 nedostateèný kontakt kabelu 6V DC na víku cely
 vyèistit a upevnit
 pokozený kabel 6V DC  vymìnit
 desky cely se dotýkají  prasklé nebo chybìjící
vymezovací vloky (vymìnit)
2.6 UITEÈNÉ RADY PRO PROVOZ ZAØÍZENÍ
Nikdy nepouívejte zaøízení OCEANIC bez toho, aby byl
zaruèen dobrý prùtok vody elektrolytickou celou. Vdy vypnìte zaøízení v dobì, kdy není zaruèen prùtok vody celou, napø. propírání filtru. Udrujte pH vody, pravidelnì
èistìte bazén a udrujte filtr v dobrém stavu. patná filtrace zpùsobuje zvýenou tvorbu minerálù na deskách
elektrolytické cely.
Upozornìní: Pøi pouití zaøízení OCEANIC se nedoporuèuje pøidávat do vody ádné chemické pøípravky obsahující slouèeniny kovù, jako jsou zazimovací pøípravky s obsahem mìdi. Pro zazimování je nejvhodnìjí pouít pouze organický chlór. Pouití pøípravkù obsahujících kovy výraznì sniuje ivotnost elektrolytické cely.
Obr. 1
z bazénu

FILTR
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do bazénu

Obr. 2

3. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
3.1 Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele zaøízení
OCEANIC a není pøenosná.
Vechna zaøízení OCEANIC (dále jen zaøízení) jsou plnì
vyzkouena pøed expedicí.
3.2 Jestlie bìhem 24 mìsícù od zakoupení zaøízení prvomajitelem dojde k mechanické nebo elektrické porue
zaøízení v dùsledku neodbornì provedené práce nebo
vadného materiálu, bude takovýto vadný díl opraven
nebo nahrazen bezplatnì.
3.3 Pro odbornou opravu a servis zaøízení volejte vdy vaeho distributora.
3.4 Vechny opravy a servis mimo rámec záruèních oprav
budou úètovány zákazníkovi dle sazebníku, který lze
obdret od odborného servisu distributora.
3.5 Trygon Pacific International s.r.o. ani jeho akreditovaný zástupce èi distributor v Èeské republice nejsou
odpovìdni za ádné kody a prvotnì èi následnì
zpùsobené pouitím zaøízení mimo rámec popsaný
v návodu k obsluze. Rovnì, tak nejsou Trygon
Pacific International s.r.o., akreditovaný zástupce
nebo distributor odpovìdni za ádné kody a prvotnì èi následnì zpùsobené neodbornou instalací zaøízení, jeho zneuitím, nedbalostí obsluhy zaøízení, náhodným pokozením, pokozením zpùsobeným vniknutím vody nebo normálním opotøebením zaøízení èi
únavou materiálu.
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OCEANIC  SALTWATER
CHLORINATORS

zaøízení na sanitizaci vody v bazénech a víøivých vanách
1. ZÁSADY INSTALACE
2. NÁVOD K OBSLUZE
3. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
1. ZÁSADY INSTALACE
1.1 Pøed zapoèetím instalace se plnì seznamte s tímto dokumentem.
1.2 Prùmìr vtokového a výtokového otvoru elektrolytické
cely je 48 mm / 60 mm.
1.3 Elektrolytická cela musí být instalována do potrubního
systému vdy za filtr nebo ohøev vody smìrem ke vtoku do bazénu (viz. Obr. 1), a v ádném pøípadì nesmí
dovolit akumulaci plynu ve filtru nebo jiném zaøízení
neli v pouzdru elektrolytické cely.
1.4 Umístìní a poloha elektrolytické cely v potrubním
systému musí umonit zbytku vody z cely odtéci v pøípadì akumulace plynu v cele (viz. Obr. 2).
1.5 Pøipevnìte ovládací modul zaøízení na zeï nebo jinou
vertikální podporu ve vzdálenosti do 1,2 m od elektrolytické cely (upevòovací konzole je dodávána se zaøízením). Místo by mìlo být dobøe odvìtrané a umoòovat
dobrou cirkulaci vzduchu kolem ovládacího modulu.
1.6 Ovládací modul musí být umístìn na suchém místì
a chránìn pøed vniknutím vody. Na monou kodu
vzniklou pùsobením vody se záruka poskytovaná výrobcem nevztahuje.
1.7 Dùleitá zásada elektrické instalace: Zaøízení OCEANIC
musí být zapojeno tak, aby bylo schopno provozu
pouze v dobì èinnosti obìhového èerpadla vody!
1.8 Pøipojení kabelu 6V / DC k elektrolytické cele je dáno
barvou a rozmìrem konektoru a je nezamìnitelné, jako i pøipojení senzoru.
2. NÁVOD K OBSLUZE
2.1 Dávkování soli do bazénu
2.1.1 Vypoètìte objem vody ve vaem bazénu. Poadovaná
úroveò soli ve vodì  salinita  pro provoz zaøízení
OCEANIC je 0,5 %. Mnoství soli potøebné do vaeho
bazénu se dá vypoèítat rychle  5 kg na 1000 litrù.

2.1.2 Pøidejte potøebné mnoství soli do bazénu a nechte
rozpustit. Rozpoutìní urychlíte cirkulací vody, kartáèováním nebo pohybem ve vodì. Ponechejte bìet
obìhové èerpadlo vody po dobu potøebnou k cirkulaci celého objemu vaeho bazénu.
2.2 PROVOZ ZAØÍZENÍ
2.2.1 Zapnìte zaøízení OCEANIC a nastavte výkon na panelu ovládacího modulu na maximum. Zkontrolujte
výkon zaøízení na stupnici CHLORINE OUTPUT INDICATOR. Zelená kontrolní svìtla výkonu zaøízení se
postupnì rozsvítí, indikující výkon 100 %. Jestlie indikátor výkonu bude trvale ukazovat výkon nií ne
100 %, je nutné pøidat sùl do bazénu.
2.2.2 Zmìøte pomocí vaí testovací soupravy hladinu volného chlóru v bazénu. Jestlie jeho hladina vykazuje
hodnoty vyí ne 0,3 mg / litr , snite výkon zaøízení
na 4050 %.
2.2.3 Indikaèní svìtla reimu zaøízení OCEANIC:
# SALT HIGHER THAN NECESSARY NO ACTION
REQUIRE  Úroveò salinity vyí
Tento indikátor upozoròuje, e není tøeba více soli
v bazénu, aby zaøízení pracovalo na maximální výkon. Vyí úroveò salinity vak v ádném pøípadì neohrozí chod zaøízení OCEANIC.
# SALT LOW  ADD SALT and / or CLEAN CELL  Úroveò salinity nízká  pøidat sùl a / nebo vyèistit elektrolytickou celu
Tento indikátor upozoròuje pøeruovaným svìtlem
na nutnost pøidat sùl do bazénu nebo na potøebu vyèistit elektrolytickou celu, nebo obojí. Jestlie tento
indikátor signalizuje, je nutné se v prvé øadì pøesvìdèit, zda je elektrolytická cela èistá. Jestlie ano,
je tøeba pøidat sùl do vody.
Poznámka: Jestlie úroveò salinity poklesne do vìtí míry
(pod 0,2 %), zaøízení se automaticky vypne a varovný audio signál je aktivován. Tato funkce zaøízení
pøedchází monosti pøedèasného opotøebení elektrolytické cely. Po odstranìní problému zaøízení vyaduje pøepnout vypínaè do polohy OFF a poté znovu zapnout na ON.
# STEADY  POWER ON  Nepøeruovanì  V provozu
# FLASHING  NO WATER FLOW  Pøeruovanì
 Prùtok vody zastaven

Tento indikátor upozoròuje nepøeruovaným svìtlem, e zaøízení je v provozu a elektrolytická cela je
pod napìtím.
Tento indikátor upozoròuje pøeruovaným svìtlem,
e prùtok vody celou byl zastaven. Tuto skuteènost
zaznamenal senzor v cele a zaøízení se automaticky
vypnulo.Varovný audio signál upozoròuje, e problém spojený s prùtokem vody elektrolytickou celou
musí být odstranìn. Toto je velice dùleitá bezpeènostní funkce zaøízení, která eliminuje monost akumulace vodíku.
# OVERLOAD  Check Cell for Short Circuit
 Pøetíení  Zkontroluj celu
Tato funkce chrání zaøízení pøed moným pøetíením ve spojitosti s elektrickým zkratem. Zkontrolujte
celu, zda neobsahuje nìjaký cizí pøedmìt. Poté zapnìte zaøízení opìt do provozu.
2.3 PROVOZ BAZÉNU A CHARAKTERISTIKA VODY
2.3.1 Charakteristika vody v bazénu by mìla být:
 pH vody od 7,0 do 7,8
 aktivní chlór u vnitøních bazénù 0,5 mg/litrù
 aktivní chlór u venkovních bazénù 0,81,2 mg/litrù
2.3.2 Dva faktory urèují mnoství chlóru produkovaného
zaøízením OCEANIC:
 èas, po který je zaøízení v chodu
 nastavený stupeò výkonu (10100 %)
Kombinací shora uvedených docílíme poadované
úrovnì sanitace vody, která je poté automaticky udrována.
Jako jednoduché pravidlo se dá pouít následující
údaj o èasu potøebném pro chod zaøízení v jednotlivých roèních obdobích u venkovních bazénù:
Jaro a podzim: 46 hodin / Léto: 48 hodin
2.4 ÚDRBA ELEKTROLYTICKÉ CELY
Èitìní elektrolytické cely je dùleité pro dobrý provoz zaøízení, nebo nárùstem vápenatých usazenin na deskách
elektrolytické cely se sniuje jeho úèinnost. Periodika èitìní závisí na tvrdosti vody, èasu, po kterou zaøízení pracuje
a úèinnosti filtraèního systému. Jako vodítko se dají pouít
následující údaje:
 u plastových a vinylových bazénù  kadých 56 týdnù;
 u ostatních bazénù  kadé 45 týdnù.

U zaøízení OCEANIC s typovým oznaèením RP se èitìní
elektrolytické cely neprovádí, zaøízení má automatickou
èistící schopnost, pravidelná mìsíèní inspekce je vak doporuèována.
2.4.1 Postup pøi èitìní elektrolytické cely je následovný:
Vypnìte zaøízení OCEANIC a obìhové èerpadlo vody
a uzavøete ventily, jsou-li do okruhu namontovány.
Vyjmìte elektrolytickou celu z jejího pouzdra. Není
nutné pøi tom odpojit elektrické konektory (6V DC)
na víku cely, jedná-li se pouze o inspekci cely. Jestlie
nárùst minerálù na deskách cely pøevýí sílu desky samotné, je nutné celu vyèistit. Proto odpojte elektrické konektory (6V DC) a senzor na víku cely.
2.4.2 Opláchnìte celu pod tekoucí vodou. Ponoøte celu do
roztoku Cell Cleaning Solution (5 % roztok kyseliny
solné) po dobu asi 5 minut. Potom opláchnìte celu
v èisté vodì. V ádném pøípadì neodstraòujte nános
minerálù mechanickým zpùsobem!
2.4.3 Pøed zpìtným namontováním cely do jejího pouzdra
zkontrolujte, zda tìsnìní a tìsnící plocha jsou èisté.
Pøipojte opìt konektory 6V DC a senzor (viz. 1.8
Instalace). Konektory musí být èisté a pevnì pøipojené. Doporuèuje se jejich oetøení vhodným konzervaèním pøípravkem (napø. WD 40).
2.5 ODSTRANÌNÍ DROBNÝCH PORUCH
2.5.1 Kadé zaøízení OCEANIC je vybaveno pojistným stykaèem el.okruhu. Tento stykaè je umístìn na pravé
stranì zadního panelu ovládacího modulu a je snadno pøístupný. K reaktivování el.okruhu zaøízení postaèí zatlaèit kolíèek stykaèe  RESET.
Pøi porue ovládacího modulu nebo cely volejte vaeho distributora.
2.5.2 Nízký výkon zaøízení:
 Zkontrolujte zda na ovládacím panelu je nastaven
plný výkon.
 Zkontrolujte nános minerálù na deskách elektrolytické cely, popø. je oèistìte (viz 2.4 Údrba)
 Zmìøte salinitu vody v bazénu a pøidejte sùl. Nechte
kompletnì rozpustit, aby salinita vody byla 0,5 %.
Kdy ani poté nelze docílit maximální výkon zaøízení, zavolejte vaeho distributora.
2.5.3 Kolísavý výkon zaøízení  moné pøíèiny:
 nárùst minerálù na deskách elektrolytické cely
 vyèistit celu

