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                         DŮLEŽITÁ 

                           BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
                                                      Před instalací a použitím výrobku se důkladně 
                                                        seznamte s veškerými pokyny a dodržujte je. 

                                                      Uschovejte pro pozdější nahlédnutí. 
 

 

 

 

 

 

Saltwater System 
Model ECO5220/6220 220 – 230 V~ 

Model ECO5230/6230 230 – 240 V~ 
 

 

Nezapomeňte vyzkoušet i tyto další vynikající výrobky Intex: bazény, 

příslušenství k bazénům, nafukovací bazény a hračky na doma, nafukovací 

postele a lodě. Najdete je ve specializovaných prodejnách nebo na naší 

domovské stránce. 

Vzhledem k politice neustálého zdokonalování výrobků si společnost 

INTEX vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit údaje, 

vzhled nebo aktualizace (specifikace výrobku)! 
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Česky 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Během instalace a používání elektrických zařízení musí být vždy dodržena základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INSTRUKCE A ŘIĎTE SE JIMI 

  VAROVÁNÍ  
· Ke snížení rizika vzniku poranění nedovolte dětem, aby používaly tento produkt. Mějte děti a postižené 

osoby pod dozorem. 

· Držte děti dále od čerpadla a všech elektrických kabelů. 
· Děti si se zařízením nesmějí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu zařízení bez dohledu. 

· Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými tělesnými, senzorickými nebo 

duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pokud jsou pod dohledem 

nebo byly upozorněny, jak zařízení bezpečně používat a jsou obeznámeny se spojeným nebezpečím. 
· Výrobek může být sestaven a demontován pouze dospělou osobou. 

· Čerpadlo musí být připojeno výhradně na elektrický obvod chráněný proudovým chráničem a na 

jmenovitý proud ne více než 30 mA. 

· Předtím než budete čerpadlo čistit, odpojovat, provádět jeho údržbu atd., je nutné jej nejprve odpojit ze 

zásuvky. 

· Elektrický kabel nikdy nezakopávejte. Musí být umístěn tak, aby nemohl být poškozen sekačkou na 

trávu, nůžkami na živé ploty, atd. 
· Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn kvalifikovaným elektrikářem. 
· Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače a další pro 

zapojení jednotky do elektrického proudu. Ujistěte se, že je zásuvka umístěna na vhodném místě. 

· Zařízení nepoužívejte, respektive nevytahujte jej ze zásuvky, pokud stojíte ve vodě nebo jsou Vaše ruce 

mokré. 

· Elektrická přípojka čerpadla by měla být vzdálena minimálně 3,5 m od bazénu. 
· Čerpadlo umístěte od bazénu tak, aby jej děti nemohly používat jako pomůcku při vstupu do bazénu. 

· Čerpadlo se nesmí používat v případě, že jsou lidé ve vodě bazénu. 
· Tento produkt lze použít pouze ve spojení s rozmontovatelnými bazény. Nepoužívejte jej pro 

zabudované bazény. Smontovatelný bazén může být na zimu kompletně rozmontován a uskladněn a poté v 

létě znovu postaven. 
· Abyste snížili riziko vzniku nehody, nevstupujte nikdy do bazénu, pokud je sběrač nečistot uvolněný, 

zlomený, ohnutý, prasklý, poškozený nebo chybí. Vyměňte uvolněný, zlomený, ohnutý, prasklý, poškozené 

nebo chybějící sběrač nečistot bezodkladně. 

· Nikdy si nehrajte a neplavejte v blízkosti sběrače nečistot. Vaše tělo nebo vlasy by mohly být nasáty a to 

by mohlo vést k trvalým poraněním nebo utopení. 

· Abyste zabránili poškození zařízení nebo riziku úrazu, vždy vypněte čerpadlo, předtím než změníte 

pozici filtračního ventilu. 
· Nikdy nepoužívejte tento výrobek při vyšším než maximálním tlaku, který je uvedený na nádobě filtru. 

· Nebezpečný tlak. Nepřípustné nebo nevhodné upevnění víka filtrace může způsobit vymrštění víka filtru 

tlakem, což může vést k těžkým nebo smrtelným zraněním, popřípadě k poškození filtračního zařízení. 
· Tento produkt může být používán jen k účelům uvedeným v této příručce. 

 

NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, 
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO JINÉ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NEBO DOKONCE SMRT. 
 

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují jen některá z možných rizik a nebezpečí. 

Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem. 

Pouze pro nadzemní bazény 
 
 
 
 
 
 
 

TENTO NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE 

329 

A 

Strana 3 



(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

 
REFERENČNÍ DÍLY 

Česky 

 

Předtím než se pustíte do sestavování vašeho výrobku, věnujte prosím několik minut času 

seznámení se s jednotlivými díly, abyste lépe porozuměli souvislostem. 
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POZNÁMKA: Nákresy slouží pouze pro ilustraci. Výrobek se může lišit. 

 

Ref. číslo  

 
popis 

 

 
poč
et 

Číslo náhrad.dílu 

 
Běžné 

díly 

 
Díly pro připojení 

filtrační pumpy 32 mm 

 
ECO5220/5230 

 
ECO6220/6230 

 1 ADAPTÉR A SE ZÁVITOVOU PŘÍRUBOU (VOLITELNÝ) 1 10849 10849 

2  ŠROUB 2 11519 11519 

3  KRYT ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11898 11903 

4  SEKUNDÁRNÍ ELEKTROLYTICKÝ ČLÁNEK 1 11900 11905 

5  PRIMÁRNÍ ELEKTROLYTICKÝ ČLÁNEK 1 11899 11904 

6  SENZOR PRŮTOKU 1 11460 11460 

7  HADICOVÁ SPOJKA SE ZÁVITEM 1 10720 10720 

 8 ADAPTÉR B SE ZÁVITEM (VOLITELNÝ) 1 10722 10722 

9  KRYT ČLÁNKU 2 11131 11131 

10  ŠROUBOVÝ UZÁVĚR ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11582 11432 

11  TĚSNENÍ 2 11228 11228 

12  TĚSNENÍ TITANOVÉ ELEKTRODY 1 11585 11515 

13  ŘIDÍCÍ STANICE 1 12658 12660 

14  TESTOVACÍ PROUŽKY 1 19635 19635 

15  TĚSNENÍ TITANOVÉ ELEKTRODY 1 11585 11585 

16  ŠROUBOVÝ UZÁVĚR ELEKTROLYTICKÉHO ČLÁNKU 1 11582 11582 

 

Při objednávání dílů mějte na paměti, že musíte uvést číslo modelu a číslo dílu. 
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Hadice vracející 
vodu do bazénu 

 

Jak funguje solinátor 

Česky 

 
Tento produkt je speciálně navržen pro nadzemní bazény. Zničí bakterie, okysličuje a kontroluje řasy, 

čímž poskytuje bezpečné a čisté prostředí v bazénu. 

 

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) se skládá ze dvou prvků, sodíku a chloru. Během používání vašeho 

solinátoru je rozpuštěno odměřené množství soli v bazénové vodě, což ji dělá mírně 

slanou. Bazénová voda protéká solinátorem a elektrolyckoým článkem a produkují chlór. Chlor se rozpouští 

ve vodě a okamžitě začne ničí bakterie a řasy. Také oxiduje všechny ostatní organické materiály. 

 
Sekundární elektrolytický článek zvyšuje dezinfekční sílu pro další oxidaci vodních kontaminantů. 
 
 
 
 

 

  SPECIFIKACE VÝROBKU  

 
Model: ECO5220/5230 ECO6220/6230 

Příkon: 65 W 125 W 

Ideální koncentrace soli: 3000 ppm (částic na milion) 3000 ppm (částic na milion) 

Sekundární článek  500 mA 800 mA 

Maximální produkce 
chloru/hodinu: 

5 gramů/hodina 12 gramů/hodina 

Filtrace minimální průtok: 700 ~ 3000 galonů/hodina 
(2650 - 11355 litrů/hodina) 

700 ~ 3000 galonů/hodina 
(2650 - 11355 litrů/hodina) 

Omezená záruka: Viz. “Omezená záruka” 

 
 

Primární el. článek  
 

Průtokový senzor 
 

 
Hadice pro 

filtraci 

 
 

Sekundár-
ní článek 

 

Řídící stanice 

 
 
 
 

 
 
Pro montáž nejsou požadovány žádné nástroje. 
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NÁVOD NA INSTALACI 

Česky 

 
 

 

 
1. Sestavte nadzemní bazén a filtrační čerpadlo podle jejich návodu k montáži. 
2. Vyjměte solinátor a jeho příslušenství z obalu. 
3. Napojte solinátor k filtračnímu čerpadlu. 
4. Připojte hadici (7) solinátoru. 

Připojte systém k čerpadlu pomocí 1-1/4” (32mm) hadice: Solinátor vyžaduje 1-1/2” 
(38mm) připojení. Je dodáván s adaptéry A (1) a B (8) pro připojení menší 1-1/4” (32mm) 
hadice. Postupujte následovně: 

 
 

 

 
VODA DO 

BAZÉNU 
VODA Z 

BAZÉNU 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ID 1-1/4” (32mm) 
HADICE 

 
 
 

ID 1-1/4” 
(32mm) 
HADICE 

8 

 
 

                                                                                                                                      7 

           SOLINÁTOR 

 

1 

 
 
 

8 

 
 
 
  
 

 

               

• Solinátor vyžaduje samostatné filtrační čerpadlo [700~3000 gph (2650~ 

11355 lph)] aby mohl správně fungovat. 
• Solinátor musí být nainstalován jako poslední část bazénového zařízení, která 

vrací vodu do bazénu, jak je zobrazeno na obrázku. Tato poloha prodlužuje 
životnost titanových plátů. 
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NÁVOD NA INSTALACI (pokračování) 

Česky 

 

1. Přejděte přímo ke kroku 2, pokud je váš bazén prázdný. Je-li váš nadzemní bazén 

naplněný vodou, uzavřete plunžrové ventily záslepkami před instalací solinátoru. 

 

2. Připojte adaptér A (1) k elektrolytickému článku (3) jako na obrázku. Pevně utáhněte. 
3 

1 
 
 
 
 
 
 

 

3. Odpojte hadici, která vrací vody z filtrační pumpy a připojte ji k adaptéru A (1) 

solinátoru (viz obrázek). 
4. Připojte adaptér B (8) k hadici (7). Pevně utáhněte (viz. obrázek) 

8 

7 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Připojte adaptér B (8) k filtrační pumpě (dolní připojení). Pevně utáhněte. 

 

 

8 

7 
 

 

Filtrační 
pumpa 

 
 

 

6. Odstraňte záslepku, která brání tomu, aby se voda vylila z bazénu. Nyní vraťte připojení 
filtrace. 
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 NÁVOD NA INSTALACI (pokračování) 

Česky 

 

 

Připojte systém k čerpadlu pomocí 1-1/2” (38mm) hadice: Filtrace a bazén 1-1/2” 
(38mm) nevyžaduje adaptér A (1) nebo B (8). Postupujte následovně: 

 
 

PLUNŽROVÝ 
VENTIL 

 

 
 

 
VODA DO 

BAZÉNU 

BAZÉN  
 
 
 

VODA Z 

BAZÉNU 

 

 

FILTRAČNÍ 
ČERPADLO 

 

ID 1-1/2” (38mm) 
HADICE 

 

7 

ID 1-1/2” (38mm) 
HADICE 

 
 

         SOLINÁTOR 

 

1. Přejděte přímo ke kroku 2, pokud je váš bazén prázdný. Je-li váš nadzemní bazén 

naplněný vodou, uzavřete plunžrové ventily záslepkami před instalací solinátoru. 

2. Odpojte vratnou hadici z připojení čerpadla a připojte ji k solinátoru. 

3. Připojte hadici solinátoru (7) k čerpadlu.  
4. Otevřete plunžrové ventily, aby voda mohla proudit. 
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 NÁVOD NA INSTALACI (pokračování) 

Česky 

 

 

Připojení systému na další typy čerpadel (s jiným typem závitu): 
Solinátor lze také přizpůsobit ostatním filtračním čerpadlům s různými závity, nebo bez závitu  
na připojení. 

Připojení na 1-1/4” (32mm) hadici: 

7     8 

 

 

   

 

 

 

 

ID 1-1/4” (32mm) 
PŘIPOJENÍ 

 
 
 
 

 
           SOLINÁTOR 

 

1. Připojte adaptér B (8) na hadici (7). Pevně utáhněte. 

2. Nyní připojte adaptér B (8) na výstup filtrační pumpy. Pevně utáhněte. 
 

Připojení na 1-1/2” (38mm) hadici se svorkou: 
 

7 SVORKA NA HADICI 
 

 
 
 

ID 1-1/2” (38mm) 
PŘIPOJENÍ 

 
 
 

 
        SOLINÁTOR 

 

1. Připojte hadici (7) do výstupu filtrační pumpy svorkou. Pevně utáhněte. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FILTRAČNÍ 
PUMPA 
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 NÁVOD NA INSTALACI (pokračování) 

Česky 

 

Připojení systému na ostatní typy bazénů 

 
Potom co připojíte solinátor k pumpě, připojte ji k bazénu  
 

Následující nejběžnější připojení: 
 

Připojení 1-1/4” (32mm): 
 
 
 

SVORKA HADICE 

ID 1-1/4” (32mm) 
HADICE 

 

1 

 
 
 
 
 
 

                                                                                      

                                                                                        SOLINÁTOR 

1. Připojte adaptér A (1) k výstupu elektrolytickému článku (3). Pevně utáhněte. 
2. Adaptér A (1) je nyní upevněný k solinátoru. Následně připojte vratnou hadici k adaptéru A  

A (1) se svorkou. 

 
Připojení 1-1/2” (38mm) bez závitu: 

 

 

VELKÁ SVORKA HADICE 

ID 1-1/2” (38mm)    

HADICE 

 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
                                                                         SOLINÁTOR 

1. Připojte adaptér A (1) k výstupu elektrolytickému článku (3). Pevně utáhněte. 
2. Adaptérem A (1) připojte solinátor, připojte hadici k adaptéru, za pomoci velké svorky. 
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MNOŽSTVÍ SOLI V BAZÉNU 

Česky 

 

• Jaký druh soli použít: 
Pro použití v rámci Evropské unie musí sůl pocházet od autorizovaného dodavatele soli 
registrovaného u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) - navštivte stránku 
echa.europa.eu. * 
Používejte pouze chlorid sodný 
Používejte pouze chlorid sodný (NaCl), který je čistý alespoň z 99,8 %. Lze také 
použít sůl v podobě kuliček/tablet (lisovaná forma soli), bude však trvat déle, než se rozpustí. 
Nepoužívejte jodovou ani žlutě barvenou sůl (žlutá krevní sůl). Do vody se přidává 
sůl, kterou elektrolytický článek posléze využívá při tvorbě chloru. Čím je sůl čistější, tím je výkon 
elektrolytického článku lepší. 
 

Optimální hladina soli 
Hladina soli ve vodě by se měla pohybovat v rozmezí 2500-3500 ppm (dílů na jeden milion); 
optimální hladina je 3000 ppm. Příliš nízká hladina soli ve vodě způsobuje snížení výkonu 
dezinfekčního systému a sníženou produkci chloru. Příliš vysoká hladina může způsobit slanou 
chuť vody. (to může nastat pokud je hodnota nad 3500-4000ppm). Příliš vysoká hladina soli 
může poškodit síťový adaptér a zapříčinit korozi kovových součástek a příslušenství. Hladina 
soli ve vodě se neustále obnovuje. Ztráta soli může nastat pouze v případě, že je z bazénu 
fyzicky odebrána voda. Odpařování nemá vliv na hladinu soli. 

 

• Přidání soli 
1. Zmáčkněte tlačítko ON na spínači filtračního čerpadla pro zahájení cirkulace vody 
2. Dezinfekční systém nechte vypnutý. 
3. Určete kolik má být přidáno soli (viz.“Tabulka soli”). 
4. Rovnoměrně rozložte správné množství soli kolem vnitřního obvodu bazénu. 
5. Vyhněte se zanesení filtru. Do skimmeru nepřidávejte sůl. 
6. Vykartáčováním dna bazénu urychlíte proces rozpouštění. Nedovolte, aby se sůl usadila na 

dně bazénu. Nechte proudové čerpadlo 24 hodinu běžet, aby došlo k důkladnému 
rozpuštění soli. 

7. Jakmile je veškerá sůl rozpuštěna, po 24 hodinách, zapněte systém, stiskněte tlačítko 
dezinfekce dokud neuslyšíte pípnutí, kód “00” svítí a nastavte požadované nastavení (viz. 
Provozní instrukce)  
 

Snížení hladiny soli v případě, že je příliš vysoká 
Pokud bylo přidáno příliš velké množství soli, upozorní přístroj na tuto skutečnost oznamovacím 

tónem a zobrazením kódu 92 (viz. “Tabulka LED kódů”). Je nutné snížit hladinu soli ve vodě. 
Jediným způsobem, jak toho docílit, je vypustit část vody z bazénu a následně dopustit čerstvou 
vodu. Vypusťte cca 20 % vody v bazénu a opět doplňte, dokud kód 92 nezmizí. 

 

• Výpočty pro objem bazénů 
 

Typ bazénu 
Galóny 

(velikost bazénu ve stopách) 
Metry krychlové 

(velikost bazénu v metrech) 

Obdélníkový Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 7.5 Délka x Šířka x Průměrná hloubka 

Kruhový Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 5.9 Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.79 

Oválný Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 6.0 Délka x Šířka x Průměrná hloubka x 0.80 

* Evropské nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) 528/2012) požaduje, aby sůl (chlorid 
sodný) používaný jako prekurzor pro výrobu aktivního chloru na místě elektrolýzou registroval dodavatel soli 
společnosti European Chemicals Agency Agentura ECHA) a tento dodavatel musí být uveden na seznamu 
schválených dodavatelů agentury ECHA (seznam podle článku 95). 
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TABULKA SOLI PRO BAZÉNY INTEX 

Česky 

 

 Tato tabulka ukazuje, kolik soli je potřeba použít pro dosažení koncentrace 3 g/l (3000 
ppm). 

 

               Velikost bazénu 
Objem vody (vypočítaný na 90%  
pro Frame Pool  a 80% pro Easy 

Set a Oval Pool) 

Potřebné množství 

soli pro 

3.0g/L (3000ppm) 

Množství soli při 
nízké úrovni (kód 

“91”) 

(Galony) (Litry) (Lbs) (Kgs) (Lbs) (Kgs) 

INTEX ABOVE GROUND POOLS (AGP’s) 

 
 
 
 

EASY SET® 

POOL 

15' x 33" (457cm x 84cm) 2587 9792 65 30 20 10 

15' x 36" (457cm x 91cm) 2822 10681 65 30 20 10 

15' x 42" (457cm x 107cm) 3284 12430 80 35 20 10 

15' x 48" (457cm x 122cm) 3736 14141 95 45 25 10 

16' x 42" (488cm x 107cm) 3754 14209 95 45 25 10 

16' x 48" (488cm x 122cm) 4273 16173 110 50 30 15 

16' x 52" (488cm x 132cm) 4614 17464 115 50 30 15 

18’ x 42” (549cm x 107cm) 4786 18115 120 55 30 15 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 5455 20647 135 60 35 15 

 
 

 
CIRCULAR 

METAL 

FRAME POOL 

15' x 36" (457cm x 91cm) 3282 12422 80 35 20 10 

15' x 42" (457cm x 107cm) 3861 14614 100 45 25 10 

15' x 48" (457cm x 122cm) 4440 16805 110 50 30 15 

16' x 48" (488cm x 122cm) 5061 19156 125 55 35 15 

18' x 48" (549cm x 122cm) 6423 24311 160 75 40 20 

21' x 52" (640cm x 132cm) 9533 36082 240 110 60 30 

24' x 52" (732cm x 132cm) 12481 47241 310 140 80 35 

 
 

 
ULTRA 

FRAME® 

POOL 

16' x 48" (488cm x 122cm) 5061 19156 125 55 35 15 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 160 75 40 20 

18' x 52" (549cm x 132cm) 6981 26423 175 80 45 20 

20’ x 48” (610cm x 122cm) 7947 30079 210 90 50 25 

22’ x 52” (671cm x 132cm) 10472 39637 260 120 65 30 

24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 310 140 80 35 

26’ x 52” (792cm x 132cm) 14667 55515 365 165 90 40 

GRAPHITE 

GRAY PANEL 

POOL SET™ 

15’8” x 49” (478cm x 124cm) 4440 16805 110 50 30 15 

16'8" x 49" (508cm x 124cm) 5061 19156 125 55 35 15 

18'8" x 53" (569cm x 135cm) 6981 26423 175 80 45 20 

OVAL FRAME 

POOL 

18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) 2885 10920 70 30 20 10 

20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) 4393 16628 110 50 30 15 

 

 
RECT. ULTRA 

FRAME POOL 

15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm) 3484 13187 90 40 25 10 

18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm) 4545 17203 115 50 30 15 

20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm) 5835 22085 145 65 40 20 

24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) 8403 31805 210 95 55 25 

32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) 14364 54368 360 165 90 40 
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(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

Česky 

 
TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO BAZÉNY INTEX 

 
 Kyselina kyanurová je chemikálie, která učiní chlor v bazénové vodě více stabilním v případě, že je 
vodní hladina vystavena slunečnímu svitu a UV záření. Pro dosažení maximálního výkonu 
doporučujeme, aby obsah kyseliny kyanurové činil cca 1% vůči objemu soli, např. 45 kg soli x 1 % = 
0,45 kg kyseliny kyanurové. Pokud je voda v bazénu není čistá, je špinavá nebo zakalená, 
nepoužívejte v žádném případě stabilizátor chlóru, neboť může značně prodloužit dobu chodu 
přístroje. V takovém případě musíte bazénovou vodu rozproudit, to se provádí stiskem spínače 
„BOOST“. Poté, co se voda vyčistí, resp. je čistější, můžete přidat kyselinu kyanurovou (stabilizátor 
chlóru). 
 

 

Velikost 
bazénu 

Objem vody (vypočítaný na 90%  
pro Frame Pool  a 80% pro Easy 

Set a Oval Pool) 

Potřebné množství 
kyseliny kyanurové 

0.03g/L (30ppm) 

(Galony) (Litry) (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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(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

Česky 

 
 PROVOZNÍ ČAS PRO BAZÉNY INTEX (s kyselinou kyanurovou) 

 

 

Velikost 
bazénů 

Objem vody (vypočítaný na 90%  

pro Frame Pool  a 80% pro Easy 

Set a Oval Pool) 

Provozní čas (hod) při 
různých venkovních 

teplotách 

Provozní 
čas 

filtrační 
pumpy 

(hod) (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 

15’ x 33” (457cm x 84cm) 2587 9792 3 3 4 6 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 2822 10681 3 4 5 6 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 3284 12430 3 4 5 6 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 3736 14141 4 5 6 8 

16’ x 42” (488cm x 107cm) 3754 14209 4 5 6 8 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 4273 16173 4 5 6 8 

16’ x 52” (488cm x 132cm) 4614 17464 5 6 7 8 

18’ x 42” (549cm x 107cm) 4786 18115 5 6 7 8 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 5455 20647 6 7 8 12 

 

 

CIRCULAR 

METAL 

FRAME POOL 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 3282 12422 3 4 5 6 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 3861 14614 4 5 6 8 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 4440 16805 5 6 6 8 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 5 6 7 8 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 7 8 9 12 

21’ x 52” (640cm x 132cm) 9533 36082 - - - - 

24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 - - - - 

 

 

ULTRA 

FRAME® 

POOL 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 5 6 7 8 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 7 8 9 12 

18’ x 52” (549cm x 132cm) 6981 26423 - - - - 

20’ x 48” (610cm x 122cm) 7947 30079 - - - - 

22’ x 52” (671cm x 132cm) 10472 39637 - - - - 

24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 - - - - 

26’ x 52” (792cm x 132cm) 14667 55515 - - - - 

GRAPHITE 

GRAY PANEL 

POOL SET™ 

15’8” x 49” (478cm x 124cm) 4440 16805 5 6 6 8 

16’8” x 49” (508cm x 124cm) 5061 19156 5 6 7 8 

18’8” x 53” (569cm x 135cm) 6981 26423 - - - - 

OVAL FRAME 

POOL 

18’ x 10’ x 42” (549cm x 305cm x 107cm) 2885 10920 3 4 5 6 

20’ x 12’ x 48” (610cm x 366cm x 122cm) 4393 16628 5 5 6 8 

 

 

RECT. ULTRA 

FRAME POOL 

15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm) 3484 13187 3 4 5 6 

18’ x 9’ x 52” (549cm x 274cm x 132cm) 4545 17203 5 6 7 8 

20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm) 5835 22085 6 7 8 12 

24’ x 12’ x 52” (732cm x 366cm x 132cm) 8403 31805 - - - - 

32’ x 16’ x 52” (975cm x 488cm x 132cm) 14364 54368 - - - - 
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(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

Česky 

 

 PROVOZNÍ ČAS PRO BAZÉNY INTEX (s kyselinou kyanurovou) 
 

 

Pool Size 

Objem vody (vypočítaný na 90%  

pro Frame Pool  a 80% pro Easy 

Set a Oval Pool) 

Provozní čas (hod) při 
různých venkovních 

teplotách 

Provozní 
čas 

filtrační 
pumpy 

(hod) (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 

15’ x 33” (457cm x 84cm) 2587 9792 1 2 3 4 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 2822 10681 1 2 3 4 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 3284 12430 1 2 3 4 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 3736 14141 1 2 3 4 

16’ x 42” (488cm x 107cm) 3754 14209 1 2 3 4 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 4273 16173 2 3 3 4 

16’ x 52” (488cm x 132cm) 4614 17464 2 3 4 6 

18’ x 42” (549cm x 107cm) 4786 18115 2 3 4 6 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 5455 20647 2 3 4 6 

 

 

CIRCULAR 

METAL 

FRAME POOL 

15’ x 36” (457cm x 91cm) 3282 12422 1 2 3 4 

15’ x 42” (457cm x 107cm) 3861 14614 1 2 3 4 

15’ x 48” (457cm x 122cm) 4440 16805 2 3 4 6 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 2 3 4 6 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 3 4 5 6 

21’ x 52” (640cm x 132cm) 9533 36082 4 5 6 8 

24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 6 6 7 8 

 

 

ULTRA 

FRAME® 

POOL 

16’ x 48” (488cm x 122cm) 5061 19156 2 3 4 6 

18’ x 48” (549cm x 122cm) 6423 24311 3 4 4 6 

18’ x 52” (549cm x 132cm) 6981 26423 3 4 5 6 

20’ x 48” (610cm x 122cm) 7947 30079 3 4 5 6 

22’ x 52” (671cm x 132cm) 10472 39637 5 5 6 8 

24’ x 52” (732cm x 132cm) 12481 47241 5 6 7 8 

26’ x 52” (792cm x 132cm) 14667 55515 7 7 8 12 

GRAPHITE 

GRAY PANEL 

POOL SET™ 

15’8” x 49” (478cm x 124cm) 4440 16805 2 3 4 6 

16’8” x 49” (508cm x 124cm) 5061 19156 2 3 4 6 

18’8” x 53” (569cm x 135cm) 6981 26423 3 4 5 6 

OVAL FRAME 

POOL 

18’ x 10’ x 42” (549cm x 305cm x 107cm) 2885 10920 1 2 3 4 

20’ x 12’ x 48” (610cm x 366cm x 122cm) 4393 16628 2 3 3 4 

 

 

RECT. ULTRA 

FRAME POOL 

15’ x 9’ x 48” (457cm x 274cm x 122cm) 3484 13187 1 2 3 4 

18’ x 9’ x 52” (549cm x 274cm x 132cm) 4545 17203 2 3 4 6 

20 x 10’ x 52” (610cm x 305cm x 132cm) 5835 22085 2 3 4 6 

24’ x 12’ x 52” (732cm x 366cm x 132cm) 8403 31805 4 4 5 6 

32’ x 16’ x 52” (975cm x 488cm x 132cm) 14364 54368 6 7 8 12 
 

DŮLEŽITÉ 
Upozornění: Doba chodu čerpadla by měla být o 1 hodinu delší, než je požadováno. 

 

 Strana 15 

329 

A 
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Česky 

 
 VÝPOČET OBJEMŮ SOLI PRO OSTATNÍ BAZÉNY (NE INTEX) 

 

Potřebné množství soli 
pro spuštění 
(Lbs) 

Potřebné množství soli 
pro spuštění 
(Kgs) 

Potřebné množství 
soli při nedostatku soli 
(Lbs) 

Potřebné množství 
soli při nedostatku soli 
(Kgs) 

Objem vody (Gals) x 0.025 Objem vody (Litry) x 0.003 Objem vody (Gals) x 0.0067 Objem vody (Litry) x 0.0008 

  TABULKA SOLI PRO BĚŽNÉ BAZÉNY (ne INTEX)  
 

 

Objem vody 
 

Potřebné množství soli 
Potřebné množství 
soli při nedostatku 

soli (kód “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 

  TABULKA KYSELINY KYANUROVÉ PRO OSTATNÍ BAZÉNY (NE INTEX)  
 

 

Objem vody 
Potřebné množství kyseliny kyanurové 

pro 0.03g/L (30ppm) 

(Gals) (Liters) (Lbs) (Kgs) 

2000 7500 0.5 0.23 

4000 15000 1.0 0.45 

6000 22500 1.5 0.68 

8000 30000 2.0 0.90 

10000 37500 2.5 1.13 

12000 45500 3.0 1.37 

14000 53000 3.5 1.59 

 PROVOZNÍ ČAS PRO OSTATNÍ BAZÉNY (NE INTEX) (S KYSELINOU KYANUROVOU) 
 

Objem vody 
Provozní čas (hod) při různých venkovních teplotách 

 
(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 7500 2 3 4 1 1 2 

4000 15000 4 5 6 1 2 3 

6000 22500 6 7 8 2 3 4 

8000 30000 - - - 3 4 5 

10000 37500 - - - 4 5 6 

12000 45500 - - - 5 6 7 

14000 53000 - - - 6 7 8 
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      NÁVOD K OBSLUZE 

 
1. Zapněte filtrační čerpadlo. 

2. Zapněte zařízení: 
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a vyzkoušejte RCD (jistič).   
Stiskněte start tlačítko. Na LED displeji elektronické řídící stanice se 
zobrazí blikající kód „00“, který znamená, že je přístroj připraven k 
naprogramování. 

Česky 

 

3. Nastavte provozní čas solinátoru: 
Při blikajícím kódu „00“ stiskněte tlačítko s hodinami a 
nastavte požadovaný provozní čas. Potřebný čas pro 
jednotlivé velikosti bazénů naleznete v tabulce 
provozních časů. Stiskem tlačítka s hodinami se čas 
zvyšuje v rozmezí od 01 do max. 12 hodin. Pokud jste 
zvolili příliš dlouhý čas, pokračujte v mačkání tlačítka s 
hodinami, cyklus se bude opakovat. Vestavěný čas pak 
bude aktivovat systém slané vody každý den ve 
stejnou dobu, a to na nastavený počet hodin. 
Poznámka: Solinátor nebude fungovat, pokud nebude v 
provozu filtrační čerpadlo. Ujistěte 
se, že filtrační čerpadlo je naprogramováno (nebo ho 
spusťte manuálně) 5 minut před tím, než se 
sepne solinátor a 15 minut před koncem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Max. 1 až 12 hodin za cyklus) 

 

 
4. Zamčení ovládacích prvků na klávesnici: 

Jakmile se nastaví požadovaná hodnota času, stiskněte tlačítko se 
zámky a držte je stisknuté, dokud se neozve pípnutí. Na řídícím 
panelu se za několik sekund rozsvítí zelená kontrolka „WORKING“, 
což znamená, že systém slané vody zahájil produkci chlóru. 
Zamčením ovládacích tlačítek v tomto nastavení se zabrání 
neoprávněným změnám provozního cyklu. 
POZNÁMKA: Pokud zapomenete ovládací prvky na klávesnici 
zamknout, systém je zamkne automaticky a začne pracovat o 1 
minutu později. 
 

5. Změna nastavení provozního času v případě nutnosti: 
V případě nutnosti je možno nastavení provozního času změnit. 
Stisknutím a podržením tlačítka se zámky dokud se neozve pípnutí, 
odemknete klávesnici a aktuální naprogramovaný čas začne blikat. 
Opakujte kroky 3 a 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strana 17 

329 

A 



(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

Česky 

 

NÁVOD K OBSLUZE (pokračování) 
6. Zvýšený cyklus 

· Při spuštění stiskněte a držet tlačítko „BOOST“ po dobu 5 sekund, 
dokud se nerozsvítí indikátor a displej nebude ukazovat hodnotu 

„80“. To indikuje, že solinátor nastartoval zvýšenou produkci chlóru a 

ozónu. Následně pak můžete stisknout tlačítko „BOOST“ a držet jej 
dalších 5 sekund, dokud indikátor nezhasne, čímž je ukončen 

zvýšený cyklus produkce chlóru. 
· Provozní doba systému pro zvýšení koncentrace je 8-mi násobkem 

Času naprogramovaného do systému, tzn. pokud je provozní čas Vašeho 

systému slané vody 2 hodiny, poběží tento zvýšený cyklus 8 x 2 = 16 hodin. Poté, co je 

zvýšený cyklus ukončen se systém automaticky přepne do normálního provozního režimu.  
· Jakmile je zvýšený cyklus v provozu, zkontrolujte zda hodiny provozu filtračního čerpadla 

byly správně nastaveny Například doba zvýšeného provozu je 8 hodin, filtrační čerpadlo by 
mělo být nastaveno ke spuštění po dobu nejméně 8 hodin.  

· Poznámka: Pokud je filtrační čerpadlo Intex připojené k systému, nastavte přepínač 
čerpadla do polohy "I".  

· Po silném dešti nebo v případě, že je bazén znečištěný, stiskněte tlačítko  
"BOOST", aby se opět dostal bazén do správné kondice. 
 

7. Energeticky úsporný režim: 

• Jakmile je cyklus ukončen, rozsvítí se na řídícím panelu zelená kontrolka 
„SLEEP“. Systém je v režimu pohotovosti a LED displeji bliká hodnota 
„93“. Systém se automaticky přepíná do režimu úspory energie a po 24 
hodinách se opět znovu sám zapne a zahájí denní cyklus desinfikování. 

• Svítí-li kontrolka „SLEEP“ dále, ale LED displej po 5 minutách neukazuje  
žádnou hodnotu, což znamená že solinátor neběží (režim úspory energie)  
a čeká na začátek dalšího cyklu. Stiskem libovolného tlačítka můžete  
zobrazit poslední kód na LED displeji. 

 
8. Samočistící cyklus: 

• Stiskněte a držte tlačítko Self-Clean po dobu 5 sekund, dokud se na 

displeji nerozsvítí „10“. Záleží na vaší tvrdosti vody, stiskněte znovu 
tlačítko a vyberte následující samočistící cyklus. 3 nastavení: 14, 10 
a 6 hodin.  

 

Tvrdost vody Samočistící cyklus 

0 - 150 ppm Přepólovat každých 14 hodin 

150 - 250 ppm Přepólovat každých 10 hodin 

250 - 350 ppm Přepólovat každých 6 hodin 

• POZNÁMKA: Životnost článku se mění v závislosti na stavu vody, využití bazénu a době 
provozu zařízení. Zvolte 14 hodinový cyklus, abyste maximalizovali životnost elektrolyzéru, 
pokud je hladina tvrdosti vápníku je až 150 ppm. Ruční rutinní čištění a údržba dále 
prodlouží životnost elektrolyzéru. 

• Po zobrazení požadovaných hodin samočistícího režimu stiskněte tlačítko pro uzamknutí 
ovládacích prvků klávesnice a LED displej se vrátí do normálního provozního času. Systém  
bude měnit polaritu elektrody (5) vždy podle zvolených hodin. 
POZNÁMKA: Pokud zapomenete zablokovat ovládací prvky klávesnice, systém ji automaticky  
uzamkne. 
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Tabulka LED kódů 

Česky 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Význam 

Provozní čas (zbývají 4 hodiny) 

 

Provozní čas (zbývá 11 hodin) 

 

Není připojen k napájení nebo je v pohotovostním režimu 
(čeká na spuštění dalšího cyklu) 

 

Je-li zobrazen kód alarmu "90", zajistěte, aby časovač filtračního čerpadla byl 
nastaven o 1 hodinu dříve než solinátor. V případě, že filtrační čerpadlo nemá 
zabudovaný časovač, filtr čerpadla musí být zapnut / vypnut ručně každý den. 
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“prázdné” 

Pohotovostní režim (po ukončení cyklu) 93 

Kód alarmu (vysoká hladina soli) 

 

92 

Kód alarmu (nízká hladina soli) 91 

Kód alarmu (nízký nebo žádný průtok) 90 

Maximální provozní čas (zbývá 12 hodin) 12 

11 

Provozní čas (zbývá 10 hodin) 

 

10 

Provozní čas (zbývá 9 hodin) 

 

09 

Provozní čas (zbývá 8 hodin) 

 

08 

Provozní čas (zbývá 7 hodin) 

 

07 

Provozní čas (zbývá 6 hodin) 

 

06 

Provozní čas (zbývá 5 hodin) 

 

05 

04 

Provozní čas (zbývají 3 hodiny) 

 

03 

Provozní čas (zbývají 2 hodiny) 02 

Minimální provozní čas (zbývá 1 hodina) 01 

Pohotovostní režim (po zapnutí) 00 

Zvýšení cyklus 80 

LED kód 
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Česky 

 

SYSTÉM UPEVNĚNÍ 
 

 

Některé země, zejména v Evropě, vyžadují, aby výrobek byl připevněn k zemi  
nebo k základně v trvale vzpřímené poloze. Poraďte se s místními orgány  
abyste zjistili, jaké jsou podmínky ve vaší zemi. Pokud je potřeba výrobek upevnit,  
potom může být namontován na plošinu pomocí dvou otvorů umístěných  
v základně. Viz obrázek níže. 

 
Produkt může být namontován na betonovou nebo dřevěnou platformu, aby se 
zabránilo náhodnému převrhnutí. Celková sestava musí být těžší než 18 kg. 
 
 

 
 

65 mm 69 mm 
 
 
 
 
 
 

 

Model ECO5220/5230 Model ECO6220/6230 

 

1. Pro model ECO5220/5230: Montážní otvory mají v průměru 6,4 mm a jsou 
ve vzdálenosti 65 mm. 
Pro model ECO6220/6230: Montážní otvory mají v průměru 6,4 mm a jsou ve 
vzdálenosti 66 mm. 

2. Použijte dva šrouby a pojistné matice s maximem 6,4 mm v průměru. 
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ÚDRŽBA 

Česky 

 
 
 
 

 
 

Čištění průtokového senzoru 
1. Pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte objímku průtokového čidla (6) a 

vyjměte ho z elektrolyzéru. Viz seznam dílů. 
2. Pokud jsou na povrchu čidla patrné nečistoty nebo usazeniny, vyčistěte je opláchnutím 

pomocí zahradní hadice. 
 

 

 
 

osička 

vodící drážka 

 

 
spojovací 
výstupek 

 

 
3. Pokud opláchnutí nepomůže nečistoty odstranit, použijte plastový kartáč (nepoužívejte 

ocelový) a vyčistěte povrch čidla a osičku, pokud je to potřeba.  
4. Po prohlédnutí a vyčištění čidlo nasuňte vodící drážkou na spojovací výstupek a ve 

směru hodinových ručiček utáhněte objímku tak, aby čidlo bylo opět ve výchozí pozici. 
Objímku příliš neutahujte. 
 

Čištění elektrolytického článku  
Elektrolytický článek má v elektrické řídící jednotce zabudovanou naprogramovanou funkci 
samočištění. Tento samočistící proces zajišťuje, že elektrody podávají optimální výkon. Pokud je 

voda v bazénu tvrdá, může se stát, že článek bude vyžadovat pravidelné opakované manuální 
čištění. Pro zajištění maximálního výkonu se doporučuje primární a sekundární článek (5 a 4) 

měsíčně otevřít a vizuálně zkontrolovat. 
Následující kroky poskytují pokyny pro čištění vašeho článku. 

 

          Kontrola a čištění:  
1. Vypněte přístroj a vypojte jej z elektrické zásuvky.  
2. Pro filtrační pumpy s velikostí hadice 1-1/4” (32mm) – Abyste předešli vytečení vody z 

bazénu uzavřete plunžrové ventily záslepkami. 
3. Pro filtrační čerpadla s velikostí hadice 1-1/2 "(38 mm) - Otočte oba písty ventilu rukojeti 

ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. To uzavře ventil, a zabrání toku vody z 
bazénu. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Před čištěním systému odpojte napájecí kabel. Také zavřete ventily na vašem bazénu 
nebo vložte černou záslepku, aby se zabránilo rozlití vody. Po dokončení všech úkolů 
údržby, je nutné připojit napájecí kabel zpět a otevřít posunutím pístu ventily nebo 
odebrat zátky. 
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ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ) 

Česky 

 

4. Odpojte 2 hadice od solinátoru a připevněte kryty článku (9) ke vstupu a výstupu 
elektrolytickému článku (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Odšroubujte objímku senzoru průtoku (6) a vytáhněte senzor průtoku z elektrolytického 

článku (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Nalijte kuchyňská ocet do pouzdra elektrolytického článku (3) aby se elektrody ponořily. 

Namočte na 1 hodinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Otevřete jednu část krytu článku (9), vypusťte a správně zlikvidujte ocet. Připojte hadici, 

která vede z bazénu k článku. Vypláchněte elektrolytický článek vodou z bazénu.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
8. Opakujte kroky 3, 4, 5 a 6 abyste znovu připojili elektrolytický článek. 
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ÚDRŽBA (POKRAČOVÁNÍ) 

Česky 

 
 

 

 
 

Pomocí testovacích proužků můžete najednou zkontrolovat hladinu chloru, hodnotu pH, alkalitu, 

jakož i kalciovou tvrdost vody. Doporučujeme chemické hodnoty kontrolovat jednou týdně, aby 

koncentrace chloru ve vodě nepřesáhla hodnotu 0.5-3.0 ppm. 

 

Návod k použití 

1. Proužek zcela ponořte do vody a ihned vytáhněte. 

2. Proužek držte 15 vteřin (přebytečnou vodu z něj nesetřepávejte). 

3. Testovací proužek nyní porovnejte s barevnou stupnicí na obalu. V případě nutnosti 

upravte chemické složení vody ve vířivce. Při testování vody je důležitá správná technika. 

Věnujte proto pozornost návodu k použití proužků a řiďte se radami v něm obsaženými. 

 
 

 

  DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ  
 

1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 
2. Pokud je bazén prázdný, odpojte solinátor podle pokynů v návodu. 

3. Vysušte všechny díly, také můžete vizuálně zkontrolovat a vyčistit elektrolytický článek. 
4. Uložte jednotku a příslušenství na suchém místě. Teplota by měla být řízena, mezi 

0 až 36 stupni Celsia. 
5. Původní obal může být použit pro skladování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TESTOVACÍ PROUŽKY INTEX (JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ) 
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Česky 

 

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMICKÉ HODNOTY 
 
 

Preferované hodnoty vodní chemie 

 Minimum Ideální Maximum 

Volný chlór 0 0.5 - 3.0 ppm 5.0 ppm 

Vázaný chlór 0 0 ppm 0.2 ppm 

pH 7.2 7.4 - 7.6 7.8 

Celková alkalita 40 ppm 80 ppm 120 ppm 

Kalciová tvrdost 50 ppm 100 - 250 ppm 350 ppm 

Stabilizátor (kyselina 
kyanurová) 

10 ppm 20 - 40 ppm 50 ppm 

 O čištění vody se poraďte se se svým místním prodejcem bazénů. 
 

Volný chlór – Chlór, který zůstane přítomný v bazénové vodě. 

Vázaný chlór – vzniká reakcí z volného chlóru s odpadním čpavkem. 
Je-li hodnota příliš vysoká – ostrý chlorový odér, podráždění očí. 

pH – hodnota, která určuje kyselost nebo zásaditost roztoku. 
Je-li hodnota příliš nízká - korodující kovy, podráždění očí a kůže, 
                                             poškození celkové alkality 
 
Je-li hodnota příliš vysoká - tvorba vodního kamene, kalná voda, 

kratší běh filtru, podráždění očí a kůže, nízká 
účinnost chlóru 

Celková alkalita – udává míru účinnosti vody vůči změnám pH. Určuje rychlost a           
snadnost změny pH, proto celkovou alkalitu vždy upravte před úpravou pH 

Je-li hodnota příliš nízká  - korodující kovy, podráždění očí a kůže. 

Nízká alkalita způsobí nestabilitu pH. Přidání 
jakékoliv chemikálie do vody bude mít vliv na 
pH. 

Je-li hodnota příliš vysoká – tvorba vodního kamene, kalná voda, 
                              podráždění očí a kůže, nízká účinnost chlóru 

Tvrdost vody – udává množství vápníku a hořčíku rozpuštěného ve vodě 
Je-li hodnota příliš vysoká - podráždění očí a kůže, nízká účinnost  
                             chlóru, bude se tvořit vodní kámen, který způsobí   
                             zakalení vody 

 

Stabilizátor – stabilizátory prodlužují živostnost chlóru v bazénu. 

(kyselina kyanurová) 

Nikdy nepřidávejte bazénovou chemii do skimmeru. Mohlo by to způsobit poškození. 
· Příliš vysoká koncentrace soli nebo desinfekčního prostředku (nad doporučované hodnoty) může 

vést ke korozi a poškození částí bazénu a příslušenství. 
· Překontrolujte datum expirace testovacích proužků. Po jeho uplynutí mohou být výsledky testu 

zavádějící. 
· Pokud je kvůli intenzivnímu používání bazénu třeba zvýšit hladinu sanitizéru, použijte chemikálii 

na bázi trichloru, TCCA nebo dichloru. 
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Česky 
 

NÁVOD NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 
 

PROBLÉM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Nedostatek 

chlóru 

• Nedostatečná provozní doba 
solinátoru 

• Úroveň soli v bazénové vodě 
je nižší než 2000 ppm. 

Nedostatečná. 
• Ztráta chloru v důsledku 

intenzivního slunečního 
záření. 

• Zvýšil se počet koupajících 

se osob.  

• Ucpaný nebo znečištěný 

elektrolytický článek 

• Vysoké UV záření. 

• Zvyšte provozní dobu. Viz "Návod k 
obsluze". 

• Zkontrolujte množství soli pomocí 
testovacích proužků, případně upravte 
hodnoty dle tabulky „hodnoty soli“. 

• Přidejte vhodný stabilizátor.Viz. „tabulka 
kyseliny kyanurové“. 

• Použijte kryt na bazén. 

• Vyčistěte článek Viz "Údržba". 
• Zakryjte bazén krytem po 2 dny při běžícím 

zařízení a otestujte vodu pomocí testovacích 
proužků. 

• V případě, že je bazén čistý a průzračný, 
přidejte stabilizátor do vody a pak otestujte 
vodu s běžícím zařízení 

Bílé vločky ve vodě • Příliš vysoká kalciová tvrdost 
bazénové vody. 

• Vypusťte cca 20 % až 25 % bazénové 
vody a přidejte čerstvou vodu, abyste 
snížili její tvrdost. 

• Zkontrolujte elektrolytický článek z 
hlediska tvorby vodního kamene. V 
případě potřeby jej vyčistěte. 

LED displej je prázdný • Nepřítomnost napájení. 

• RCD proudový chránič nebyl 
resetován. 

• Spálená pojistka napájení. 
• Porucha LED displeje 

• Zasuňte napájecí kabel pevně do zásuvky. 
Najděte vypínač a zapněte jej. 

• Resetujte RCD 

• Obraťte se servisní centrum. 

 

 

 
Strana 25 

329 

A 



(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

Česky 
 

NÁVOD NA ODSTRANĚNÍ ZÁVAD (pokračování) 
 

LED KÓD PROBLÉM ŘEŠENÍ 

Poznámka: Před zahájením čištění a údržby vždy vypněte napájení. 

 

 

1. Filtrační pumpa nebyla 
zapojena nebo je vypnutá 

• Ujistěte se, že je filtrace připojena 
a funguje. Viz „ Návod na 
instalaci". 

2. Cirkulace je blokovaná • Pokud máte plunžrový ventil, ujistěte 
se, že je otevřený 

• Vyčistěte filtrační cartridge a el. článek 
Viz. „údržba“  

• Vypusťte všechen vzduch z oběhu 
(hadic). Viz. návod k filtrační pumpě 

3. Nesprávně nasazení hadic 
(směr toku vody) 

• Zkontrolujte směr proudění vody 
v hadicích a napojení na přívod a 
odvod vody. Pokud je to nutné 
prohoďte hadice.  

4. Vodní kámen na průtokovém senzoru • Zkontrolujte a očistěte čidlo i jeho 
zavěšení (osičku) 

5. Kabel průtokového čidla je uvolněný • Zastrčte pevně průtokový senzor do 
jeho zásuvky 

6. Vnitřní časová porucha mezi filtrační 
pumpou a solinátorem 

• Vynulujte oba časovače na filtraci a 
solinátoru. Viz "Zvýšený cyklus". 

7. Porucha průtokového čidla  • Kontaktujte prodejce nebo servisní středisko 
Intex. 

 

 

1. Nečistoty nebo vodní kámen na 
titanových plátech 

• Vyjměte el. článek a případně ho 
očistěte. Viz. Údržba. 

2. Nízká koncentrace soli/žádná sůl • Přidejte sůl dle tabulky množství soli 

3. Uvolněný kabel el. článku • Zkontrolujte zda je kabel el. článku 
dobře a pevně připojený.  

4. Možnost poruchy elektrolytického 
článku 

• Kontaktujte prodejce nebo servisní 
středisko Intex. Vyměňte článek pokud 
je to nutné. 

 

 

1. Vysoká koncentrace soli • Částečně vypusťte bazén a doplňte 
opět čerstvou vodou. Viz „Informace o 

hladině soli“. 

 

 

1. Displej a všechny kontrolky jsou 
zhasnuté - systém se nezapne. 

2. Způsobené vysokou vlhkostí. 
3. Selhání plošných spojů. 

• Napětí domácností je příliš vysoké nebo příliš 
nízká (+ 20%). Zkontrolujte, zda je napětí 

v rozsahu uvedeném na přístroji. 
• Obraťte se na servisní středisko Intex.  
• Spusťte systém v poledne a vyhněte se jeho 

běhu během úsvitu, mlhy nebo deště. 
Umístěte kus dlaždice nebo podobnou 

podložku o rozměrech 38x38 cm mezi přístroj 
a zem, aby se podzemní voda odváděla od 

systému. 

TDůležité: V případě potřeby se obraťte na středisko pomoci Intex. 
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VÝMĚNA ŘÍDÍCÍ STANICE 

Česky 

 

Požadované nářadí: 1 šroubovák 

Pokud je třeba vyměnit pouze řídící stanici (13) postupujte podle pokynů servisního střediska, 
odstraňte všechny součásti uvnitř rámu a nechte je na bezpečném místě pro pozdější použití. 
Jakmile obdržíte novou náhradní řídící stanici, přeinstalujte všechny součásti z předchozí 
jednotky na novou řídicí stanici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řídící stanice 
 
 
 

 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 
 

Váš bazén Vám může přinést hodně zábavy a radosti, nicméně voda s sebou přináší i 
rizika. Aby se předešlo možným nebezpečím úrazu a aby nedošlo k ohrožení života, 
přečtěte si bezpodmínečně bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Jsou přiloženy k 
produktu. Uvědomte si, že je zde uvedeno velké množství varování, ale ne všechna možná 
rizika jsou zahrnuta. 

 
Pro zvýšení bezpečnosti se seznamte s následujícími pokyny, známými také jako 
varování, které vydaly národně uznané bezpečnostní organizace: 

 Požadujte stálý dohled spolehlivé a kompetentní dospělé osoby, zejména pokud se v bazénu 
nachází děti. 

 Naučte se plavat. 
 Naučte se poskytovat první pomoc. 
 Poučte každého, kdo dohlíží na bazén, o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních 

zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran atd. 
 Informujte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, o tom, jak se zachovat v případě nehody. 
 Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek. 
 Opatrnost, obezřetnost, prozíravost. 
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(329IO) MODEL ECO 5220/5230 & 6220/6230 SALTWATER SYSTEM ENGLISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 07/28/2017 

 

 
ZÁRUKA 

Česky 

 

Váš solinátor byl vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a vyznačuje se kvalitním zpracováním. 
Všechny výrobky Intex byly před expedicí z továrny podrobeny kontrole a nebyly u nich zjištěny žádné 
závady. Tato omezená záruka platí jen pro níže uvedený solinátor. 

Tato omezená záruka není náhradou vašich právních nároků a prostředků, ale jejich doplňkem. Pokud 
je tato záruka neslučitelná s kterýmkoliv z vašich právních nároků, mají tyto přednost. Příklad: Zákony 
o ochraně spotřebitele poskytují osobám v rámci Evropské unie práva ze záruky, která slouží jako 
dodatek k oblasti pokryté touto omezenou zárukou. Pro více informací o zákonech o ochraně 
spotřebitele v rámci EU navštivte prosím Evropské spotřebitelské centrum na 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm 

Nároky vyplývající z ustanovení této omezené záruky může uplatnit pouze první majitel výrobku. 
Omezená záruka je nepřenosná. Záruka je platná po dobu 1 roku od data původního zakoupení. 
Účtenku si prosím uschovejte spolu s tímto návodem k obsluze. Při uplatňování jakýchkoliv nároků ze 
záruky musí být předložen doklad o koupi, v opačném případě je omezená záruka neplatná. 

Krystal ClearTM Saltwater System záruka – 2 roky 
     Electrolytický článek záruka – 1 rok 

Hadice a ventily záruka – 180 dní 
 

Pokud se během výše uvedených záručních lhůt projeví výrobní závada, obraťte se prosím na 

příslušné servisní centrum INTEX, které najdete na zvláštním seznamu Autorizovaných servisních 
center. Je-li výrobek na základě pokynů servisního centra zaslán zpět, servisní centrum jej zkontroluje a 
rozhodne o oprávněnosti vašeho nároku. Pokud se záruka vztahuje na vadu výrobku, bude výrobek 
bezplatně opraven, nebo vyměněn za stejný nebo srovnatelný výrobek (rozhodne Intex). 
 
Kromě této záruky a jiných právních nároků platných ve vaší zemi nejsou implikovány žádné další 
záruky. Pokud to umožňují zákony ve vaší zemi, nepřebírá za žádných okolností firma Intex vůči vám 
ani třetím osobám odpovědnost za přímé či následné škody vzniklé v důsledku používání vašeho 
solinátoru. Stejně tak nepřebírá odpovědnost za jednání firmy Intex nebo jejích schválených zástupců a 
zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé země nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo 
omezení odpovědnosti za škody způsobené úmyslným jednáním nebo za následné škody. Výše 
uvedené vyloučení nebo omezení se těchto zemí netýká.  
 
K vyloučení omezené záruky na solinátor může vést (nebo se na ni nevztahuje) následující: 
• Pokud je solinátor vystavena nedbalému či nevhodnému zacházení, nesprávnému elektrickému 
napětí nebo jinému napětí, než je uvedeno v návodu k obsluze, nebo se stala předmětem 
nehody, zneužití, neodborného zacházení při údržbě či nevhodného skladování; 
• Pokud se u solinátoru projeví škody, které nespadají do oblasti působnosti firmy Intex, např. 
běžné opotřebení, otěr, škody vzniklé následkem požáru, záplav, mrazu, deště nebo jiných vnějších 
vlivů; 
• Pokud se solinátor používá ke komerčním účelům; 
• Díly a komponenty, které nebyly zakoupeny přímo od firmy Intex a/nebo 
• Nepovolené změny, opravy nebo demontáž vykonaná jinými subjekty než personálem servisního 
centra Intex. 
 
Tato záruka nezahrnuje náklady související s únikem vody, použitím chemikálií nebo se škodami 
způsobenými vodou. Do záruky nespadají rovněž škody na majetku a zdraví osob. 
 
Návod k obsluze si prosím velmi důkladně přečtěte a řiďte se všemi pokyny ohledně správného provozu 
a údržby vašeho solinátoru. Výrobek před použitím vždy zkontrolujte. V případě nedodržení 
pokynů omezená záruka zaniká. 
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