MEGJEGYZÉS: A cella élettartama a víz állapotától, a medence használatától és a 
készülék működési idejétől függ. Válassza ki a 14 órás ciklusidőt, hogy maximalizálja az 
elektrolitikus cellák élettartamát, ha a kalcium keménysége legfeljebb 150 ppm. A kézi rutin 
tisztítás és karbantartás tovább növeli az elektrolitikus cellák élettartamát.
• A kívánt öntisztító óra megjelenésekor nyomja meg a gombot a kezelőgombok zárolásához, 

és a LED kijelző visszatér a normál üzemidőre. A rendszer az elektróda (5) polaritását a 
kiválasztott óráknak megfelelően megfordítja.

• MEGJEGYZÉS: Ha elfelejtette zárolni a kezelőegység vezérlését, a rendszer automatikusan 
lezárja.

Kalcium-keménység Öntisztító ciklusidő 
0 - 150 ppm Fordított polaritás 14 óránként

150 - 250 ppm Fordított polaritás 10 óránként
250 - 350 ppm Fordított polaritás minden 06 órában
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LED KÓDSZÁM

LED-olvasás Definíciók
80 Boost Mode
00 Készenléti üzemmód (indítás)
01         Minimális üzemóra (1 óra maradt)
02 Üzemóra (2 óra maradt)
03 Üzemóra (3 óra maradt)
04 Üzemóra (4 óra maradt)
05 Üzemóra (5 óra maradt)
06 Üzemóra (6 óra maradt)
07 Üzemóra (7 óra maradt)
08 Üzemóra (8 óra maradt)
09 Üzemóra (9 óra maradt)
10 Üzemóra (10 óra maradt)
11 Üzemóra (11 óra maradt)
12 Maximális üzemóra (12 óra)
90 Riasztási kód (alacsony szivattyú áramlás / nincs áramlás)

91 Riasztási kód (alacsony sószint)
92 Riasztási kód (magas sós szint)
93 Készenléti üzemmód (a művelet befejezése)

“BLANK” Nincs hatalom, vagy „Energiatakarékos üzemmód” várja, 
hogy elindítsa a következő sósvízi rendszer ciklust.

FONTOS
Amikor megjelenik a Kód 9090 riasztás, győződjön meg róla, hogy a 
szűrőpumpa időzítője egy (1) órával hosszabb ideig van beállítva, mint a 
Sósvíz rendszer. Ha a szűrőpumpa nem rendelkezik beépített időzítővel, a 
szűrőpumpa manuálisan minden nap be kell kapcsolni / kikapcsolni.
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SALTWATER RENDSZER SZÁMÍTÁS

Egyes országok - különösen az európai közösségben - megkövetelik, hogy a 
terméket a talajhoz vagy egy alaphoz rögzítsék állandó álló helyzetben. 
Ellenőrizze a helyi hatóságokat, hogy meghatározza-e, hogy van-e szabályozása 
az Ön területén a föld feletti úszómedence-szűrő szivattyúkkal kapcsolatban. Ha 
igen, akkor a terméket az alaplapon lévő két lyuk segítségével lehet szerelni egy 
platformra. Lásd az alábbi ábrát.
A termék cement aljzatra vagy fából készült platformra szerelhető, hogy 
megakadályozza a véletlen lerakódást. A teljes szerelvénynek meg kell haladnia 
a 18 kg-ot.

1. Az ECO5220 / 5230 modell esetében: A rögzítő furatok átmérője 6,4 mm, és 
egymástól 65 mm távolságra vannak elhelyezve.
Az ECO6220 / 6230 típushoz: A rögzítő furatok átmérője 6,4 mm, és 
egymástól 69 mm távolságra vannak elhelyezve.

2. Két csavart és záróanyát használjon, legfeljebb 6,4 mm átmérőjű.

65 mm

Model ECO5220/5230

69 mm

Model ECO6220/6230
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KARBANTARTÁS

FONTOS
A rendszer tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt. Zárja be a medence dugattyúszelepeit, 
vagy helyezze be a fekete kalapszerű dugókat a szűrőnyílásba, hogy megakadályozza a 
víz kiömlését. Miután elvégezte az összes karbantartási feladatot, csatlakoztassa újra a 
tápkábelt, és nyissa ki a dugattyú szelepeit, vagy távolítsa el a dugókat.

Áramlásérzékelő tisztítása
1. Az óramutató járásával ellentétes irányban mozgassa le az áramlásérzékelő (6) gallérját és 

vegye ki az elektrolitikus cellából. Lásd: „Rész-hivatkozás”.
2. Ha az áramlásérzékelő felületén lerakódások és törmelékek láthatók, akkor kerti tömlőt 

használjon a mosáshoz.

3. Ha a vízzel való öblítés nem távolítja el a lerakódásokat, használjon műanyag kefét a felület 
és a csukló tisztításához, ha szükséges. Ne használjon fémkefét.

4. Miután az áramlásérzékelőt megvizsgálta és megtisztította, igazítsa az áramlásérzékelő 
lokátorának hornyát a vezetékcsatlakozó gerincéhez. Most forgassa el a gallérot az óramutató 
járásával megegyező irányba, és húzza vissza az érzékelőt a helyére. Ne nyúljon túl.

Elektródák tisztítása. Az elektródák öntisztító funkciója beépül az elektronikus vezérlés 
programozásába. A legtöbb esetben ez az öntisztító művelet az elektródákat optimális 
hatékonysággal tartja. Ha a medence víz kemény (magas ásványi anyagtartalma), az elektródák 
rendszeres kézi tisztítást igényelhetnek. A maximális teljesítmény fenntartása érdekében 
javasoljuk, hogy havonta nyissa ki és vizuálisan ellenőrizze az elsődleges és másodlagos 
elektródákat (5 és 4). A következő lépések útmutatást adnak a cella tisztításához.

Ellenőrzés és tisztítás:

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból. Az 1-1 / 4 '(32mm) 
tömlőméretű szűrőszivattyúk esetében - A víz kifolyásának elkerülése érdekében a szűrő 
rácsokat csavarja ki a szűrő csatlakozóiból, és helyezze be a kalaphoz hasonló dugókat a 
szűrő csatlakozóiba.

2. Az 1-1 / 2 '(38mm) tömlőméretű szűrőszivattyúknál - Mindkét dugattyús szeleppel forgassa 
teljesen az óramutató járásával megegyező irányba, amíg meg nem áll. Ez bezárja a 
szelepet, megakadályozza a víz áramlását a medencéből.

Ridge csatlakozás

Locator Notch 

Zsanér
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KARBANTARTÁS (folytatás)
3. Válasszuk le a két tömlőt a sósvízrendszerről, és rögzítsük a cellafedeleket (9) az elektrolitikus 
cella (3) bemenetére és kimenetére.

4. Csavarja ki az áramlásérzékelő (6) gallérját és húzza ki az áramlásérzékelőt az elektrolitikus 
cellából (3).

5. Öntsük a konyhai ecetet az elektrolitikus cellába (3) az elektródák merítéséhez. Áztassa 1 
órán át.

6. Open one side of the cell cover (9), drain and properly dispose of the vinegar. Connect the hose 
which goes from the pool to the cell. Flush the electrolytic cell housing with the pool water.

7. Fordítsa vissza a 3., 4., 5. és 6. lépést az elektrolitikus cellák újbóli csatlakoztatásához.
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KARBANTARTÁS (folytatás)

A tesztcsíkok egyidejűleg tesztelhetik a „szabad klór”, „pH”, „kalcium-keménység” és „teljes 
lúgosság” szinteket. Javasoljuk, hogy hetente tesztelje a vízkémiai vizsgálatot, és a 
klórkoncentrációt 0,5-3,0 ppm értéken tartsa.

Útvonalak és használat
1. A teljes csíkot merítse a vízbe, és azonnal távolítsa el.
2. Tartsa a szalagszintet 15 másodpercig. Ne rázza fel a felesleges vizet a szalagról.
3. Most hasonlítsa össze a szalagpántot a csomagolási címkén található színskála szerint. 

Szükség esetén állítsa be a kémiai szintet a medence vízében. Nagyon fontos, hogy a víz 
kémiai szintjének vizsgálatakor a megfelelő technikát alkalmazzuk. Olvassa el figyelmesen az 
írott szalag utasításait.

1. Húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.
2. Miután a medence teljesen üres volt, húzza ki a sósvízi rendszert a tömlőkről a telepítési 

utasítások megfordításával.
3. A készülék tárolása előtt légtelenítse a készüléket. Ez lehet egy jó alkalom az elektrolitikus 

cellák vizuális ellenőrzésére és tisztítására.
4. Tárolja a készüléket és a tartozékokat száraz helyen. A hőmérsékletet 32 Fahrenheit (0 

Celsius fok) és 97 Fahrenheit (36 Celsius fok) között kell szabályozni.
5. Az eredeti csomagolás tárolásra használható.

INTEX® VIZSGÁLATI RÖGZÍTÉSEK

HOSSZÚ TÁROLÁS
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POOL KARBANTARTÁS ÉS KÉMIAI MEGHATÁROZÁSOK

A vízkezeléshez forduljon a helyi úszómedence-kereskedőhöz.

• pool Ne adjon hozzá közvetlenül a skimmerhez tartozó vegyi anyagokat. Ez károsíthatja a 
cellát.

• Az ajánlott tartomány fölötti só- és fertőtlenítőszint fenntartása hozzájárulhat a medence 
berendezések korróziójához.

• Ellenőrizze a tesztkészlet lejárati idejét, mivel a vizsgálati eredmények pontatlanok lehetnek, ha 
a készletet az adott időpont után használják.

• pool Ha a medencék nagy igénybevétele miatt meg kell növelni a fertőtlenítő szintet, akkor 
használjon egy triklór, TCCA vagy diklór-alapú vegyszert.

Free Chlorine -  A klórmaradék jelen van a medence vízében.

Combined Chlorine -  Is formed by the reaction of free chlorine with ammonia wastes. 
Result if too high - Sharp chlorinous odor, eye irritation.

pH -  Olyan érték, amely azt mutatja, hogy mennyire savas vagy alapos a 
megoldás.
Eredmény, ha túl alacsony - korrodált fémek, szem- és bőrirritáció, károsodás
teljes lúgosság.
Túl magas eredmény - Mérlegképződés, felhős víz, rövidebb szűrőfolyások, 
szem- és bőrirritáció, gyenge klórhatékonyság.

Total Alkalinity - Azt jelzi, hogy a víz milyen mértékben ellenáll a pH-nak.
Meghatározza a pH-változás sebességét és egyszerűségét, így a pH-

érték beállítása előtt mindig állítsa be a teljes lúgosságot.
Eredmény, ha túl alacsony - korrodált fémek, szem- és bőrirritáció. 

Alacsony lúgosság
a pH instabillá válik. Minden vegyi anyag

a vízhez hozzáadódik a pH.
Túl magas eredmény - mérlegképződés, felhős víz, szem és bőr

irritáció, gyenge klórhatékonyság.

Calcium Hardness - A vízben oldott kalcium és magnézium mennyiségére utal.
Eredmény, ha túl magas - Szem- és bőrirritáció, a víz 
kiegyensúlyozásának nehézsége és a gyenge klórhatékonyság. A skála 
kialakul, és a víz zavarossá válik. 

Stabilizer -  A stabilizátorok medencékben meghosszabbítják a klór élettartamát. 
(Cyanuric Acid) 

Előnyös vízkémiai olvasás
Minimum Ideal             Maximum

Free Chlorine 0 0.5 - 3.0 ppm 5.0 ppm
Combined Chlorine 0 0 ppm 0.2 ppm
pH 7.2 7.4 - 7.6 7.8
Total Alkalinity 40 ppm 80 ppm 120 ppm
Calcium Hardness 50 ppm 100 - 250 ppm 350 ppm
Stabilizer (Cyanuric Acid) 10 ppm 20 - 40 ppm 50 ppm
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÜLÖNLEGES 
CHOROR

FEHÉR FEKETEK 
A VÍZBEN

Nincs LED-kijelző

• Ia sósvízrendszer elégtelen 
üzemideje.

• salt A medence vízben a 
sószint kevesebb, mint 2000 
ppm. Ez nem elegendő.

• intenzív napsugárzás okozta 
klórveszteség.

• A bather terhelés 
megnövekedett.

• Eltömődött vagy piszkos 
elektrolitikus cella.

• Magas UV-expozíció.

• A medence vízében a kalcium 
keménysége túlzott.

• Nincs áramellátás.
• Az RCD nincs visszaállítva.
• A tápegység kiégett.
• LED-hiba.

• Növelje a napi sósvíz-rendszer üzemidejét. 
Lásd: „Üzemeltetési utasítások”.

• Ellenőrizze a sószintet a tesztkészlettel. Szükség 
szerint állítsa be. Lásd: „Salt & Pool Water kötet”.

• Használja a medence fedelet, ha a medence nem 
használatban és / vagy amikor az egység működik.

• Növelje a napi sósvíz-rendszer üzemidejét. 
Lásd: „Üzemeltetési utasítások”.

• Távolítsa el a cellát az ellenőrzéshez, szükség 
esetén tisztítsa meg. Lásd: „Karbantartás”.

• Fedezze fel a medencét egy fedélzeten 
2-re nap múlva a készülék fut
tesztelje a vizet a tesztcsíkok segítségével.

• Ha a medence tiszta és tiszta, adjon 
hozzá stabilizátort a vízhez, majd tesztelje 
a vizet a készülékkel.

• A medence vízének körülbelül 20–25% -át 
leeresztjük, és friss vizet adunk hozzá a kalcium 
keménységének csökkentéséhez. Vizsgálja meg 
az elektrolitikus cellát a méretarány növelése 
érdekében. Ha szükséges, tisztítsa meg az 
elektrolitikus cellát.

• Ismerje meg a kapcsolót és kapcsolja be.
• Állítsa vissza az RCD-t.
• Lépjen kapcsolatba az Intex 

szervizközpontjával.

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

FONTOS
Ha továbbra is nehézségekbe ütközik, forduljon segítségért a Fogyasztói Szolgálatunkhoz. 
Lásd a külön engedélyezett szervizközpontokat.

1. A szűrő szivattyú nem csatlakozik a 
rendszerhez és / vagy kapcsolja be.

2. A keringési vonal le van tiltva.

3. Helytelen bemeneti és 
kimeneti tömlő iránya.

4. Méret az áramlásérzékelőn.

5. Az áramlásérzékelő kábel laza.

6. Belső időzítő konfliktus a szűrőpumpa 
és a sósvíz rendszer között.

7. Áramlásérzékelő hibája.

 1. Szennyeződés vagy skála a 
titán lemezeken.

2. Alacsony sószint / Só nélkül.

3. Az elektrolitikus cella kábel laza.

4. Lehetséges elektrolitikus sejthiba.

1. Magas sószint.

1.  A LED kijelző ki van kapcsolva, és a 
„SERVICE” jelzőfény világít - a 
rendszer nem kapcsol be.

2.  A magas páratartalom okozza.
3.  PCB meghibásodás.

• Gy z djön meg róla, hogy a sz r  szivattyú 
csatlakoztatva van és m· ködik. Lásd: „Beállítási 
utasítás”.

• Ha a készülék dugattyús szelepekkel rendelkezik, 
győződjön meg róla, hogy nyitva vannak.

• Távolítsa el a szűrőbetétet és a cellát a törmeléktől 
és a szennyeződéstől. Lásd: „Karbantartás”.

• Engedje el az összes csapdába esett levegőt a 
keringési sorban. Lásd a szűrő szivattyú 
kézikönyvét.

• Ellenőrizze a bemeneti és a kimeneti tömlő 
irányát. Szükség esetén fordítsa vissza a 
tömlőket. Lásd: „Beállítási utasítások”.

• Tisztítsa meg az áramlásérzékel t, különös 
figyelmet fordítva a csuklóra. Lásd: „Karbantartás”.

• Csatlakoztassa az áramlásérzékel t szilárdan az 
áramlásérzékel·  csatlakozójába.

• Állítsa vissza mindkét időzítőt a szűrőpumpa 
és a sósvízrendszeren. Lásd: „Boost Cycle”.

• Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközpontjával.

• Távolítsuk el az elsődleges elektrolitikus 
cellát a vizsgálathoz. Ha szükséges, tisztítsa 
meg. Lásd: „Karbantartás”.

• Adj hozzá sót. Lásd: „Salt & Pool Water kötet”.

• Győződjön meg róla, hogy a cella vezetéke 
megfelelően van-e dugva a cella házába.

• Lépjen kapcsolatba az Intex szervizközpontjával. 
Szükség esetén cserélje ki a cellát.

• Részlegesen ürítse ki a medencét és 
töltse fel friss vízzel. Lásd: „Salt & 
Pool Water kötet”.

• Háztartási feszültség túl magas vagy túl alacsony (+ 20%). 
Ellenőrizze, hogy a feszültség a készülékházon megadott 
tartományon belül van-e.

• Futtassa a rendszert délben, és ne hajtsa végre 
hajnalban, ködös vagy eső időben. Helyezzünk egy darab 
csempe vagy hasonló padlót (15x15 cm) (38x38 cm) a 
készülék és a föld közé, hogy a talajvíz elpárologjon a 
rendszerből.

• Kapcsolatfelvétel az Intex szervizközpontjával.

LED PANEL 
KÓD PROBLÉMA MEGOLDÁS

 LED panel kód vaku és riasztás be (MEGJEGYZÉS: A tisztítás és szervizelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket).
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ELLENŐRZÉSI STÁCIÓS CSERÉJE

ÁLTALÁNOS VÍZI BIZTONSÁG

Szükséges eszközök: Egy (1) Phillips csavarhúzó
Ha csak a vezérlőállomást (13) kell cserélni a szervizközpont utasítása szerint, távolítsa el az 
összes alkatrészt a pontozott kereten belül és tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
Miután megkapta az új helyettesítő vezérlőállomást, helyezze vissza az előző egység összes 
alkatrészét az új vezérlőállomásra.

Control Station

A vízi kikapcsolódás szórakoztató és terápiás. Ez azonban a sérülések és a halál 
veszélyét hordozza magában. A sérülésveszély csökkentése érdekében olvassa el és 
kövesse az összes terméket, csomagot és csomagot tartalmazó figyelmeztetéseket és 
utasításokat. Ne feledje azonban, hogy a termékre vonatkozó figyelmeztetések, 
utasítások és biztonsági irányelvek a vízi rekreáció néhány általános kockázatát fedik 
le, de nem fedik le az összes kockázatot és veszélyt.
További biztosítékokért ismerkedjen meg az alábbi általános irányelvekkel, valamint az 
országosan elismert biztonsági szervezetek által kiadott irányelvekkel:
• Folyamatos felügyelet igénylése. Egy kompetens felnőttet kell kinevezni „vízellátónak” vagy 

vízmegfigyelőnek, különösen akkor, ha a gyerekek a medencében és a medencében vannak.
• Ismerje meg úszni.
• Szánjon időt a CPR és az elsősegélynyújtásra.
• pool utasítson mindenkit, aki felügyeli a pool-felhasználókat az esetleges medencés 

veszélyekről és a védőeszközök, például zárolt ajtók, akadályok stb.
• Utasítson minden pool-használót, beleértve a gyermekeket, hogy mit kell tenni vészhelyzet 

esetén.
• Mindig józan ész és jó megítélés, ha bármilyen vízi tevékenységet élvez.
• Felügyelet, felügyelet, felügyelet.
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KORLÁTOZOTT GARANCIA
A Krystal ClearTM sósvízrendszerét a legmagasabb minőségű anyagokból és kivitelezésből 
állították elő. Az összes Intex terméket megvizsgálták és hibamentesnek találták a gyár 
elhagyása előtt. Ez a korlátozott garancia csak a Krystal ClearTM sósvízrendszerre és az 
alább felsorolt   tartozékokra vonatkozik.
Ez a korlátozott garancia a törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és nem helyettesíti. 
Amennyiben ez a garancia nem felel meg az Ön törvényes jogainak, akkor azok elsőbbséget 
élveznek. Például az Európai Unióban a fogyasztóvédelmi jogszabályok törvényes jótállási 
jogokat biztosítanak a korlátozott jótállás által biztosított lefedettség mellett: az EU-szintű 
fogyasztói jogszabályokról szóló információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ 
honlapjára: http: //ec.europa.eu eu / fogyasztó / ECC / contact_en / htm.
E korlátozott jótállás rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak, és nem 
átruházhatók. Ez a korlátozott garancia az alábbi időszakra érvényes az első kiskereskedelmi 
vásárlás napjától. Tartsa az eredeti értékesítési bizonylatot ezzel a dokumentummal, mivel a 
vásárlási igazolás szükséges, és a jótállási igényeknek vagy a korlátozott jótállás 
érvénytelennek kell lennie.

Krystal ClearTM sósvízrendszer garancia - 2 év elektrolitikus cellák 
jótállása - 1 év
Tömlők, dugattyús szelepek és szerelvények garancia - 180 nap 

Ha a Krystal ClearTM sósvízi rendszerben a fent említett garanciaidőn belül gyártási hibát talál, 
kérjük, forduljon a megfelelő „Intex szervizközponthoz”, amely a külön „Meghatalmazott 
szervizközpontok” lapon található. Ha az elemet az Intex szervizközpont utasítása szerint 
visszaküldi, a Szolgáltatóközpont megvizsgálja az elemet, és meghatározza a követelés 
érvényességét. Ha az elem a garancia rendelkezései hatálya alá tartozik, az elemet javítani 
vagy kicserélni kell, ugyanazon vagy hasonló termékkel (az Intex választásakor) ingyenesen.
Ez a garancia és az Ön országában érvényes egyéb törvényes jogok kivételével további 
garanciák nem merülnek fel. Amennyire lehetséges az Ön országában, az Intex semmilyen 
körülmények között nem tehető felelőssé Önnek vagy harmadik félnek a Krystal ClearTM 
sósvízrendszerének, illetve az Intex vagy ügynökei és alkalmazottai tevékenységeinek (többek 
között a
gyártása). Ha az Ön országa nem engedélyezi a véletlen vagy következményes károk 
kizárását vagy korlátozását, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.
Ne feledje, hogy ez a korlátozott garancia nem vonatkozik az alábbi körülmények között:
• Ha a Krystal ClearTM Sósvízrendszer gondatlanság, rendellenes használat vagy 

alkalmazás, baleset, helytelen üzemeltetés, helytelen feszültség vagy áram lép fel az 
üzemeltetési utasítással ellentétes módon, helytelen karbantartás vagy tárolás;

• Ha a Krystal ClearTM sósvízrendszer körülményektől károsodik
• Intex ellenőrzésén túl, beleértve, de nem kizárólagosan, a szokásos kopást és a tűz, árvíz, 

fagyás, eső vagy más külső környezeti erők által okozott kárt;
• Az Intex által nem értékesített alkatrészek és alkatrészek; és / vagy
• A Krystal ClearTM sósvízrendszerhez való jogosulatlan módosítások, javítások vagy 

szétszerelés céljából, bárki más, mint az Intex szervizközpont személyzete.
Ez a garancia nem vonatkozik a medence víz, a vegyi anyagok vagy a vízkárosodás 
elvesztésével kapcsolatos költségekre. A garancia nem érinti a vagyon vagy a személy 
sérülését.
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és kövesse az összes utasítást a Krystal 
ClearTM sósvízrendszer megfelelő működéséhez és karbantartásához. Használat előtt mindig 
ellenőrizze a terméket. Ez a korlátozott garancia érvénytelenné válik, ha a használati utasítást 
nem tartják be.




