.|V]|QMNgQQHNKRJ\DVyERQWyNpV]OpNHWYiODV]WRWWDD]~V]yPHGHQFpMHNH]HOpVpUH$]
gQPHGHQFpMHDNLNDSFVROyGiVpVDMyN|]pU]HWpQHNOHV]DIRUUiVDPHUWDVyERQWy
EHUHQGH]pVPHJV]DEDGtWMDgQWDNp]LNH]HOpVNRUOiWDLWyOpVHJpV]pYHQiWHJpV]VpJHV
WLV]WDWHUPpV]HWHVHEEYL]HWEL]WRVtW
-DYDVROMXNKRJ\ROYDVVDHOILJ\HOPHVHQD]XWDVtWiVRNDWPLHOĘWWWHOHStWLpVKDV]QiODWEDYHV]L
DVyERQWy HOHNWUROt]LVHOYHQPĦN|GĘ EHUHQGH]pVW

+DV]QiODWL8WDVtWiV
89626(89626(89626(

7HUPpNHNiUWDOPDWODQtWiVDN|UQ\H]HWYpGHOHP
$YRQDWNR]yUHQGHOHWHNQHNPHJIHOHOĘHQNHOODKXOODGpNRWiUWDOPDWODQtWDQLKRJ\HOĘVHJtWVN
D]~MUDKDV]QRVtWiVWpVFV|NNHQWVNDKXOODGpNOHUDNyWHUKHOpVpW+DPHJDNDUV]DEDGXOQL
HWWĘODNpV]OpNWĘOWDUWVDWLV]WHOHWEHQDKHO\LHOĘtUiVRNDWYLJ\HD]HOHNWURQLNXVKXOODGpNRN
J\ĦMWĘKHO\pUH
)RUJDOPD]y.(5(;86=2'$.)7%3%XGDIRNL~W

ϭ

7$57$/20-(*<=e.
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-$9$6/$72.



7(/(3Ì7e6,e6+$6=1É/$7,87$6Ì7É6



$Vy ERQWyNDSFVROyHJ\VpJEHpStWpVLKHO\H
$VyERQWyFHOOD V]HUHOpVH
$]iUDPOiVNDSFVROyV]HUHOpVH
$NDSFVROyHJ\VpJFVDWODNR]WDWiVD

$6Ð%217Ð.e6=h/e.%(É//Ì7É6$
$ YH]pUOĘSXOWKDV]QiODWiQDNOHtUiVD
1\HOYNLYiODV]WiV
,GĘEHiOOtWiV LGĘ
$SURJUDPV]DEiO\]yEHiOOtWiVD LGĘ]tWĘ
.p]L]HPEHKHO\H]pV
.OVĘLGĘ]tWĘKDV]QiODWD V]ĦUĘNDSFVROyGRER]
$NOyUWHUPHOpVKH]EHiOOtWiVD

&6$7/$.2=É6.h/6ĝ9(=e5/ĝ+g=
 277+21,$8720$7,=É/É6
 9H]pUOpVLPyGEHiOOtWiVD
ÏYLQWp]NHGpVHNYH]pUOĘEHN|WpVpKH]
.OVĘYH]pUOĘEHN|WpVH
&VDWODNR]WDWiVRNEHN|WpVpQHNHOOHQĘU]pVH
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[VyERQWyNDSFVROyHJ\VpJ
[FHOODÄJ\RUVV]RUtWyPHQHWHVQ\HUHJJHO´
[IDOLWDUWyFVDYDURNNDO
[V]ĦNtWĘ'1PPFVĘK|]
[V]ĦNtWĘ ò´FVĘYH]HWpNKH]W|PtWpVVHO DQJROYHU]Ly
[iUDPOiVNDSFVROyNpV]OHW MHODGyDGDSWHUpVQ\HUHJLGRP
['PPO\XNPHWV]Ę FHOODiViUDPOiVNDSFVROyV]HUHOpVKH]

ϯ

-$9$6/$72.
)21726,1)250È&,Ï.
2/9$66$(/(=(.(7$=,1)250È&,Ï.$70,(/ė77$7(/(3Ë7e670(*.(=',
0,1',*2/9$66$(/$+$6=1È/$7,87$6Ë7È670,(/ė77$.e6=h/e.(7h=(0%(
+(/<(=,$-È1/277$+$6=1È/$7,87$6Ë7È670(*ė5Ë=1,

=2',$&$%6=2/Ò7(/6ė%%6e*(7$'$%,=7216È*1$.
=RGLDFUpV]pUHHOVĘEEVpJDEL]WRQViJ5HQGNtYOyYDWRVOHJ\HQDYLOODPRVNpV]OpNHNKH]
NDSFVROyGyDQpVN|YHVVHD]XWDVtWiVRNDW+DQHPWDUWMDEHD]XWDVtWiVRNDWD]PDUDGDQGy
VpUOpVHNHWYDJ\iUDPWpVWRNR]KDW

),*<(/0(=7(7e6(.
$=RGLDFNpV]OpNHNHWNL]iUyODJPDJiQpVKi]L~V]yPHGHQFpNKDV]QiODWiUDWHUYH]WpN
+DQHPN|YHWLH]HNHWD]XWDVtWiVRNDWD]EHIRO\iVROKDWMDDWHOMHVtWPpQ\WpVDJDUDQFLD
pUYpQ\WHOHQtWpVpW+DHJ\VyERQWy HOHNWUROt]LVHOYHQPĦN|GĘ EHUHQGH]pVFHOOiMDYt]HOOiWiV
QpONO NHUO]HPEHJ\~OpNRQ\Ji]NHOHWNH]KHWpJpVpVUREEDQiVYHV]pO\OpSKHWIHO
$NpV]OpNHWWDUWVDDJ\HUHNHNiOWDOHOpUKHWĘWHUOHWHQNtYO
$VpUOWKiOy]DWLNiEHOWPHGHQFHYDJ\YLOODPRVV]DNHPEHUFVHUpOMHNL
.|YHVVHPLQGLJD]DODSYHWĘyYLQWp]NHGpVHNHW D]HOHNWURPRVNpV]OpNWHOHStWpVpQpOpV
KDV]QiODWiQiO
.DSFVROMDDNpV]OpNHWHJ\(9,UHOpYHOYpGHWWKiOy]DWUD$=RGLDFNpV]OpNHNJRQGR]iViW
pVNDUEDQWDUWiViWFVDNHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĘPHGHQFHV]DNHPEHUYpJH]]H

$*<(50(.(.%,=7216È*$
*\HUHNH]WDPHGHQFpWQHPKHO\H]KHWL]HPEHpVQHP]HPHOWHWKHWL
6HQNLDJ\HUHNHN VHPDPHGHQFHJpSpV]HWLUpV]HLUHQHOM|QQHPiVV]RQ
$J\HUHNHNEL]WRQViJDpUGHNpEHQDPHGHQFHYDODPHQQ\LIXQNFLRQiOLVHOHPHOHJDOiEEP
UHOHJ\HQDPHGHQFpWĘO

$=(/(.752026È5$00$/.$3&62/$7269(6=e/<(.
$=RGLDFVyERQWyNDSFVROyHJ\VpJHQHPpULQWNH]KHWYt]]HOpVOHJDOiEEPUHOHJ\HQ
WHOHStWYHDPHGHQFpWĘO
+DDYt]EHQYDODPLO\HQKLEDNHOHWNH]LND]HOHNWURPRVYpGHOPHW~J\WHUYH]WpNKRJ\D
UHQGV]HUOHiOOMRQ$]HOHNWURQLNXViUDPOiVYpGHOHPQpOLOOHWpNWHOHQEHDYDWNR]iVDFHOOD
VpUOpVpWpVYDJ\NiURVRGiViWRNR]KDWMD

ϰ

7(/(3Ì7e6,e6+$6=1É/$7,87$6Ì7É6
$N|YHWNH]ĘOpSpVHNVHJtWHQHNgQQHND=2',$&VyERQWy HOHNWUROt]LVHOYHQPĦN|GĘ
EHUHQGH]pV]HPEHKHO\H]pVpEHQpVKDV]QiODWiEDQ

),*<(/0(=7(7e6
$VyERQWyNpV]OpNWHOHStWpVpQpOpVKDV]QiODWiQiOV]NVpJV]HUĦHQWDUWVDWLV]WHOHWEHQ
HQQHNDNp]LN|Q\YQHNDWDQiFVDLW7RYiEELLQIRUPiFLypUWOpSMHQNDSFVRODWEDDPHGHQFH
V]DNNHUHVNHGĘMpYHO

$6Ð%217Ð 7(/(3Ì7e6,+(/<(
9iODVV]RQNLHJ\PHJIHOHOĘKHO\HWDVyERQWyNDSFVROyV]HNUpQ\IDOLWDUWyMiQDN(]DKHO\
OHJIHOMHEEPOHKHWDFHOOiWyO H]DFHOODNiEHOPD[KRVV]D pVD]LGHiOLVKHO\HDJpSpV]HWL
WpUEHQYDQDKRODV]ĦUĘIRUJDWyEHUHQGH]pVNDSRWW KHO\HWDV]ĦUĘHJ\VpJN|]HOpEHQ
)21726 KDDNDSFVROyHJ\VpJHWHJ\WiEOiUDU|J]tWLDQQDNHJ\Yt]WDV]tWyODSQDNNHOOOHQQLH
DPHO\PPV]pOHVpVPPPDJDV
5|J]tWVHDIDOLNRQ]ROW DIDOUD DPHOOpNHOWFVDYDURNNDOpVKHO\H]]HUiDNDSFVROyHJ\VpJHW
0(*-(*<=e61HFVDWODNR]WDVVDDNpV]OpNHWDIDOLNRQQHNWRUEDKDDNpV]OpNV]HUHOpVH
QHPIHMH]ĘG|WWWHOMHVHQEH OiVGD .DSFVROyHJ\VpJFVDWODNR]WDWiVDIHMH]HWHW

ϱ

$= (/(.752/Ì=,67(/ĝÉ//Ì7Ð 6Ð%217Ð&(//$7(/(3Ì7e6(
)21726 $FHOOiQDNPLQGLJD]XWROVyHOHPQHNNHOOOHQQLHDPHGHQFHIHOpYLVV]DWpUĘ
YH]HWpNEHQ ILJ\HOMHQDV]HUHOpVLXWDVtWiVUDQp]]HDIHQWLiEUiW
+DV]ĦUpVLUHQGV]HUWHOMHVtWPpQ\HDODFVRQ\DEEPLQWPKQHPV]NVpJHVIHOWpWOHQOD
FHOOiWE\SDVViJEDKHO\H]QL%\SDVViJEDN|WHOH]ĘHQPKIHOHWWNHOOWHOHStWHQLDFHOOiW
 9iODVV]RQNLHJ\ HJ\HQHVYRQDO~ V]DNDV]W OHKHWĘOHJ Yt]V]LQWHV PHJIHOHOĘKRVV]~ViJEDQ
FPOHJDOiEEDMiQORWW DPHGHQFHIHOpDYLVV]DWpUĘiJEDQ
6]HUHOMHOHDFHOOiW~J\
KRJ\DQ\HUHJLGRPDOVy
UpV]pWPHJWDUWMD OiVGD
V]|YHJPHOOHWWLNpSHW 
&VDYDUMDOHD]HOHNWURGD
V]RUtWyJ\ĦUĦMpWKRJ\
NLYHKHVVHD]WD
Q\HUHJLGRPEyO YLJ\i]]RQ
DNLVIJJĘOHJHViWOiWV]y
FVĘUH

ƐǌŽƌşƚſŐǇƾƌƾ

ĞůĞŬƚƌſĚĂ

ĨĞĚĠů

 1\RPMDPHJyYDWRVDQPLQGNpWJRPERWDQ\HUHJLGRPDOVyUpV]pQPLQGNpWROGDORQKRJ\D
IHOVĘUpV]WHOWXGMDWiYROtWDQL

Q\RPQL

Q\RPQL

Q\HUHJLGRPIHOVĘ

Q\HUHJLGRPDOVy

+HO\H]]HDFHOODQ\HUHJLGRPiQDNDOVyUpV]pWDUUDDKHO\UH
DKRYiDFVĘUHWHOHStWHQLV]HUHWQp 9LJ\i]DWKHO\H]]H~J\D
Q\HUHJLGRPRWKRJ\DNpWNLVO\XNIHOIHOpiOOMRQ+DV]QiOMRQ
MHO]pVWYDJ\NDUFRWDNpWO\XNiWMHO|OpVpUHDFVĘiWI~UiViKR]

)~UMDNLDOHV]iOOtWRWWO\XNPHWV]Ę
VHJtWVpJpYHODNpWU|J]tWĘO\XNDW
*\Ę]ĘGM|QPHJKRJ\DO\XNDNWLV]WiNpV
VRUMDQpONOLHN

$ FHOODQ\HUHJLGRPiQDNIHOVĘUpV]pWKHO\H]]HDFVĘUHDPHO\EHQHOĘWWHDO\XNDNDWNLI~UWD
)217260(*-(*<=e6(.
ϲ

$Q\HUHJLGRPRQMHO|OYHYDQDYt]IRO\iVLUiQ\D
)LJ\HOMHQDQ\tOLUiQ\iUDPHO\DYt]IRO\iVLUiQ\iWDGMD
PLHOĘWWIHOV]HUHOL

$]DQJRO8.YHU]Lyò´FVĘOWHVVHDQ\HUHJLGRPQDJ\ODSRV
W|PtWpVpWD]HKKH]WDUWR]yHOHPUH DW|PtWpVDFVĘYHOYDQ
NDSFVRODWEDQ
Q\LODNPXWDWMiNDYt]
IRO\iVLUiQ\iW
+DgQD]HOHNWUROL]LVHVNpV]OpNpWPP
FVĘUHV]HUHOLYH]HVVHD](8MHOĦV]ĦNtWĘ
GDUDERWDQ\HUHJLGRPDOVyUpV]pEH KDV]QiOMD
DPiVLNMHOĦWD ò´FVĘK|] 9LJ\i]DW
J\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\D]DGDSWHUD
Q\HUHJLGRPDOVyUpV]pEHQOpYĘKRURQ\EDQ
EHIHNV]LN OiVGDNpSHQ
KRUQ\RN
.DWWLQWVDDQ\HUHJLGRPDOVyUpV]pWDIHOVĘUpV]UH
DPHO\PiUDFVĘUHIHOYDQV]HUHOYH

W|PtWĘJ\ĦUĦ
*\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\D]2J\ĦUĦDKHO\pQYDQ
PDMGKHO\H]]HDQ\HUHJLGRPUDIHOOUĘOD]HOHNWUyGiW
9LJ\i]DWD]HOHNWUyGiWFVDNHJ\LUiQ\EyOKHO\H]KHWLD
KHO\pUH KHO\WHOHQEHpStWpVHOOHQEL]WRVtWYDYDQ

EHYiJiVDKHO\HVEHpStWpVKH]
+~]]DPHJDV]RUtWyJ\ĦUĦWDQ\HUHJLGRPKR] 0HJK~]iVFVDNNp]]HO
)LJ\HOHPDV]RUtWyJ\ĦUĦWIRUJDVVDU|YLGHQD]HOOHQNH]ĘLUiQ\EDPtJDPHQHWQHPNDWWDQpV
D]XWiQIRUJDVVDDKHO\HVLUiQ\EDPDMGK~]]DPHJN|QQ\HQNHOOWXGQLFVDYDUQL
&VDWODNR]WDVVDDFHOODNiEHOWD]HOHNWUyGD
FVDWODNR]yLUD)LJ\HOMHQDGXJyNpVKYHO\HN
N|]|WWLV]tQNyGUDPLQWDPLD]DOiEELDNEDQ
PHJDGRWW SLURVDSLURVVDOIHNHWHDIHNHWpYHO
pVNpNDNpNNHO

7HJ\HDIHGHOHWD]HOHNWUyGiUDpVYH]HVVNDNiEHOWD]HOHNWUyGDROGDOiQOpYĘ
PpO\HGpVHQiW

$=É5$0/É6.$3&62/Ð7(/(3Ì7e6(

ϳ

$]iUDPOiVNDSFVROyQDNpVQ\HUHJLGRPiQDN PP IHOWpWOHQDFVĘYH]HWpNHQDFHOODHOĘWW
pVDN|]HOpEHQNHOOOHQQLH
$ N|]YHWOHQ YH]HWpNUHWHOHStWHWWFHOOiQiO Az áramláskapcsolót éppen a cella el tt és egy
szelep után kell telepíteni.
$ E\SDVV YH]HWpNUHWHOHStWHWWFHOOiQiO Az áramláskapcsolót a cella bypass ágában az
elzáró szelep és a cella közé kell telepíteni
9,*<È=$7 ha ezeket a megjegyzéseket nem tartja be, a cella tartósan sérülhet, vagy
tönkre mehet. (nézze a beépítési vázlatokat!)

JÓ

ROSSZ

1$*<21)21726: Az áramláskapcsolónak van egy telepítési iránya (a tetején lév nyíl
egyezzen meg a víz folyásirányával). Gy z djön meg róla, hogy a nyeregidomban helyesen
van behelyezve, úgy, hogy az elektrolízis elven m köd só bontó termelését le tudja állítani,
ha sz rés megáll. (piros figyelmeztet lámpa „FLOW” felgyullad: ami azt jelenti, hogy nincs
áramlás).
Amikor az áramláskapcsoló a nyeregidomba be van szerelve (használjon teflonszalagot a
menetek közé) csatlakoztassa a kábelt a só bontó kapcsoló egységébe a csatlakozó dugója
segítségével.
 $.$3&62/Ð(*<6e*&6$7/$.2=7$7É6$
A Zodiac só bontó készülék önálló üzemben 220-240 Vac 50 Hz feszültséggel m ködik.
(0/e.(7=7(7e6 az elektrolízis elven m köd só bontó készülék telepítésénél és
használatánál FELTÉTLEN tartsák be a kézikönyv tanácsait. További információért lépjen
kapcsolatba a medence szakkeresked jével.
Az elektrolízis elven m köd só bontó készüléket két különböz módon csatlakozathatja:
Vagy az úszómedence sz r egységére ( a készülék áramot csak a sz rési id alatt kapja)
Vagy – köszönet az áramláskapcsolónak- egy állandó áramellátásra van csatlakoztatva
(ehhez 30mA EVI relé biztosítás szükséges)
Amikor befejez dött a teljes telepítés és a ragasztások megszáradtak (várjon néhány órát a
felhasznált termékleírás függvényében) kapcsolja az áramellátást be, hogy a készüléket
üzembe állítsa.

$6Ð%217Ð.e6=h/e.%(É//Ì7É6$
ϴ

$ 9(=e5/ĝ38/7+$6=1É/$7É1$./(Ì5É6$
$]DOiEELNpSPHJPXWDWMDDVyERQWyNpV]OpNpQHNYH]pUOĘSXOWIXQNFLyLW

1
2
3

LCD kijelz
Klórtermelés jelz lámpái (1. sárga és a 4 más zöld)
Piros jelz lámpa „FLOW” áramlási hiba

4
5

a klórtermelés kikapcsoló gombja
Sárga jelz lámpa „SALT” kevés a só

6

nyomógomb az óra beállításához

7

nyomógomb az id beállításához

8

nyomógomb a perc beállításhoz

9

ki/be kapcsoló gomb

10

gomb a programozásra

11

gomb az újra beállításhoz

 1<(/9.,9É/$6=7É6
A készüléken beállított nyelv a francia. A készülék azonban a legtöbb információt a
következ nyelveken mutatja: francia, angol, spanyol,olasz, német, holland és afrikai.
ϵ

$Q\HOYNLYiODV]WiVPHQHWH
1. Lássa el a berendezést árammal.
2. Várjon amíg a rendszer feláll és a kijelz n megjelenik a frekvencia (kb. 5 sec)

3. Nyomja meg
megjelenik.

gombot, tartsa nyomva 5 sec-ig amíg az egyik nyelv a kijelz n

4. Tartsa addig nyomva

5. Engedje el a

gombot, amíg a kívánt nyelv megjelenik.

gombot, amivel a kívánt nyelv tárolódik a kijelz n.

 ,'ĝ%(É//Ì7É6 Ð5$
)217260(*-(*<=e6 Az Ön Zodiac só bontó készüléke egy bels tárolóval rendelkezik.
Nagyon fontos, hogy az els bekapcsolás után legalább 24 óráig áram alatt legyen (függ a
sz r - vagy sz r nélküli vezérlést l). Így tud a bels akku megfelel en feltölt dni és minden
beállított értéket megtartani.
1. Lássa el a berendezést árammal.
2. Várjon amíg a rendszer feláll és a kijelz n megjelenik a frekvencia (kb. 5 sec)

3. Nyomja meg

gombot és tartsa nyomva

4. Tartsa nyomva
gombot és egyúttal nyomja meg a
gombot az óra
beállításához addig, míg azt el nem éri. (nyomva tartva gyorsan változik az érték)
5. Tartsa a
gombot nyomva és egyúttal nyomja meg a
gombot a perc
beállításához addig, míg azt el nem éri. (nyomva tartva gyorsan változik az érték)

6. Engedje el a

gombot, az id beállítást nyert.

0(*-(*<=e6D]LGĘyUiVIRUPiWXPEDQMHOHQLNPHJ

$]LGĘUHV]HWHOpVH

1. Nyomja meg a kijelz n a

gombot.
ϭϬ

2. Néhány sec múlva újra indul a készülék, az óra reszetelt („00:00”)
3. Állítsa be az id t az órán helyesen a fent leírtak szerint (D]LGĘEHiOOtWiV)
$ 352*5$06=$%É/<=Ð%(É//Ì7É6$ ,'ĝ=Ì7ĝ
Az elektrolízis elven m köd készüléknek 2 programszabályozója (id zít ) van, amelyek úgy
programozhatók, hogy a klórtermelést a különböz id kben, mint a sz rési ciklus és ez akár
naponta kétszer.
Vigyázat, a programozásnak mindig az aktív sz rési id ben kell lennie. ( nincs klórtermelés,
ha nem megy a sz rés)
$SURJUDPV]DEiO\]yEHiOOtWiVD
1. Nyomja meg az LCD kijelz n a
gombot, hogy a „TIMER 1” beállításához
eljusson. Egy automatikus üzenet jelenik meg a kijelz n röviden, azután pedig a
következ : „TIMER 1 ON --:--„ (id zít BE)
gombot, hogy az órát beállítsa. (Az
2. Nyomja meg az
tartva gyorsan változik az érték).

gombot nyomva

gombot, hogy a percet beállítsa.(a gombot tovább nyomva tartva
3. Nyomja meg a
gyorsan változik az érték)
4. Amikor az „ON” kijelzésnél beállította a kívánt értéket, nyomja meg újból a
gombot amivel a beállítás átugrik a következ re: „TIMER 1 OFF --:--„ (id zít
KI)
5. Ismételje meg a 2. és 3. lépést a kívánt értéket beállítva.
gombot,
6. Amennyiben további id zítést kell beállítani, nyomja meg ismételten a
hogy a kijelz n a „TIMER 2” jelenjen meg és ismételje meg a fenti lépéseket 1-5-ig.
(egyszer a bekapcsolás, egyszer a kikapcsolás beállítására) Ha nem akar tovább

programozni nyomja meg az
mutatásra.

gombot, az LCD kijelz visszaugrik az eredeti

0HJMHJ\]pVKDD]LGĘ]tWĘ
SURJUDPR]iVDEHIHMH]ĘG|WWHJ\NLV
MHO7MHOHQLNPHJDNLMHO]ĘIHOVĘ
VDUNiEDQ

0(*-(*<=e6 amikor az üzemelés alatt az id „ON” BE állásban van és meg akarja állítani
az órát, elegend a

és

gombokat a kívánt id ben megnyomni.

ϭϭ

$SURJUDPKDWiO\WDODQtWiVD
1. Nyomja meg a kijelz n a
gombot. Várjon amíg a „DRÜCKEN OUTPUT TIMER
ZRCKSETZEN” üzenet elt nik.
gombot és megjelenik „TIMER ZURÜCKGESETZT” üzenet. A
2. Nyomja meg az
készülék programozása visszaáll nullára.
gombot, hogy az alapértelmezett kijelzés visszaálljon.
3. Nyomja meg a
4. Végezze el , ha szükséges ismét a programozást (nézze a 3URJUDPV]DEiO\]y
EHiOOtWiVD fejezetet)

 .e=,h=(0%(+(/<(=e6
Id zít funkció mellett lehet a készüléket kézi üzemmódba venni és leállítani a
gomb
megnyomásával. A készülék a következ kikapcsolási id ig „OFF” fut, amennyiben
programozva volt, és visszatér az id zít állapotba. Ez a funkció nagyon hasznos, ha
tesztelni akarjuk a készüléket.

0(*-(*<=e6 ha az elektrolízis elven m köd só bontó készüléket kézi üzembe vesszük
és nincs kikapcsolási id beprogramozva (a sz r folyamatosan m ködik), akkor a készülék
egyfolytában 30órát m ködik szünet nélkül. Ezután automatikusan lekapcsolja a
feszültséget („OFF”) KI-re, hogy megakadályozza a túlklórozást.

 .h/6ĝ,'ĝ=Ì7ĝ+$6=1É/$7$ 6=ī5ĝ.$3&62/Ð'2%2=
Meghatározott esetekben szükséges lehet a készüléket egy küls órára csatlakoztatni (pl.
sz r berendezés id kapcsolója). Ebben az esetben a medence sz résével egyid ben kell a
klórtermelést aktivizálni. Ilyenkor a só bontó ugyan abban a vezérlésben m ködik, mint a
sz rés, nem szabad („TIMER”) id zítést programozni.
(OMiUiV
1. Oldjon fel minden meglév programozást (egy kis T szimbólum mutatja a kijelz jobb
fels sarkában, ha van programozás). Ennek érdekében nyomja meg a
gombot, azután az

gombot. (nézze a 3URJUDPV]DEiO\]yEHiOOtWiVD fejezetet.)

ϭϮ

2. Kapcsolja be az elektrolízis elven m köd készüléket (
kívánt klórszintet nyomja meg a
EHiOOtWiVD fejezetet.

gomb), majd ha elérte a

gombot. Nézze az alábbi .OyUWHUPHOpV

3. Állítsa a küls órát ( sz r berendezés kapcsolóórája) úgy, hogy a kívánt üzemelési
id t kapja.

 $./Ð57(50(/e6%(É//Ì7É6$

1. Kapcsolja be az elektrolízis elven m köd készüléket az

gomb megnyomásával.

gombot amikor a klórszint megfelel . A minimális termelés
2. Nyomja meg az
beállítása: amikor az els narancsszín jelz lámpa ég (ez megfelel 20%-nak) és az
emelkedés jelzése (zöld lámpák égnek) 20%-tól a Maximumig lépcs zetesen (4 db
zöld jelz lámpa ég).
3. Ha a maximum érték felett az
gombot nyomva tartja a termelést a minimum
szintre kapcsolja (narancs jelz lámpa ég)

0(*-(*<=e6 a klórtermelés szintjének a mutatása egy beállítást jelent és nem felel meg
a reális klórtermelésnek hanem csak a megkívánt klórszintnek.
A termelési szint egy m ködési ciklus százalékának felel meg, például:
1. narancs jelz lámpa 20%-nak felel meg = 2 perc termelés, 8 perc szünet
3 zöld jelz lámpa 80%-nak felel meg = 8 perc termelés és 2 perc szünet

&6$7/$.2=É6.h/6ĝ9(=e5/ĝ+g=
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 277+21,$8720$7,=É/É6
Amennyiben Ön központi felügyeleti rendszert (vagy egy küls vezérlést) használ az
úszómedencéje ellen rzésére a só bontó készülékét úgy kell beállítani, hogy a
kommunikáció mindkét készülék között lehetséges legyen.
9H]pUOpVLEHUHQGH]pVHN

 $./Ð57(50(/e6%(É//Ì7É6$
)217260(*-(*<=e6 A vezérl típus beállítását feltétlen a vezérl kábel csatlakoztatása
el tt kell a küls vezérl nél elvégezni.
Eljárás:
1. Elektromos árammal való ellátás.
2. Várjon néhány másodpercet, amíg a rendszer feláll és addig „OFF” KI állásban
maradjon a készülék.
3. Nyomja meg az
gombot és tartsa nyomva. Kb. 5 másodperc után a kijelz n
megjelenik az aktuális küls vezérl típus.
4. Tartsa az
5. Engedje fel az

gombot nyomva amíg a kívánt típus megjelenik a kijelz n.
gombot és hamarosan a kijelz n a kívánt vezérl megjelenik.

A só bontó kijelz jén hamarosan a szokásos kijelzés jelenik meg.
),*<(/(0 A Jandy REV L vagy az újabb sorozatú vezérl k használója részére: Feltétlen
szükséges hogy a küls vezérl beállítása JANDY L/M-re történjen, ha egy Jandy Aqualink
„REV L” vezérl vagy egy újabb sorozatú verziót kell csatlakoztatni. Ha rossz beállítást
választunk a Jandy Aqualink vezérl egységet kár érheti.

 Ð9,17e=.('e6(.$9(=e5/ĝ%(.g7e6e+(=
)21726 a vezérl kábelezését uszodatechnikai szakember végezze.
Miel tt a kábelt csatlakoztatja vagy kihúzza gy z djön meg arról, hogy a küls vezérl
tápellátása és a Zodiac só bontó vezérl egysége le van kapcsolva.
Az elektrolízis elven m köd só bontó úgy viselkedik, ha egy vezérl re van csatlakoztatva,
mint egy „kiszolgáló” és követi a vezérl utasításait. Ebben az esetben a programvezérl
ϭϰ

(TIMER) paraméterei nincsenek figyelembe véve és a klórtermelés szintjét a só bontó
kapcsolóegysége nem tudja változtatni. A többi funkció továbbra is elérhet marad.

 .h/6ĝ9(=e5/ĝ%(.g7e6(
)21726 a következ utasításokat a telepítési utasításokkal összhangban el kell olvasni,
melyek a küls vezérl vel leszállításra kerültek.
1. Távolítsa el a szürke burkolatot a vezérl egységr l úgy ,hogy az oldalakon lév
gombokat megnyomva a burkolatot felemeli. (nézze a képet!)
2. Távolítsa el a kis fehér dugót, amely a kapcsolóegység alján lév fém lapon található.
3. Távolítsa el a 4 db csavart amelyek a kapcsolóegység sötétszürke fedelét rögzítik.

4. Nyissa ki a kapcsolóegység fedelét és óvatosan vegye le a szalagkábelt amely két
panelt köt össze. Egyúttal távolítsa el a kapcsolóegység fedelét.

ϭϱ

5. A küls vezérl kábelét f zze át a lyukon ( egy a - nem a készülékkel szállított
kábelátvezetés szükséges a kábelátmér ismeretében kiválasztható). Biztosítsa a
küls vezérl kábel rögzítését a képen látható m anyag kábelkötegel vel.

6. Tegye a ház fedelét és a 4 db csavart vissza, majd a szürke burkolatot.
A küls vezérl márkájának megfelel en az elektrolízis elven m köd só bontó zöld
sorkapocsára a következ csatlakozó kábel kerül:
&RQWUROOHU3RODULV(26-DQG\$TXDOLQN
Zöld vezeték (0V) a só bontó sorkapocsán a „0V”
Piros vezeték (+V) a só bontó sorkapocsán a „POS”
Sárga/fehér vezeték (B) a só bontó sorkapocsán „B”
Fekete vezeték (A) a só bontó sorkapocsán „A”
3HQWDLU,QWHOOLWRXFK&RQWUROOHU
Zöld vezeték a só bontó sorkapocsán a „B”
Piros vezeték a só bontó sorkapocsán a „POS”
Sárga vezeték a só bontó sorkapocsán „A”
Fekete vezeték a só bontó sorkapocsán „OV”
 &6$7/$.2=7$7É62.%(.g7e6e1(.(//(1ĝ5=e6(
Ha a küls vezérl és az elektrolízis elven m köd készülék között az összekötés
megtörtént, azt le kell ellen rizni.
1. Kapcsolja be a küls vezérl t, majd a Zodiac só bontót.
2. Ha a csatlakozás jól történt kb. 20 sec után megjelenik a kijelz jobb fels sarkában
egy „T” szimbólum.
3. Ha a csatlakozás hibás kapcsolja ki mindkét készüléket és végezzen mégegy
ellen rzést (1. és 2. lépés)
0(*-(*<=e6 Biztonsági okokból a Zodiac só bontó automatikusan kikapcsol („OFF”), ha
a só bontó és a küls vezérl között a kommunikáció megszakad.

ϭϲ
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negyedévente
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Å6Ð(//(1ĝ5=e6(µ
Jelentése:
A medencevíz só koncentrációja nem megfelel és/vagy a víz túl hideg (jelz lámpa „Salt”
világít narancs színben)
Lehetséges okok:
Sómennyiség ( 4g/L) víz vesztesség, vagy higitás miatt (sz r visszaöblítés, víz
újrafeltöltés, sok es , túl hideg víz ( 18ºC)
Megoldás:
Tegyen sót a medencébe, hogy a sótartalom 4g/L legyen. Konzultáljon a
szakkeresked jével, ha a sótartalmat nem ismeri vagy nem tudja, hogyan ellen rízheti.
Egyszer en azt mutatja, hogy a víz túl hideg. Csökkentse a klórtermelést, vagy só
hozzáadással ellensúlyozza.

Å1,1&6É5$0/É6µ
Jelentése:
A cellán nem elég az átfolyás vagy nulla és a az áramláskapcsoló a klórtermelést blokkolta
(jelz lámpa „FLOW” pirosan világít)
Lehetséges okok:
Nem megy a forgatószivattyú, a sz r vagy a fölöz
kábel nincs csatlakoztatva.

elkoszolódott, bypass szelep zárva,

Megoldás:
Ellen rizze a szivattyút , a sz r t, a fölöz t. Tisztítsa meg ket. Ellen rizze, hogy az
áramláskapcsoló rendben m ködik-e és a bypass szelep nyitva van-e.
Vizsgálja meg a cella és az áramláskapcsoló kábelcsatlakozásait.

Å7(50(/e6+,%$µ
Jelentése:
A kapcsolóegység bels áramellátási problémája.
Lehetséges okok:
Hálózati csatlakozó kihúzva vagy rosszul bedugva.
A kapcsolóegység bels elektromos problémája, küls elektromos probléma

ϭϴ

Megoldás:
Kapcsolja ki a só bontó készüléket (
gomb) és a kapcsolóegység áramellátását és
akkor ellen rizze hogy a kábel csatlakoztatva van (van-e áram…)
Konzultáljon a szakkeresked jéval.

Å&(//$(//(1ĝ5=e6µ
Jelentése:
Az elektróda koszos, vízköves és/vagy elhasznált.
Lehetséges okok:
Hibás sz rés (el sz r vagy szívó oldali sz r ), mésztartalom (TH) túl magas, Elektróda
öreg. –a cella 9000 üzemórája után megjelenik a figyelmeztetés a kijelz n a cella állapotáról,
vizsgáltassa meg a szakemberével.
Megoldás:
Tisztítsa és/vagy ellen rizze a sz r rendszert (szivattyú és sz r tartály).
Ellen rizze a mésztartalmat (TH) és esetleg adjon vízk gátló anyagot a vízbe. Változtassa
meg a ciklusid t, polarizáció váltást csak akkor, ha a TH 22ºdH vagy 400 ppm. (lásd az
Elektróda ellen rzése és tisztítása fejezet fontos megjegyzések részét)
Cserélje le az elektródát egy egyenérték újjal.

Å(//(1,5É1<µ
Jelentése:
Az elektrolízis elven m köd só bontó cella polarítás váltása folyamatban van. Az öntisztító
ciklus automatikusan m ködik, ennek jelzése nem hibaüzenet, hanem az Ön tájékoztatását
szolgálja.
Megoldás:
Várjon kb. 10percig és a klórtermelés automatikusan elkezd dik a korábbi beállítással.

ϭϵ

.$5%$17$57É6
Ahhoz, hogy az Ön Zodiac só bontó készüléke optimális állapotban legyen, ajánljuk a
rendszeres karbantartás elvégzését.
$=(/(.75Ð'$(//(1ĝ5=e6(e67,6=7Ì7É6$
Azokban a zónákban amelyekben a víz meszes (magas TH) el fordulhat, hogy az
elektródát tisztítani kell.
Az elektróda tisztítása:
1. Kapcsolja le az elektrolízist el állító készüléket és a sz rést, zárja el a szakaszoló
szelepeket és távolítsa el az elektróda véd sapkáját. Húzza ki a cellakábelt.
2. Csavarja le a szorítógy r t és
távolítsa el az elektródát a
nyeregidomból (vigyázzon az
átlátszó függ. cs re). A
szorítógy r nek rovátkái vannak,
ez megkönnyíti a kézi
szétszerelést (használhatja a
leszállított szalagkulcsot). Ha
vízk lerakodás van vegye ki az
elektródát és tegye tisztító
oldatba.
3. Ha nincs kéznél tisztító oldat, azt Ön is el állíthatja, melynél óvatosan keverjen kilenc (9)
egység vízhez egy (1) egység savat. (Vigyázat: a savat öntsük a vízbe, nem fordítva!). Egy
er sebb oldat csökkenti az elektróda élettartamát.
4. Hagyja a tisztító oldatot kereken 15 percig a vízk lerakódást leoldani. Vigye az oldatot a
helyi/városi hulladék ártalmatlanító helyre, ne öntse soha az es víz vagy szennyvíz
csatornába.
5. Mossa le az elektródát tiszta vízzel és tegye vissza a nyeregidomba a helyére. (ügyeljen a
forgásirányra).
6. Csavarja rá a szorító csavart, csatlakoztassa a cella kábelt és tegye rá a véd sapkát.
Indítsa a sz rést, majd a só bontót.
7. Állítsa be a klórtermelést és az üzemi paramétereket a kapcsoló egységen. Az id beállítás
automatikusan tárolódik.
FONTOS MEGJEGYZÉS: Ha a vízkeménység nagyon magas (nagy mésztartalmú víz,
TH 22ºdH vagy 400ppm), lehet ség van az elektrolízis elven m köd készülék polaritás
váltásának ciklusidejét megváltoztatni, hogy az elektróda jobb öntisztító hatását érjük el.
Konzultáljon szakkeresked jével, ha ez az eset fordul el (profi beavatkozást igényel).
8.2 (/(07É52/É6
A készülék egy bels , tölthet hosszú élettartalmú elemmel van ellátva. (akkumulátor)
ϮϬ

Ez a beállítások tárolását teszi lehet vé kb. 500 órára (3 hét). Minden beállítást a 2
sz résid között és a teljes áramkimaradáskor meg riz.

%,=7216É*26h=(0(/7(7e6

Az elektrolízis elven m köd só bontó készülék telepítésénél és használatánál
FELTÉTLEN tartsák be a kézikönyv tanácsait. További információért lépjen kapcsolatba a
medence szakkeresked jével.

Figyeljen az úszómedencéje hidraulikus körébe és/vagy a sz résbe történ
beavatkozásnál, hogy az els legyen a só bontó készülék kikapcsolása (
a sz rés és a többi tápegység kikapcsolása.

gomb), azután

A sz r visszaöblítése (Backwash) alatt a só bontónak szükségszer en kikapcsolt
állapotban kell lennie (

gomb).

Ne kezelje az elektródát kefével vagy más fém tárggyal , ne deformálja azt.

A medencevíz megengedett legmagasabb h mérséklete, amely a cellán átfolyik, nem
lépheti túl a 40ºC-t.

A cellában a víznyomás nem lehet 2,75 bar (275kPa vagy 40psi) felett.

Ellen rizze a cellát rendszeresen, hogy biztosan ne legyen kosz amelyet a sz r nem
fogott meg és/vagy vízk kiválás az elektródán.

A só bontó kapcsoló egységét nem szabad direkt valamilyen h forrás ( szivattyú,
h cserél , f t készülék, stb) fölé telepíteni. Függ leges falon, száraz és jól szell ztetett
helyen szerelje fel.

A sóbontó elektronikai részének élettartama jelent sen meghosszabbodhat, ha megvédi a
közvetlen napsütést l, a nedvességt l és mindenfajta kémiai termékt l.

Ϯϭ
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Mi ezeknek a termékeknek az el állítását a legnagyobb gondossággal és a teljes szakmai
tudásunk hozzáadásával végeztük. Folyamatos min ség-ellen rzés történt.
Mi folyamatosan fejlesztjük és változtatjuk termékeinket a technológiai fejl dést alapul véve.
Nyilvánvaló, hogy ezek a fejlesztések nem köthet k a garanciánk alkalmazása során a
korábbi típusokhoz.
Ha igénybe kell vennie garanciánkat, az kizárólag a meghibásodott rész alkatrészének
ingyenes cseréjére vonatkozik. A szállítás és munkadíj az Ön költsége. Ezt a terméket az
európai, észak-afrikai, közel- és közép-keleti piacra tervezték és nem szabad ezen a
területen kívülre eladni. Ha mégis ez történik akkor a garancia elvész.

*$5$1&,$,'ĝ7$57$0$
A Zodiac elektrolízis elven m köd só bontó kapcsolóegységre és cellára teljes garancia
van: függetlenül a kár okára javítással vagy kicseréléssel, 24 hónap (2 év) id tartam a
vásárlás után ( hiteles számladátum és gyártási szám szükséges).

*$5$1&,$ 7É5*<$
A fent meghatározott garancia id alatt minden részt, melyet a Zodiac elismert, megjavítják
vagy egy újra, illetve egy megfelel en m köd re cserélik.
Minden esetben a felhasználó fizeti a szállítási- és a bérköltséget.
A felhasználót terheli a gyártóhoz való visszaküldés oda- és visszaszállítás, a bels
bérköltség a gyártót terheli.
A készülék meghibásodása és használatból való kiesése bármely javítás esetében nem ad
okot kártérítésre. Nem terhelhet minket felel sség a telepítési hiba miatt vagy a biztonsági
el írások figyelmen kívül hagyása miatt.

6=É//Ì7É6,.É52.
A készülék szállítása a felhasználó rizikója. Annak a félnek, aki a készülék szállítását
megkapja, vizsgálja meg mindent a megfelel állapotban talált és a szállítmányozó
szállítólevelén az esetleges fenntartásokat jelezze.
Az ezzel összefüggésben semmiféle felel séget nem vállalunk át.

ϮϮ

