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WSTĘP  

Gratulujemy zakupu urządzenia z rodziny Resilience! Jesteś teraz dumnym posiadaczem Resilience E – pierwszego 

systemu łączącego w sobie wszystkie najważniejsze funkcje. Unikalny design Resilience E ułatwia montaż oraz 

konserwację, zapewniając użytkownikom więcej czasu na czerpanie radości z basenu.  

Stężenie soli w wodzie potrzebne do działania Resilience E jest bardzo niskie (niższe niż w ludzkiej łzie), a zawarta w 

wodzie sól jest wykorzystywana do produkcji wolnego chloru, który zabija glony oraz bakterie znajdujące się w wodzie 

basenowej. Po usunięciu z wody glonów oraz bakterii chlor ponownie wraca do postaci soli. Jest to cykl powtarzalny, 

dlatego nie wiąże się on z koniecznością dodawania do wody innych środków dezynfekujących.  

Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi urządzenia zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, 

sprawdzenie zawartości opakowania oraz wyposażenie się w niezbędne narzędzia. Niewłaściwy montaż oraz obsługa 

niezgodna z instrukcją mogą skutkować utratą gwarancji oraz niebezpieczeństwem. Instrukcja opisuje krok po kroku, 

jak przeprowadzić montaż w taki sposób, by odpowiadał on zalecanym normom. Poświęcenie czasu na zrozumienie 

działania systemu oraz jego funkcji zapewni bezproblemową obsługę urządzenia. Jeśli którakolwiek z informacji 

zawartych w instrukcji wyda Ci się niejasna, skontaktuj się z lokalnym salonem sprzedaży. Wykonując prace wokół 

swojego basenu unikaj niebezpieczeństw, takich jak kontakt z przewodami elektrycznymi lub substancjami 

chemicznymi.  

PAMIĘTAJ! Bezpieczeństwo przede wszystkim! 
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

Wszelkie prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka w sposób zgodny z 

przepisami lokalnymi i krajowymi. Nieprawidłowe użytkowanie lub montaż Resilience E mogą doprowadzić 

do poważnych uszkodzeń urządzenia oraz jego otoczenia. Podczas montażu oraz używania narzędzi 

elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając w to: 

● NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed przystąpieniem do montażu odłącz wszystkie źródła prądu zmiennego. 

● Urządzenie może być podłączone/odłączone od źródła zasilania za pośrednictwem wtyczki lub wyłącznika. 

● OSTRZEŻENIE! W trosce o ich bezpieczeństwo nie pozwalaj dzieciom na obsługiwanie urządzenia, o ile nie 

znajdują się one pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.  

● Jednostkę sterującą należy zamontować w odległości minimum 1,5m w poziomie (lub więcej, jeśli tak 

stanowią lokalne przepisy) od wewnętrznych ścian basenu. 

● OSTRZEŻENIE! - Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Urządzenie należy podłączać 

jedynie do obwodu uziemiającego zabezpieczonego przez wyłącznik różnicowoprądowy. Wyłącznik 

różnicowoprądowy montuje osoba odpowiedzialna za instalację urządzenia. Prąd znamionowy wyłącznika 

różnicowoprądowego powinien wynosić co najmniej 6 amperów, a sam wyłącznik należy poddawać 

regularnym inspekcjom poprzez wciśnięcie przycisku testowego. Jeśli wyłącznik różnicowoprądowy nie 

działa prawidłowo, w momencie awarii i dotknięcia urządzenia przez ciało człowieka może przepłynąć prąd, 

co grozi niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym. W takiej sytuacji nie korzystaj z urządzenia. 

Odłącz urządzenie i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą, który rozwiąże problem. 

● Urządzenie wyposażono w gniazdo umożliwiające podłączenie go z metalowym elementem wyposażenia, 

metalową obudową urządzenie elektrycznego, metalową rurą wodną za pośrednictwem miedzianego 

przewodu o przekroju 8,4mm2 w odległości do 1,5 metra od jednostki sterującej.  

● OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Instaluj urządzenie w odległości co 

najmniej 1,5 m od powierzchni metalowych. Ewentualnie możesz zamontować jednostkę sterującą w 

odległości 1,5 m od powierzchni metalowych, jeśli każda z powierzchni metalowych jest na stałe połączona 

do gniazda w skrzynce zaciskowej za pośrednictwem przewodu uziemiającego o przekroju 8,4 mm2.  

● OSTRZEŻENIE! By zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym NIE włączaj i nie dopuszczaj do pracy 

urządzenia w przypadku, gdy obudowa ogniwa jest uszkodzona lub niepoprawnie złożona. 

● OSTRZEŻENIE! W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym niezwłocznie wymień 

uszkodzony przewód. OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! 

● OSTRZEŻENIE! W celu zmniejszania ryzyka porażenia prądem, nie używaj przedłużaczy w celu podłączenia 

urządzenia do źródła zasilania; w tym celu skorzystaj z odpowiedniego gniazda elektrycznego. Nie zakopuj 

przewodu! 

● Okablowanie urządzenia należy poprowadzić w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w niniejszym 

dokumencie. 

● Zadbaj o to, by urządzenia oraz materiały wykorzystywane w lub wokół basenu oraz wanny spa były 

zgodne z systemami oczyszczającymi wodę działającymi w oparciu o sól. Niektóre z materiałów mogą być 

podatne na korozję pod wpływem soli i chloru. 

● Jeśli w maszynowni basenu przechowywany jest kwas, pomieszczenie musi być odpowiednio 

wentylowane, by uniknąć korozji spowodowanej oparami kwasów.  
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Zabrania się wykorzystywania maszynowni basenu do przechowywania narzędzi, mebli, sprzętu sportowego 

oraz innych rzeczy, które nie mają nic wspólnego z technologią basenową, włączając w to puste pojemniki 

po kwasach. Przed przystąpieniem do prac w maszynowni należy ją dokładnie przewietrzyć.  

● Urządzenie wykonano zgodnie z klasą szczelności IP66. 

Urządzenie obsługuje napięcie 100-240 V prądu zmiennego o częstotliwości 50-60 Hz i prądzie 

znamionowym 4 A. 

● Urządzenie może pracować w następujących warunkach: maksymalna temperatura powietrza 40°C, 

poziom zanieczyszczenia 2, kategoria przepięciowa 2, wysokość do 2000 m, do użytku wewnętrznego oraz 

zewnętrznego, praca w środowisku mokrym 

● NIE WYRZUCAJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. 
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 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA  

Ostrożnie rozpakuj swoje nowe urządzenie. Nie używaj w tym celu noża ani innych ostrych narzędzi. W opakowaniu 

powinny znajdować się: 

- Wstępnie złożony system Resilience E  

- Instrukcja obsługi 

- Karta gwarancyjna 

- Szablon do przycinania rur 

- 2 redukcje krótkie (63 mm na 50 mm) 
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DODATKOWE POTRZEBNE MATERIAŁY (NIE  ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIU) 

Niezbędny sprzęt: 

- Klej do PVC oraz odtłuszczacz (rozpuszczalnik) 

- Piłka do metalu lub obcinak do rur oraz wazelina 

- Śrubokręty 

- Marker permanentny 

Sprzęt dodatkowy: 

- Adaptery do rur (złączki redukcyjne) 

 

OMÓWIENIE UKŁADU  

Niniejsza instrukcja montażu jest przeznaczona dla osób specjalizujących się w technologii basenowej. Jej autorzy 

zakładają, że osoba montująca urządzenie posiada doświadczenie oraz wiedzę z zakresu podstawowych czynności 

związanych z obsługą basenu. Instrukcje oparte są na przeprowadzonych instalacjach i podążają za utartymi 

procedurami działania, które okazały się najbardziej skuteczne.   
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3. Filtr 

4. Element grzejny 
(opcjonalnie) 
 

5. Resilience E  

Woda z basenu 

 

Woda do basenu 
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MONTAŻ SYSTEMU  

Urządzenie Resilience E składa się z jednego zestawu, w który wchodzą następujące elementy: jednostka sterująca, 

przezroczysta cela chloru z elektrodą chloru, na której znajduje się czujnik przepływu oraz czujnik temperatury. 

Powyższe komponenty zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję, które odznaczają się 

niezwykłą trwałością. Zamontowanie ich w miejscu, gdzie nie dochodzi bezpośrednie światło słoneczne oraz wilgoć 

zagwarantuje im ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.  

Urządzenie Resilience E musi być zainstalowane za filtrem oraz urządzeniami grzewczymi (jeśli takie są obecne w 

układzie), ale przed którymkolwiek z trójników znajdujących się w rurze powrotnej.  

Urządzenie może być zainstalowane w kierunku „z prądem” lub „pod prąd” – znaczenie ma wyłącznie to, w którym 

miejscu w układzie będzie się ono znajdywało.  

Zamontuj system w łatwo dostępnym miejscu, tak by w razie potrzeby bez problemu go zdemontować. 

MONTAŻ RESILENCE E 

1. Do montażu będziesz potrzebował prostej rury o długości 30 centymetrów.  
2. Korzystając z szablonu do przycinania rur zaznacz na rurze odcinek o długości 19,5 cm.  
3. Przytnij rurę przy użyciu piłki lub obcinaka do rur i nałóż na nią nakrętki. Rura musi być przycięta równo! 
4. Oczyść rurę i wewnętrzną stronę półśrubunków przy użyciu odtłuszczacza PVC.  
5. Na oczyszczone powierzchnie nałóż klej i wsuń obie rury do półśrubunków. 
6. Zetrzyj nadmiar kleju i odczekaj, aż klej stężeje (minimum 10 minut). 
7. Włóż elektrolizer z dwoma o-ringami w wycięte miejsce na rurze i dokręć nakrętki półśrubunków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                 Elektrolizer zamontowany na rurze 

 
  OSTRZEŻENIE! Nie blokuj otworów odpowietrzających znajdujących się z tyłu obudowy urządzenia. 
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PROWADZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH  

 

UWAGA! Przed podłączeniem przewodów zasilających elektrolizer zasilanie głównego źródła lub odłącz 

zasilanie od głównego wyłącznika/timera głównego źródła zasilania.  

Należy tak podłączyć przewody zasilające, aby elektrolizer pracował wyłącznie wówczas, gdy pracuje 

pompa obiegowa. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje.  

Podłącz urządzenie do obwodu zabezpieczonego przez wyłącznik różnicowoprądowy. Postępuj zgodnie z 

przepisami lokalnymi i krajowymi. Zasilanie musi być podłączone równolegle do pompy, tak by pompa i 

urządzenie pracowały jednocześnie. 

Ostrzeżenie! Wszelkie prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka oraz 

odpowiadać krajowym oraz lokalnym przepisom. Nieprawidłowe użytkowanie lub montaż Resilience E 

mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń urządzenia oraz jego otoczenia. Podczas montażu oraz 

używania narzędzi elektrycznych zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa! 

 

 

Napięcie 110V / 240V 
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URUCHOMIENIE 

PRZED DODANIEM SOLI 

1. Równowaga wodna. Zapoznaj się z treścią sekcji zatytułowanej „Podstawy chemii” na stronie 20, by 

dowiedzieć się, jakie są zalecane odczyn wody. Usuń metale z wody basenowej przy użyciu bezfosforanowego 

środka i zmierz parametry wody, by upewnić się, że zawartość fosforanów nie przekracza 100 ppb (części na 

miliard). Dzięki temu będziesz mógł szybko i niezawodnie uruchomić swój elektrolizer.  

2. Nowe baseny: odczekaj 30 dni lub dłużej, jeśli takie są zalecenia firmy wykonującej basen, aż tynk 

stwardnieje, zanim do wody basenowej dodasz sól lub uruchomisz elektrolizer.  

3. Baseny biguanidowe: montując system w basenie wykorzystującym biguanidowe uzdatniacze wody 

konieczne jest usunięcie z wody biguanidów, zanim możliwe będzie uruchomienie systemu.   

DODAWANIE SOLI  

1. Sprawdź zasolenie wody w swoim basenie. Wcześniejsze chlorowanie basenu może skutkować wyższym 

odczytem poziomu zasolenia wody w związku z obecnością soli resztkowej w chlorze.  

2. Korzystając z tabeli na stronie 11 obliczysz, ile soli powinieneś dodać do swojej wody basenowej. Została ona 

opracowana na podstawie stężenia soli wynoszącego 3500 ppm (około ⅓ %). Ilość soli może być większa w 

przypadku basenów o większej objętości (np. 4000 ppm). 

3. Pompa obiegowa basenu powinna być włączona. 

4. Dodaj odpowiednią ilość soli do wody basenowej, rozprowadzając ją równomiernie po dnie basenu. By 

uniknąć zapchania filtra lub uszkodzenia jednostki sterującej oraz pompy, nie dodawaj soli poprzez 

skimmer ani zbiornik wyrównawczy. Wyszczotkuj dno basenu, by przyspieszyć rozpuszczanie się soli.   

5. Do momentu całkowitego rozpuszczenia się soli poziom zasolenia wskazywany przez elektrolizer może się 

wahać.  

6. Wyłącz jednostkę sterującą Resilience E.  

7. Nie wyłączaj pompy obiegowej wody, ponieważ musi ona stale pompować wodę. 

8. Dodaj odpowiednią ilość soli do wody basenowej, rozprowadzając ją równomiernie po całej niecce. 

Równomierne rozprowadzenie soli w wodzie zajmie około 8 godzin.  

9. Gdy dojdzie do całkowitego rozpuszczenia soli w wodzie, ustaw zalecane nastawy elektrolizera.  
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Obliczanie objętości basenu  

 

Rodzaj basenu Pojemność basenu w litrach (wymiary w metrach) 

Prostokątny długość x szerokość x średnia głębokość x 1000 

Okrągły średnica x średnica x średnia głębokość x 785 

Owalny długość x szerokość x średnia głębokość x 893 

 

Jakiego rodzaju soli powinienem użyć?  

 

Odpowiednia sól Nieodpowiednia sól – nie używaj! 

Najlepsza jest granulowana basenowa sól 

warzona 

Sól jodowana 

99,9% czysta sól Sole o zawartości środków przeciwzbrylających powyżej 1% 

(np. żelazocyjanek sodu), ponieważ zawierają one żelazo, 

które może zabarwić wyposażenie basenowe na żółto. Środki 

przeciwzbrylające są często stosowane w solach 

zmiękczających wodę 

 Sól kamienna – ze względu na znajdujące się w niej 

zanieczyszczenia 

 Chlorek wapnia – nie będący solą. Należy używać wyłącznie 

chlorku sodu 
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Tabela do obliczan ia ilości soli (w kilogramach)  

Zasolenie wody przed dodaniem soli (w ppm) 

  0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4500 

  Ile soli dodać? (w kilogramach) 

10  40 35 30 25 20 15 10 5 0 

20  80 70 60 50 40 30 20 10 0 

30  120 105 90 75 60 45 30 15 0 

40  160 140 120 100 80 60 40 20 0 

50  200 175 150 125 100 75 50 25 0 

60  240 210 180 150 120 90 60 30 0 

70  280 245 210 175 140 105 70 35 0 

80  320 280 240 200 160 120 80 40 0 

90  360 315 270 225 180 135 90 45 0 

100  400 350 300 250 200 150 100 50 0 

110  440 385 330 275 220 165 110 55 0 

120  480 420 360 300 240 180 120 60 0 

130  520 455 390 325 260 195 130 65 0 

140  560 490 420 350 280 210 140 70 0 

150  600 525 450 375 300 225 150 75 0 

160  640 560 480 400 320 240 160 80 0 

170  680 595 510 425 340 255 170 85 0 

180  720 630 540 450 360 270 190 95 0 

190  760 665 570 475 380 285 190 95 0 

200  800 700 600 500 400 300 200 100 0 

 

Sprawdź obecne zasolenie w górnej części tabeli (np. 1000 ppm). Po lewej stronie odszukaj wartość odpowiadającego 

objętości Twojego basenu (np. 100 000 litrów). Liczba określająca zapotrzebowanie na sól znajduje się u zbiegu tych 

dwóch wartości. Oznacza ona liczbę kilogramów soli, które należy dosypać do wody basenowej. 
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Tabela do obliczania ilości soli (w funtach)  

Obecne zasolenie wody basenowej (przed dodaniem soli) [ppm] 
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 4  117 100 83 67 50 33 17 0 OK 

6  175 150 125 100 75 50 25 0 OK 

8  234 200 167 133 100 67 33 0 OK 

10  292 250 209 167 125 83 42 0 OK 

12  350 300 250 200 150 100 50 0 OK 

14  409 350 292 234 175 117 58 0 OK 

16  467 400 334 267 200 133 67 0 OK 

18  525 450 375 300 225 150 75 0 OK 

20  584 500 417 334 250 167 83 0 OK 

22  642 550 459 367 275 183 92 0 OK 

24  701 600 500 400 300 200 100 0 OK 

26  759 651 542 434 325 217 108 0 OK 

28  817 701 584 467 350 234 117 0 OK 

30  876 751 626 500 375 250 125 0 OK 

32  934 801 667 534 400 267 133 0 OK 

34  992 851 709 567 425 284 142 0 OK 

36  1051 901 751 600 450 300 150 0 OK 

38  1109 951 792 634 475 317 158 0 OK 

40  1168 1001 834 667 500 334 167 0 OK 

42  1226 1051 876 701 525 350 175 0 OK 

44  1284 1101 917 734 550 367 183 0 OK 

46  1343 1151 959 767 575 384 192 0 OK 

48  1401 1201 1001 801 600 400 200 0 OK 

50  1460 1251 1043 834 626 417 209 0 OK 

 

Sprawdź obecne zasolenie w górnej części tabeli (np. 1000 ppm). Po lewej stronie odszukaj wartość odpowiadającego 

objętości Twojego basenu (np. 12 000 galonów).  

Liczba określająca zapotrzebowanie na sól znajduje się u zbiegu tych dwóch wartości. Oznacza ona liczbę funtów soli, 

które należy dosypać do wody basenowej. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

FILTRACJA 

Odpowiednia filtracja jest kluczowa dla utrzymania czystej oraz zdrowej wody basenowej. W branży basenowej 

zakłada się, że cała woda z basenu powinna zostać przefiltrowana przynajmniej półtora raza na dzień (filtr powinien 

pracować nieustannie przez co najmniej 8 godzin w przypadku większości basenów). Przy zwiększonym 

zapotrzebowaniu na filtrację filtr powinien pracować odpowiednio dłużej. Gdy zachodzi taka potrzeba, pompa filtra 

oraz elektrolizer mogą pracować nieustannie.  

 

       Uwaga! Niewłaściwa filtracja zmniejsza przejrzystość wody i sprawia, że elektrolizer pracuje intensywniej. 

 

Pozostałe czynniki chemiczne  

Sprawdzaj i dostosowuj pozostałe parametry wody, ponieważ mogą one znacznie obniżyć efektywność pracy 

elektrolizera. Jeśli będziesz używał dobrej jakości zestawów pomiarowych i przestrzegał prostych instrukcji 

zawartych w niniejszej instrukcji, Twój elektrolizer odwdzięczy Ci się krystalicznie czystą wodą i bezproblemowym 

użytkowaniem basenu przez wiele lat przy minimalnym nakładzie pracy. Zapoznaj się z treścią sekcji 

zatytułowanej „Podstawy chemii” na stronie 19, by dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych parametrów. 
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PODSTAWY OBSŁUGI 

Elektrolizer Resilience E generuje czysty chlor służący do dezynfekcji i utleniania wody basenowej. Zawartość chloru w 

wodzie powinna mieścić się w przedziale od 1 do 3 ppm. Pomiaru tego parametru można dokonać przy użyciu 

standardowego zestawu pomiarowego. Najbardziej optymalne stężenie chloru w wodzie basenowej uzyskasz 

włączając filtr wcześnie rano oraz po godzinie 16:00, ponieważ mniejsza ilość promieniowania UV działa mniej 

niszcząco na wytwarzany chlor.   

Tryby 

ON – system i pompa obiegowa są WŁĄCZONE (sprawdź, czy pompa obiegowa działa) – system działa sprawnie i 

wytwarza chlor. 

OFF – jednostka została manualnie WYŁĄCZONA poprzez wciśnięcie przycisku ON/OFF. Wszystkie funkcje systemu są 

wyłączone. 

        OSTRZEŻENIE: urządzenie w dalszym ciągu pobiera energię ze źródła zasilania. 

 

KONTROLKI, KOMUNIKATY I PRZYCISKI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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1. Przycisk ON/OFF – włącza i wyłącza urządzenie. 

2. Zmniejszanie produkcji chloru – wciśnij przycisk , by zmniejszyć produkcję chloru.  

3. Wskaźnik wydajności produkcji chloru – wskazuje wydajność produkcji chloru (tzn. 25%, 50%, 75% i 100%). 

4. Zwiększanie produkcji chloru – wciśnij przycisk , by zwiększyć produkcję chloru.  

5. Turbo – przycisk umożliwiający pracę urządzenia z pełną wydajnością przez 24 godziny.  

6. Komunikaty ostrzegawcze – Uwaga! Objaśnienia komunikatów ostrzegawczych znajdziesz na stronie 17.  
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ZWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE PRODUKCJI CHLORU 

1. Wciskaj przycisk         do momentu, aż zaświeci się kontrolka odpowiadająca żądanej wydajności produkcji.  

UWAGA: Produkcja chloru zmniejsza/zwiększa się stopniowo.  

Aktualny poziom produkcji chloru jest oznaczony kontrolką LED świecącą się światłem stałym. Żądana 

wydajność produkcji chloru jest oznaczany migającą kontrolką LED.   

2. Wciskaj przycisk         do momentu, aż zaświeci się kontrolka odpowiadająca żądanej wydajności produkcji 

chloru.  

Uwaga! Czynniki takie jak światło słoneczne, liczba kąpiących się, zanieczyszczenia obecne w wodzie oraz 

zaburzona równowaga wodna, jak również jej temperatura, zwiększają zapotrzebowanie na chlor. 

TRYB TURBO 

Wciśnij przycisk          , by system przez 24 godziny automatycznie pracował z pełną wydajnością. Po wciśnięciu tego 

przycisku zaświeci się kontrolka trybu Turbo, a produkcja chloru zostanie zwiększona do 100%. Po 24 godzinach pracy 

w tym trybie (lub po ponownym wciśnięciu przycisku Turbo) system automatycznie powróci do produkcji chloru na 

poziomie zgodnym z poprzednim ustawieniem. Funkcja ta przydaje się przy tymczasowym zwiększaniu wydajności 

dezynfekcji wody basenowej i/lub po okresie intensywniejszego użytkowania basenu, opadach deszczu, etc. 

TRYB ZIMOWANIA / ZIMNEJ WODY 

By chronić elektrodę chloru, jednostka została tak zaprojektowana, by automatycznie obniżyć produkcję chloru w 
momencie wystąpienia niskiej temperatury.  
 
W przypadku temperatury wody poniżej 18°C jednostka sterująca obniży produkcję chloru do 50%. Zapali się wówczas 
pasek odpowiadający produkcji chloru na poziomie 50%. Pasek odpowiadający żądanej wydajności produkcji chloru 
zacznie migać. Zaświeci się ostrzegawcza kontrolka LED „Cold Water”.   
 
W przypadku temperatury wody poniżej 14°C jednostka sterująca obniży produkcję chloru do 25%. Zapali się wówczas 
pasek odpowiadający produkcji chloru na poziomie 25%. Pasek odpowiadający żądanej wydajności produkcji chloru 
zacznie migać. Zaświeci się ostrzegawcza kontrolka LED „Cold Water”.   
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE  

„NO FLOW”  

Świeci się ikonka przekreślonego kranu. Sprawdź, czy nie doszło do spadku przepływu wody i czy w rurach nie 

doszło do nagromadzenia pęcherzyków powietrza. Sprawdź, czy łopatka czujnika przepływu jest położona pod 

kątem; oznacza to, że woda przepływa przez celę chloru.  W przypadku pompy z regulowaną prędkością 

obrotową zwiększ przepływ do momentu, aż kontrolka LED nie zgaśnie.  

 

 

 

 

„LOW SALT” 

Możliwe, że do wody basenowej należy dodać sól. W pierwszej kolejności sprawdź elektrodę chloru, ponieważ 

osadzający się na niej kamień może mieć negatywny wpływ na poprawność odczytów. Jeśli to konieczne, 

oczyść płytki elektrody (na stronie 18 znajdziesz instrukcję, jak to zrobić)  

Jeśli po wyczyszczeniu elektrody problem nie ustępuje, manualnie sprawdź poziom zasolenia wody basenowej 

przy użyciu paska testowego. W razie konieczności dodaj do wody basenowej sól w ilości zgodnej z tabelą na 

stronie 12. 

„COLD WATER”  

Ten komunikat oznacza, że temperatura wody wynosi poniżej 18°C. Jednostka sterująca obniży produkcję 

chloru do 50% lub 25%, jeśli temperatura spadnie poniżej 14°C. Nie jest wymagane dalsze działanie.  

„CLEAN CELL”  

Ten komunikat oznacza, że konieczne jest wyczyszczenie płytek elektrody chloru. Na stronie 18 znajdziesz 

wskazówki dotyczące czyszczenia elektrody chloru.  

„CELL LIFE LOW”  

Ten komunikat wyświetla się w momencie, gdy doszło do zużycia elektrody chloru. Należy wymienić starą 

elektrodę chloru na nową. 

„SYSTEM ERROR”  

Ta kontrolka zapala się w momencie, gdy system nie jest w stanie wytwarzać chloru. Zapoznaj się z 

rozdziałem zatytułowanym „Rozwiązywanie problemów” znajdującym się na 23 stronie tej instrukcji, by 

zdiagnozować i rozwiązać problem.  

 

Łopatka czujnika znajduje 

się pośrodku = brak 

przepływu wody 

Łopatka jest położona 

pod kątem = woda 

przepływa przez celę 

chloru. 

*Kąt położenia łopatki 

zależy od kierunku 

przepływu wody 
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KONSERWACJA 

Konserwacja elektrolizera Resilience E wymaga minimalnych nakładów pracy, które zwrócą się w postaci jego 

maksymalnej wydajności oraz wydłużonej żywotności.  

Parametry wody powinno się sprawdzać raz w tygodniu, ale BEZWZGLĘDNIE należy to robić przynajmniej raz w 

miesiącu.  

KONSERWACJA ELEKTRODY CHLORU 

Utrzymywanie obudowy celi chloru w czystości umożliwia regularne oraz łatwe sprawdzenie poziomu 

nagromadzonego kamienia i osadów wapnia. Poddawaj elektrodę chloru okresowym inspekcjom wizualnym i czyść ją, 

gdy zajdzie potrzeba. Zaawansowane technologie samooczyszczania, włączając w to odwróconą polaryzację, 

pomagają utrzymać elektrodę w czystości, ale mimo to konieczne jest jej czyszczenie co najmniej dwa razy w ciągu 

roku. 

Czyszczenie elektrody chloru 

 UWAGA! Do czyszczenia elektrody nie należy wykorzystywać twardych ani metalowych przedmiotów. 

 NIE wkładaj niczego do wnętrza celi. 

 Każda z wymienionych powyżej czynności może doprowadzić do starcia powłoki znajdującej się na płytkach, 
 co będzie skutkowało utratą gwarancji. 

Sprawdź, czy gniazda elektryczne znajdujące się na górze celi nie mają bezpośredniego kontaktu z 
wodą/kwasem! 
 
ZAWSZE DODAWAJ KWAS DO WODY, A NIE WODĘ DO KWASU. 

 Rozcieńczony roztwór kwasu solnego = 1 część kwasu na 10 części wody.  

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kwasu. 

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródeł zasilania. 

2. Zamknij wszystkie zawory znajdujące się za oraz przed urządzeniem. 

3. Opróżnij wodę z urządzenia odkręcając złączki znajdujące się na obu końcach celi chloru. 

4. Odłącz jednostkę sterującą od obudowy celi odkręcając dużą nakrętkę znajdującą się pod jednostką 

sterującą. Umieść jednostkę sterującą w suchym i bezpiecznym miejscu z dala od źródeł wody. 

5. Zdejmij pokrywkę z górnej części elektrody i zakryj piny podłączeń elektrycznych. Sprawdź, czy pokrywka 

jest pewnie osadzona.  

6. Wyciągnij elektrodę chloru z obudowy (celi) chloru). Sprawdź, czy piny elektryczne znajdujące się na 

górze celi nie mają bezpośredniego kontaktu z wodą!  

7. Po wyciągnięciu elektrody sprawdź, czy nie doszło do nagromadzenia kamienia (płatki lub jasne osady) na 
płytkach elektrody i czy do środka nie dostały się zanieczyszczenia, których nie zdołał wyłapać filtr. Jeśli nie 
stwierdziłeś obecności kamienia, ponownie umieść elektrodę w celi chloru.  

 Jeśli zauważyłeś kamień to dokończ czynność czyszczenia elektrody. 
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8. Zdejmij o’ring z celi chloru. 

9. Do czystego plastikowego pojemnika wlej nierozcieńczony biały destylowany ocet lub roztwór 

rozcieńczonego kwasu solnego (1 część kwasu solnego na 10 części wody). ZAWSZE DODAWAJ KWAS DO 

WODY – NIGDY WODĘ DO KWASU!  

10. Umieść elektrodę w pojemniku i sprawdź, czy piny instalacji elektrycznej znajdujące się na górze nie 

mają bezpośredniego kontaktu z wodą!  

11. Poczekaj, aż płyn przestanie się pienić (5-10 minut w przypadku kwasu solnego; w przypadku octu dłużej). 

12. Ostrożnie wylej roztwór kwasu lub ocet do wody basenowej. 

13. Ostrożnie umyj elektrodę pod bieżącą wodą lub w wodzie basenowej i włóż o’ring z powrotem na swoje 

miejsce. 

14. Włóż elektrodę do obudowy. Pamiętaj, że elektrodę można umieścić w obudowie tylko w odpowiednim 

kierunku, więc ostrożnie dopasuj ją do obudowy. 

15. Zdejmij nasadkę z przyłączy elektrycznych i nałóż ją z powrotem na górną część celi.  

16. Ponownie umieść jednostkę sterującą nad celą i połącz oba elementy. 

17. Włącz urządzenie 

18. Sprawdź, czy po ponownym uruchomieniu urządzenia nie dochodzi do żadnych przecieków.  

 

ZIMOWANIE 

Ujemne temperatury mogą zaszkodzić zarówno hydraulice Twojego basenu, jak i jednostce sterującej. Jeśli 

prognozowane są dłuższe okresy ujemnej temperatury, opróżnij wodę z pompy, filtra, celi chloru i przewodów, zanim 

dojdzie do spadku temperatury. 

 

PONOWNE URUCHOMIENIE BASENU WIOSNĄ  

NIE WŁĄCZAJ systemu, zanim woda basenowa nie osiągnie wymaganych parametrów.  
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PODSTAWY CHEMII 

Poniższa tabela przedstawia poszczególne parametry wody oraz szczegółowe omówienie czynników wpływających na 

skład chemiczny wody. Utrzymywanie przedstawionych parametrów na zalecanych poziomach gwarantuje najbardziej 

optymalne warunki do kąpieli. Pamiętaj, by okresowo sprawdzać parametry wody basenowej. Jeśli skład chemiczny 

wody wymaga korekty, to w lokalnym sklepie z chemią basenową znajdziesz wszystkie niezbędne do tego produkty 

oraz informacje. Do sklepu radzimy zabrać ze sobą kopię parametrów wody lub poinformować personel, że korzystasz 

z elektrolizera Magen eco-Energy.  

Współczynnik Wartość optymalna 

Zasolenie 3000 - 4500 ppm 

Wolny chlor 1 - 3 ppm 

pH 7,0 - 7,8 

Zasadowość całkowita 80 - 120 ppm (w zależności od indeksu nasycenia) 

Stabilizator (kwas cyjanurowy lub kondycjoner) 20 - 70 ppm 

Fosforany 0- 100 ppb 

Azotany 0 ppm 

Metale 0 ppm 

Twardość wapniowa wody W zależności od rodzaju basenu (wartość indywidualna dla 

każdego basenu) 

Rozpuszczone składniki stałe (TDS) < 1200 ppm 

Indeks nasycenia -0,3 do 0,3 (0 jest wartością idealną) 

Sól jest naturalnym źródłem chloru. Optymalny poziom zasolenia gwarantujący najlepsze działanie elektrolizera 
wynosi 3500 ppm (części na milion). Niższy poziom zasolenia może obniżyć wydajność elektrolizera. Poziom zasolenia 
powyżej 5500 ppm może doprowadzić do korozji wyposażenia basenu. Chcąc zasięgnąć dodatkowych informacji na 
ten temat zapoznaj się z rozdziałem „Dodawanie soli” znajdującym się na stronie 11.  

Wolny chlor i chlor związany Nieprzyjemny zapach oraz dyskomfort często kojarzony z chlorem są w rzeczywistości 
konsekwencją obecności w wodzie chloru związanego (chloramin). Chlor związany to molekuła chloraminy, która 
atakuje szkodliwe cząstki zawarte w wodzie, ale nie jest w stanie ich zniszczyć. Cząstka chloru przyczepia się do 
szkodliwej cząsteczki i pozostaje z nią związana, dopóki jedna z nich się nie utleni; stąd wzięło się określenie 
związanego chloru (zwanego również chloraminami). By utlenić szkodliwe cząstki i ponownie uwolnić chloraminy, 
właściciele basenów muszą okresowo przeprowadzić szokowe chlorowanie basenu. W basenach wykorzystujących 
elektrolizery szkodliwa cząstka utlenia się w na ektrodzie elektrolizera, a chlor związany jest stale sprowadzany do 
postaci wolnego chloru.  

Zawartość wolnego chloru w wodzie powinna mieścić się w przedziale od 1 do 3 ppm. Taki poziom wolnego chloru w 
wodzie gwarantuje kąpiel bez narażenia na nieprzyjemne zapachy oraz zapewnia dezynfekcję wody na właściwym 
poziomie.  

pH jest parametrem określającym odczyn wody. Mierzy się go na skali od 0 do 14. Czysta woda ma pH = 7 (neutralne), 
roztwory kwaśne mają pH poniżej 7, a roztwory zasadowe mają pH powyżej 7. Zalecany zakres pH wody basenowej 
wynosi 7,2 - 7,6; jest to przedział, w którym działanie chloru jest najbardziej efektywne, a woda basenowa ma 
najprzyjemniejsze właściwości. Chlor działa znacznie mniej efektywnie w wodzie o pH powyżej 7,8.  
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W celu obniżenia pH do wody basenowej należy dodać kwas solny, siarkowy lub wodorosiarczyn sodu (kwas w 
proszku). Robiąc to zawsze postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją.  

Zasadowość całkowita łagodzi skutki zmian pH. Często określa się ją mianem „wielkiego brata pH”. Utrzymywanie 
zasadowości całkowitej na odpowiednim poziomie pomaga zmniejszyć niechciane wahania w poziomie pH. 
Zasadowość całkowita odgrywa również rolę w równoważeniu wysokich lub niskich poziomów twardości wapniowej 
wody (zapoznaj się z „Indeksem nasycenia” znajdującym się na stronie 22).  

By obniżyć zasadowość całkowitą wody basenowej, dodaj do niej kwas solny, siarkowy lub wodorosiarczyn sodu; by ją 
zwiększyć, dodaj do wody wodorowęglan sodu. Robiąc to zawsze postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją. 

Stabilizatory (kwas cyjanurowy lub kondycjoner) – ich stosowanie jest konieczne w większości basenów 
zewnętrznych w celu utrzymania odpowiedniego stężenia chloru w wodzie. Stabilizatory chloru zapewniają 
utrzymanie ilości chloru resztkowego w wodzie na właściwym poziomie. Bez stabilizatora promieniowanie UV w ciągu 
2 godzin doprowadzi do rozpadu większości chloru, ale należy pamiętać, że zbyt duża ilość stabilizatora obniży 
efektywność chloru. By jak najlepiej równoważyć szkodliwy wpływ promieniowania słonecznego oraz zapewniać 
najbardziej efektywne działanie chloru zawartość stabilizatorów chloru w wodzie powinna wynosić 60 ppm. W 
przypadku stosowania automatycznych stacji pH/redoks/chlor wystarczy, że zawartość stabilizatorów w wodzie 
będzie mieściła się na poziomie 40 ppm.  

Obecność w wodzie fosforanów i azotanów znacznie zwiększa zapotrzebowanie na chlor, ponieważ ich obecność w 
wodzie redukuje stężenie chloru do zera. Skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu sprawdzenia 
zawartości fosforanów i azotanów w wodzie basenowej. Woda basenowa NIE POWINNA zawierać fosforanów ani 
azotanów. By obniżyć zawartość fosforanów, skorzystaj z preparatu redukującego stężenie fosforanów. By obniżyć 
zawartość azotanów, woda basenowa musi zostać częściowo lub całkowicie spuszczona. Przed spuszczeniem wody z 
basenu skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.  

Metale mogą doprowadzić do spadku stężenia chloru oraz zabarwienia basenu. Jeśli w ściekach zostanie stwierdzona 
obecność metali, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą, by dowiedzieć się, jak usunąć je z wody basenowej. W 
tym celu skorzystaj ze środka do usuwania metali nie zawierającego fosforanów, ponieważ są to związki chemiczne, 
które również nie są mile widziane w wodzie basenowej.  

Twardość wapniowa wody, tak samo jak pH oraz zasadowość całkowita, wpływa na charakter wody – agresywny lub 
powodujący powstawanie kamienia. Niższy poziom twardości wapniowej wody zwiększa czystość elektrolizera i 
pozwala uzyskać bardziej miękką i przejrzystą wodę. Twój lokalny doradca od chemii basenowej pomoże Ci określić 
odpowiedni poziom twardości wapniowej wody dla Twojego basenu.  

Rozpuszczone składniki stałe (ang. TDS) to parametr określający zawartość w wodzie różnych rozpuszczonych części 
stałych, w tym soli. Wysoki poziom efektywnego TDS (np. 1500 ppm i więcej) może doprowadzić do mętnienia wody 
oraz zwiększonego zapotrzebowania na chlorowanie.  

By utrzymać efektywne TDS na optymalnym poziomie podczas korzystania z elektrolizera, od całkowitej wartości TDS 
odejmij wartość zasolenia (np. 5000 TDS – zasolenie 4000 ppm = efektywne TDS na poziomie 1000 ppm).  

Indeks nasycenia określa, czy woda basenowa jest zrównoważona, agresywna albo ma skłonność do wytrącania się 
kamienia. Uwzględnia on wszystkie istotne czynniki, włączając w to poziom pH, zasadowość, twardość wapniową 
wody oraz temperaturę. Parametry te należy okresowo sprawdzać, a następnie wprowadzić do arkusza znajdującego 
się na następnej stronie, by określić indeks nasycenia oraz dokonać koniecznych korekt.  
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INDEKS NASYCENIA 

Sprawdź pH, zasadowość, twardość wapniową wody oraz jej temperaturę i postępuj zgodnie z poniższymi 

instrukcjami: 

1. Tutaj wpisz pH wody basenowej     pH: _______________ 

2. W poniższej tabeli odnajdź poziom zasadowości wody basenowej,  
A tutaj wpisz odpowiadający jej współczynnik zasadowości:    
Współczynnik zasadowości: _________________ 

Zasadowość wody 

basenowej (ppm) 

5 25 50 75 100 150 200 300 400 

Współczynnik 0,7 1,4 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 

3. W poniższej tabeli odnajdź poziom wapnia (CaCO3). 

A tutaj wpisz odpowiadający mu współczynnik twardości wapniowej:    
Współczynnik twardości wapniowej: __________________ 

Twardość 

wapniowa wody 

basenowej (ppm) 

5 25 50 75 100 150 200 300 400 

Współczynnik 0,3 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 

4. W poniższej tabeli odnajdź wartość odpowiadającą temperaturze wody basenowej, 
a tu wpisz odpowiadający jej  współczynnik temperatury   
Współczynnik temperatury ______________ 

Temperatura wody 

basenowej [F°] 

32 37 46 53 60 66 76 84 94 105 

Współczynnik 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

5. Dodaj do siebie wyniki z kroków od 1 do 4 powyżej 

i wpisz je tutaj:        Suma: ____________ 

           -12,2 

6. Od wyniku z kroku 5. odejmij 12,2 i wpisz wynik     ____________  

tutaj:         Indeks nasycenia =  

 

- Jeśli indeks nasycenia mieści się w przedziale od -0,3 do 0,3 oznacza to, że równowaga wodna jest 
prawidłowa.  

- Jeśli indeks nasycenia jest wyższy niż 0,3 woda będzie mętniała lub będzie wytrącał się z niej kamień. 
Wówczas należy obniżyć zasadowość oraz pH wody, pamiętając jednak o konieczności utrzymania ich w 
zalecanym zakresie.  

- Jeśli indeks nasycenia jest niższy niż -0,3 woda będzie powodowała korozję wyposażenia basenowego oraz 
wywoływała podrażnienia u kąpiących się. Wówczas należy podnieść zasadowość oraz pH wody, pamiętając 
jednak o konieczności utrzymania ich w zalecanym zakresie.  
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

Uwaga: Rozważenie możliwych przyczyn każdego problemu w kolejności od góry do dołu (od pierwszego do 

ostatniego) zaoszczędzi Ci dodatkowej pracy.  

Problem Możliwa przyczyna Zalecane działanie 

Brak zasilania 
(jednostka sterująca 
nie włącza się) 

 System jest wyłączony  Włącz urządzenie  

 Pompa obiegowa jest 
wyłączona 

 Elektrolizer powinien działać wyłącznie wtedy, 
kiedy włączona jest pompa obiegowa – zawsze 
upewnij się, że pracuje on przy włączonej 
pompie obiegowej  

 Odłączony kabel zasilający   Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda 

 Inny problem dotyczący 
urządzenia 

 Skontaktuj się z działem obsługi klienta 

Niski poziom chloru 

 Brak zasilania w urządzeniu / 
odłączony kabel zasilający 

 Sprawdź opis błędu „brak zasilania” znajdujący 
się wyżej  

 Zbyt krótki czas pracy pompy  Wydłuż czas pracy pompy! Ustaw czas pracy 
pompy na co najmniej 8 godzin w ciągu dnia 
(przefiltrowanie całej wody basenowej 1,5 raza 
w ciągu dnia) 

 Niski poziom stabilizatora 
(kwas cyjanurowy) 

 Sprawdź skład chemiczny wody; zawartość 
stabilizatora w wodzie basenowej powinna 
wynosić 20-70 ppm. Jeśli poziom zawartości 
stabilizatora jest zbyt niski, dodaj stabilizator 
do wody (zapoznaj się z treścią rozdziału 
„podstawy chemii” znajdującym się na stronie 
20 niniejszej instrukcji) 

 Wysoki poziom fosforanów  Sprawdź poziom fosforanów i zredukuj go 
poniżej 100 ppb 

 Zaburzona równowaga 
wodna 

 Sprawdź parametry wody oraz równowagę 
wodną (zapoznaj się z rozdziałem 
zatytułowanym „Podstawy chemii” 
znajdującym się na stronie 20) 

 Inne problemy z jednostką 
sterującą 

 Skontaktuj się z działem obsługi klienta 

 

Zielona woda 
basenowa 

 Niski poziom chloru  Zapoznaj się z wyjaśnieniami w rozdziale „Niski 
poziom chloru” 

 Zaburzona równowaga 
wodna 

 Sprawdź parametry wody oraz równowagę 
wodną (zapoznaj się z rozdziałem 
zatytułowanym „Podstawy chemii” 
znajdującym się na stronie 20) 
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Problem Możliwa przyczyna Zalecane działanie 

Poziom produkcji chloru 

poniżej 100% wydajności  

 Zbyt niskie ustawienie 
wydajności 

 Wciśnij przycisk „+”, by zwiększyć poziom wydajności 

 Niska temperatura wody 
basenowej 

 Jeśli zapali się kontrolka LED stanu Cold Water, sprawdź 
treść ostrzeżenia „Cold Water” na stronie 17 

 Rozcieńczenie wody 
basenowej wodą 
deszczową, błąd we 
wstępnych obliczeniach, 
etc. 

 Jeśli zapali się kontrolka LED stanu Low Salt, sprawdź treść 
ostrzeżenia „Low Salt” na stronie 17 

 Ochrona przed 
przegrzaniem 

 Podczas pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych 
urządzenie odnotuje moment przegrzania i automatycznie 
obniży produkcję chloru w celu uniknięcia awarii.    

 Zużyta elektroda chloru  Wyczyść elektrodę. Zajrzyj do rozdziału „Konserwacja” 
znajdującego się na stronie 18 niniejszej instrukcji  

 Jeśli żadne z powyższych działań nie rozwiązuje problemu, 
istnieje możliwość, że elektroda się zużyła i konieczna jest 
jej wymiana  

Migająca kontrolka LED 

na wskaźniku produkcji 

chloru  

 Malejący lub rosnący 
poziom produkcji chloru  

 Normalne działanie; urządzenie pokazuje zadaną wartość. 
Kontrolka LED świecąca się światłem stałym oznacza 
aktualny poziom produkcji chloru.  

Nagromadzanie się 

kamienia w celi chloru 

 Normalne zjawisko; 
oczyść elektrodę 

 Wyczyść elektrodę zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
rozdziale „Konserwacja” na stronie 18 

 Zaburzona równowaga 
wody 

 Wyrównaj parametry wody (skup się przede wszystkim na 
indeksie nasycenia znajdującym się w rozdziale Ppodstawy 
chemii” na stronie 20) 

Mętna woda 

 Może być to efekt 
zaburzonej równowagi 
wodnej 

 Sprawdź, czy Twój system filtrujący działa jak należy (czy 
filtr i/lub skimmer są czyste) 

 Sprawdź, czy czas pracy pompy obiegowej jest 
odpowiednio długi – jeśli nie, wydłuż czas pracy pompy 

 Wyrównaj poziom wszystkich parametrów wody 
omówionych w rozdziale „Podstawy chemii” na stronie 20 

 Przeprowadź chlorowanie szokowe w celu wyeliminowania 
nagromadzonej materii organicznej 

 

Zabarwiona woda 

 Mogło dojść do 
utlenienia metali 
znajdujących się w 
wodzie zasilającej 

 Być może dochodzi do 
rozwoju glonów 

 Przeprowadź test parametrów wody. Jeśli zawartość metali 
w wodzie jest wysoka, obniż ją przy użyciu środka 
redukującego poziom metali nie zawierającego fosforanów 

 Jeśli to konieczne, wydłuż czas pracy pompy obiegowej i 
wyczyść filtr 
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Problem Możliwa przyczyna Zalecane działanie 

 

 

 

Glony 

 Powstawanie glonów 

może mieć związek z 

niskim stężeniem chloru 

lub zaburzoną 

równowagą wody 

 Sprawdź parametry wody włącznie z pH, 

fosforanami i azotanami 

 Jeśli stężenie chloru jest zbyt niskie, zwiększ jego 

produkcję 

 Zastosuj niemetaliczny (polyquat) algicyd zgodnie z 

instrukcjami zawartymi na opakowaniu i często 

szczotkuj ściany basenu 

 Przeczyść filtr i codziennie przeprowadzaj 

chlorowanie szokowe basenu do momentu, aż 

woda basenowa nie stanie się przejrzysta 

 

 

 

Świeci się kontrolka „No 

Flow” 

 Zbyt niski przepływ 

wody z pompy do celi 

chloru 

 To normalny stan, jeśli w przewodach znajdują się 

bąbelki powietrza lub przez kilka minut po 

pierwszym uruchomieniu 

 Oczyść filtr basenowy i inne filtry 

 Sprawdź, czy nie doszło do zamknięcia zaworów, 

kawitacji pompy, czy pompa jest sprawna, etc. 

 Doszło do zablokowania 

łopatki czujnika 

przepływu 

 Wyciągnij elektrodę chloru z celi i usuń 

zanieczyszczenia blokujące łopatkę  

 Niski przepływ  W przypadku pompy z regulowaną prędkością 

obrotową zwiększ przepływ do momentu, aż 

kontrolka LED nie zgaśnie. 

 Sprawdź, czy przepływ jest większy niż 5 m3/h 

 

Świecąca się kontrolka 

„Low Salt” 

 Zbyt niski poziom 

zasolenia wody 

basenowej  

 

 Sprawdź poziom zasolenia przy użyciu paska 

testowego. W razie konieczności dodaj do wody 

basenowej sól w ilości zgodnej z tabelą na stronie 

12 

 Nagromadzanie się 

kamienia na elektrodzie 

chloru 

 Sprawdź, czy na elektrodzie nie doszło do 

nagromadzenia kamienia. Jeśli to konieczne, oczyść 

płytki elektrody chloru (na stronie 18 znajdziesz 

instrukcję, jak to zrobić) 

 

Świecąca się kontrolka 

LED „Cell Life” 

 

 Zużyte płytki elektrody 

chloru 

 Nie ma konieczności podejmowania żadnego 

działania, kąpiel w basenie jest bezpieczna 

 Elektroda jest bliska zużycia. Zakup nową elektrodę 

i wymień ją, kiedy system nie będzie już w stanie 

produkować chloru z wydajnością 100%, a 

kontrolka LED „Cell Life” będzie się nadal świeciła  
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Problem Możliwa przyczyna Zalecane działanie 

 

 

 

 

 

Świecąca się kontrolka 

"System Error” 

 Wysoki poziom 

zasolenia, dodano zbyt 

dużo soli 

 W przypadku zbyt wysokiego poziomu zasolenia 

zaleca się spuszczenie części wody basenowej oraz 

uzupełnienie jej świeżą wodą (przed spuszczeniem 

wody basenowej skonsultuj się z 

wykwalifikowanym specjalistą) 

 Niski poziom zasolenia  Sprawdź poziom zasolenia przy użyciu paska 

testowego. W razie konieczności dodaj do wody 

basenowej sól w ilości zgodnej z tabelą na stronie 

12 

 Nagromadzenie 

zanieczyszczeń na 

stykach elektrody 

chloru 

 Odłącz celę chloru i sprawdź styki elektryczne 

elektrody chloru. W przypadku zanieczyszczenia 

styków oczyść je ostrożnie, a następnie ponownie 

zmontuj całość. 

 Zużyta cela chloru  Poddaj celę inspekcji wizualnej, by sprawdzić, czy 

nie doszło do uszkodzenia płytek elektrody chloru. 

W razie ich uszkodzenia wymień elektrodę na 

nową 

 Wystąpił inny poważny 

problem 

 Skontaktuj się z salonem sprzedaży  

 

Migająca kontrolka 

"SYSTEM ERROR”  

 

 Doszło do 

zanieczyszczenia styków 

elektrody chloru 

 Odłącz celę chloru. Oczyść styki ze wszystkich 

zanieczyszczeń. Wytrzyj je przy użyciu suchej 

szmatki 

 Brak łączności pomiędzy 

elektrodą chloru a 

jednostką sterującą 

 Skontaktuj się z działem obsługi klienta 
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