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WSTĘP  

Miło nam, że kupiłeś elektrolizer  AquaBlue Light. Przed przystąpieniem do montażu oraz 

uruchomienia przeczyta poniższej informacje. Postępowanie w sposób niezgodny z treścią tych 

informacji może skutkować urazem, śmiercią lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.  

Postępowanie w sposób niezgodny z treścią ostrzeżenia może doprowadzić do 
uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia. 

ZAL ECA NE  ŚR ODKI  OS TRO ŻNOŚC I  

Uwaga! Nie podłączaj urządzenia do źródła prądu, dopóki nie zakończysz montażu.  

Nie używaj przedłużaczy. 

Urządzenie należy podłączać jedynie do obwodu uziemiającego zabezpieczonego przez 
wyłącznik różnicowoprądowy. 

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli zauważyłeś, że jest ono uszkodzone.  

Nie używaj urządzenia, jeśli doszło do uszkodzenia kabla zasilającego lub źródła zasilania 

ogniwa. 

Źródło zasilania nie powinno być zanurzane w wodzie ani żadnej innej cieczy.  

Źródło zasilania powinno znajdywać się w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni w 

odległości co najmniej 3 metrów od basenu. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych sprawdź, czy urządzenie 

zostało odłączone od źródła zasilania. 

Elektrolizera AquaBlue nie powinny dotykać ani obsługiwać dzieci!  

Urządzenia nie należy używać jednocześnie z automatycznymi odkurzaczami do 

czyszczenia ścian i dna basenu. 

UWAGA  

Nie otwieraj źródła zasilania ogniwa. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 

przez producenta. 

By uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego lub źródła zasilania, nie przenoś źródła zasilania 

trzymając go za kabel i nie ciągnij za kabel, by odłączyć go od źródła zasilania. Złap  

i pociągnij za wtyczkę, by odłączyć kabel. Nie ciągnij kabla, jeśli zaklinował się o ostry róg 

lub krawędź.  
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Jeśli temperatura otoczenia przekracza 40ºC, zakryj źródło zasilania przewiewną osłoną.  

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.  

INFORM ACJE  OGÓLNE   

AquaBlue Light to automatyczny elektrolizer do dezynfekcji wody basenowej. Stężenie soli w 

wodzie potrzebne do działania bardzo niskie, a zawarta w wodzie sól jest wykorzystywana do 

produkcji wolnego chloru, który zabija glony i bakterie znajdujące się w wodzie basenowej.  

Po wykorzystaniu chlor ponownie wraca do postaci soli. Ten cykl jest powtarzalny, dlatego 

dodawanie do wody jakichkolwiek środków dezynfekujących jest całkowicie zbędne.  

AquaBlue Light utrzymuje stałe i bezpieczne stężenie chloru w wodzie bez drastycznych wahań 

w składzie chemicznym wody oraz zawartości chloramin, które odpowiadają za przykry zapach, 

podrażnienia oczu, swędzenie skóry oraz płowienie kostiumów kąpielowych.  

Jeśli zapotrzebowanie na chlor jest większe, np. w cieplejszym klimacie czy przy bardziej 

intensywnym korzystaniu z basenu, maksymalna objętość basenu powinna być obniżona o 30%.  

TABE LA  PA RA MET RÓ W WO DY  

Poniższa tabela zawiera parametry wody oraz ich optymalne wartości. Utrzymywanie tych 

wartości w zalecanym przedziale maksymalizuje dezynfekujące działanie wolnego chloru oraz 

poprawia komfort kąpiących się osób. Parametry wody należy okresowo sprawdzać w celu 

upewnienia się, że ich wartości mieszczą się w rekomendowanym przedziale. 

Parametr Wartość optymalna 

Zasolenie 2500-  3000 ppm (2,5-3,0 g/l) 

Wolny chlor 1 - 3-ppm 

pH 7,2 - 7,6 

Zasadowość całkowita 80 - 120 ppm 

Stabilizator (kwas cyjanur.) 40 ppm 

Azotany 0 ppm 

Metale 0 ppm 

Twardość wapniowa wody ~100 ppm 
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DODA WA NIE SOL I  

Poniżej przedstawiono prawidłowy sposób dodawania soli do wody basenowej:  

1. Obliczenie objętości basenu: 
- Basen prostokątny – zmierz i pomnóż przez siebie długość, szerokość oraz 

głębokość basenu (w metrach) 
- Basen okrągły – zmierz i pomnóż przez 3,14 średnicę i głębokość (w metrach) 

2. Pompa obiegowa musi pracować, by zapewnić stały obieg wody.  
3. Równomiernie rozprowadź sól na całym dnie basenu. Przy pomocy poniższej tabeli 

obliczy ilość soli, którą należy wsypać do basenu.  
4. Równomierne rozpuszczenie się soli w wodzie zajmie około 8 godzin. 
5. Gdy sól całkowicie się rozpuści, podłącz elektrolizer do źródła zasilania.  
 

 Obecny poziom zasolenia (ppm) 

0 500 1000 1500 

Ilość soli, którą należy dodać (w kg) 

 

 

Objętość 

basenu (w m3) 

5 15 12,5 10 7,5 

10 30 25 20 15 

20 60 50 40 30 

30 90 75 60 45 

40 120 100 80 60 

50 150 125 100 75 
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 Liczba kąpiących się 

Niewielka Średnia Duża 

Objętość 

basenu (m3) 

Zalecana liczba godzin pracy w ciągu dnia 

5 2 3 4 

10 4 6 8 

20 8 10 13 

30 13 15 17 

 

*Zalecenia dotyczą wyłącznie basenów wykorzystywanych w celach prywatnych!  

          Uwaga: 

W strefach cieplejszego klimatu zapotrzebowanie na dezynfekcję wody wzrasta.  

Kiedy temperatura otoczenia przekroczy 30ºC, zmień ilość godzin pracy elektrolizera w taki 

sposób, by pracowało ono jak podczas kąpieli dużej liczby osób.    

Powyższa tabela przedstawia basen, którego woda jest idealnie zrównoważona. Patrz: tabela 

parametrów wody na stronie 4. 
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MON TAŻ   

1 Obniż poziom wody o 40-50 cm (spuść 

wodę, jeśli to konieczne) lub zamontuj 

elektrodę chloru przed napuszczeniem 

wody do basenu. Sprawdź, czy miejsce 

na ścianie basenu, do którego chcesz 

przylepić dwustronną taśmę 

samoprzylepną jest suche i czyste. 

 

2 Oderwij papier od dwustronnej taśmy 

samoprzylepnej. 

 

3 Przyklej kawałek taśmy poziomo do 

ściany basenu, w pobliżu dyszy 

dopływowej (by zapewnić jak najlepszą 

cyrkulację wody wokół elektrody 

chloru), a następnie mocno dociśnij i 

przytrzymaj przez 30 sekund, by taśma 

jak najdokładniej przylepiła się do 

ściany basenu. 
 

4 Odczekaj 30 minut, aż klej taśmy stężeje 

i przyklej obudowę elektrody chloru w 

taki sposób, by jak największą 

powierzchnią przylegała do taśmy 

przylepnej. 
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5 Delikatnie pociągnij kabel do 
góry bez napinania go i uzupełnij 
brakującą wodę basenową, 
dbając o to, by obudowa 
elektroda znajdywała się co 
najmniej 40-50 cm poniżej 
poziomu wody. 

 

6 Podłącz kabel zasilający do 

zasilacza. 

 

7 Podłącz wtyczkę kabla 

zasilającego do uziemionej 

wtyczki 230 V wyposażonej w 

wyłącznik różnicowoprądowy.  

W celu utrzymania stężenia 

wolnego chloru na poziomie 1-3 

ppm zalecamy podłączenie 

urządzenia do timera  

kontrolującego jego czas pracy 

 

8 Zainstaluj zasilacz pionowo przy 

użyciu załączonego wspornika 

niedaleko gniazda naściennego 

lub połóż go poziomo na 

podłodze.  Minimalny dystans 

między zasilaczem a basenem 

powinien wynosić 3 metry.   
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OBSŁUGA   

1. Dla uzyskania najbardziej optymalnej dezynfekcji ustaw czas pracy urządzenia w taki 

sposób, by utrzymywało stężenie wolnego chloru na poziomie 1-3 ppm. Do 

utrzymania takiego poziomu wystarczy, że urządzenie będzie pracowało zaledwie 

przez kilka godzin w ciągu dnia.  

Uwaga:  

- Wymagane przerwy czasu pracy można osiągnąć poprzez ręczne podłączanie 

oraz odłączanie urządzenia od zasilania 230 V lub poprzez skorzystanie z 

wyłącznika czasowego.  

- Jeśli lokalne przepisy zabraniają spuszczania wody basenowej, umieść ogniwo 

na głębokości 40-50 cm bez przyklejania go do ściany basenu. Przymocuj kabel 

zasilający do krawędzi basenu w celu jego unieruchomienia.  

2. Włącz system, gdy elektroda chloru będzie znajdywała się co najmniej 40-50 cm pod 

lustrem wody. 

3. Rozpuść sól w wodzie podczas pracy pompy obiegowej i pozwól jej pracować przez 

24 godziny. Okresowo sprawdzaj poziom zasolenia i koryguj go w razie konieczności.  

4. By osiągnąć maksymalny poziom produkcji chloru, utrzymuj zasolenie wody 

basenowej na poziomie 3000 ppm (3 kg soli/1000 litrów wody).  

5. Co tydzień sprawdzaj stężenie wolnego chloru w wodzie, by upewnić się, że 

utrzymuje się ono na poziomie 1-3 ppm i dbaj o to, by stężenie stabilizatora (kwasu 

cyjanurowego) wynosiło 40 ppm. W razie konieczności dostosuj parametry wody do 

wartości zalecanych w tabeli na stronie 4.  

Gdy urządzenie jest zasilane i zasolenie jest na właściwym poziomie elektroda 

chloru uwalnia bąbelki gazu, co świadczy o jej prawidłowym działaniu.  

WARUNKI  ZIMOWE  

Przy niższych temperaturach wody (poniżej 17º) należy odłączyć urządzenie od źródła 

zasilania. Elektroda może ulec uszkodzeniu wskutek zamarznięcia.  

Jeśli prognozowane są dłuższe okresy ujemnej temperatury, opróżnij wodę z pompy, filtra, 

obudowy elektrody chloru i przewodów, zanim dojdzie do spadku temperatury.  
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KONSER WACJA  

Konserwacja elektrolizera AquaBlue Light wymaga minimalnych nakładów pracy, które zwrócą 

się w postaci jego maksymalnej wydajności oraz wydłużonej żywotności.  

SPRAWDZANIE  PARA ME TRÓW  W OD Y BAS ENOWEJ  

Dla osiągnięcia jak najlepszej dezynfekcji parametry  wody należy mierzyć raz w tygodniu. Testy 

parametrów wody należy bezwzględnie przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu. 

KONSER WACJA ELE KTRO DY  CHLOR U  

INSPEKCJA WIZUALN A  

2-3 razy w miesiącu dokonuj oględzin elektrody chloru w celu stwierdzenia, czy nie doszło 

do nagromadzenia się kamienia. W razie konieczności wyczyść elektrodę. Zaawansowane 

technologie samooczyszczania pomagają utrzymać elektrodę w czystości, ale mimo to 

konieczne jest jej okresowe czyszczenie.  

UWAGA! Płytki elektrody chloru zostały powleczone delikatną warstwą metalu, a jej 

zadrapanie spowoduje utratę gwarancji! 

CZYSZCZENIE  EL EKTR OD Y CHL ORU  

       OS TRZEŻ ENIE!  ZACH OWAJ  OSTR OŻN OŚĆ POS TĘPUJ ĄC Z  K WASEM  

SOLNY M:  

- Pamiętaj o tym, by podczas rozcieńczania kwasu zawsze dodawać kwas do 

wody, a nie wodę do kwasu.  

- Rozcieńcz kwas z wodą w stosunku 1:10. 

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kwasu  

1. Wyjmij elektrodę chloru z wody.  

2. Odłącz kabel zasilający elektrodę od zasilacza.  

3. Wlej do obudowy elektrody rozcieńczony kwas solny (1:10) lub nierozcieńczony biały 

destylowany biały ocet.  

4. Zanurz elektrodę w roztworze zgodnie z poniższym schematem. 
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5. Poczekaj, aż płyn przestanie się pienić (5-10 minut w 

przypadku kwasu solnego; w przypadku octu dłużej). 

6. W bezpieczny sposób wylej roztwór do wody basenowej 

lub innego przystosowanego do tego otworu 

odpływowego.  

7. Opłucz elektrodę chloru pod bieżącą wodą. 

8. Ponownie przymocuj obudowę elektrody do taśmy 

samoprzylepnej i podłącz do źródła zasilania. Sprawdź, 

czy nie doszło do zabrudzenia styków. 

ROZWIĄZ YWANI E  PROBLE MÓW  

Poniższa tabela zawiera opis błędów, które mogą wyniknąć w trakcie użytkowania urządzenia, 

oraz zalecane środki zaradcze. 

Lp. Problem Możliwe przyczyny Zalecane działanie 

1 
Niski lub zerowy 
poziom chloru 

Wtyczka kabla zasilającego 
nie jest podłączona do 
gniazda230 V . 

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda. 

Niski poziom zasolenia Sprawdź poziom zasolenia wody basenowej i skoryguj go, 
jeśli zachodzi taka konieczność (zapoznaj się z tabelą na 
stronie 4). 

Zbyt krótki czas pracy 
elektrody chloru 

Ustaw wyłącznik czasowy w taki sposób, by elektroda 
pracowała przez większą liczbę godzin. 

Niskie stężenie stabilizatora 
(kwasu cyjanurowego) 

Sprawdź skład chemiczny wody; zawartość stabilizatora 
w wodzie basenowej powinna wynosić 40-80 ppm. Jeśli 
stężenie stabilizatora jest zbyt niskie, dodaj kwas 
cyjanurowy do wody basenowej. Patrz: tabela 
parametrów wody na stronie 4. 

Zaburzona równowaga 
wodna 

Zmierz pozostałe parametry wody i wyrównaj je w razie 
konieczności. Patrz: tabela parametrów wody na stronie 
4. 

Wysoki poziom zasolenia 
(powyżej 5000 ppm) 

Sprawdź poziom zasolenia wody basenowej i skoryguj go, 
jeśli zachodzi taka konieczność (zapoznaj się z tabelą na 
stronie 3). 

Niska temperatura wody 
(poniżej 20ºC) 

Zmierz temperaturę wody i skoryguj ją w razie 
konieczności. 
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Lp. Problem Możliwe przyczyny Zalecane działanie 

 

2 

 

Zielona woda 

basenowa 

Niskie stężenie chloru Zmierz poziom chloru i dodaj soli do wody basenowej, 

jeśli to konieczne. 

Zaburzona równowaga 

wodna 

Zmierz pozostałe parametry wody i wyrównaj je w razie 

konieczności. Zwróć szczególną uwagę na poziom pH oraz 

stężenie stabilizatora. Patrz: tabela parametrów wody. 

3 Wysoki poziom 

zasolenia 

Dodano zbyt dużą ilość soli Spuść znaczną ilość wody basenowej i uzupełnij ją świeżą 

wodą. 

 

4 

 

Niski poziom 

zasolenia 

Rozcieńczenie wody 

basenowej wodą deszczową, 

błąd we wstępnych 

obliczeniach, itp. 

Dodaj soli do wody basenowej. Zapoznaj się z sekcją 

zatytułowaną Dodawanie soli. Możesz również zlecić 

zmierzenie poziomu zasolenia wykwalifikowanemu 

specjaliście i dostosować go do wartości przedstawionych 

w tabeli parametrów wody. 

 

5 

 

Nagromadzenie 

kamienia na 

elektrodzie 

Szybkość tworzenia się 

kamienia zależy od jakości 

wody basenowej. 

Wyczyść elektrodę zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

sekcji Czyszczenie elektrody chloru.  

Zaburzona równowaga 

wodna 

Wyrównaj parametry wody. Zwróć szczególną uwagę na 

poziom pH. 

 

6 

 

Białe kłaczki w 

wodzie 

Ich obecność może być 

efektem samooczyszczania 

się ogniwa 

By zredukować częstotliwość występowania tego 

zjawiska, utrzymuj parametry wody na zalecanym 

poziomie.  
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Z obudowy 

elektrody chloru 

nie wydobywają 

się bąbelki gazu 

Wtyczka kabla zasilającego 

nie jest podłączona do 

gniazda 230 V. 

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda. 

Niski poziom zasolenia Sprawdź poziom zasolenia wody basenowej i skoryguj go, 

jeśli zachodzi taka konieczność (zapoznaj się z tabelą na 

stronie 4). 

Wysoki poziom zasolenia 

(powyżej 5000 ppm) 

Sprawdź poziom zasolenia wody basenowej i skoryguj go, 

jeśli zachodzi taka konieczność (zapoznaj się z tabelą na 

stronie 3). 
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W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową. Możesz 

również skontaktować się z nami bezpośrednio, jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania:  

www.magen-ecoenergy.com 

By skorzystać z obsługi gwarancyjnej, przygotuj następujące informacje i skontaktuj się z nami:  

- Model lub numer seryjny zasilacza oraz elektrody chloru.  

- Data zakupu. 

- Obecne wartości parametrów wody. 

- Dowód zakupu (rachunek, faktura, potwierdzenie przelewu lub jakiekolwiek 

inne potwierdzenie zakupu). 

http://www.magen-ecoenergy.com/
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