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OSTRZEŻENIE: Zagrożenie elektryczne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może 

spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
SPRZĘT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU

W BASENACH

& OSTRZEŻENIE - Odłącz urządzenie od zasilania przed jakąkolwiek inspekcją urządzenia.
& OSTRZEŻENIE - Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane przez 
uprawnionego elektryka zgodnie z normami obowiązującymi w kraju instalacji.

F NFC 15-100 GB BS7671 :1992 

D DIN VDE 0100-702 EW SIST HD 384-7-702.S2 

A ÓVE 8001-4-702 H MSZ 2364-702:1994 / MSZ 10-533 1/1990 

E UNE 20460-7-702 1993, REBT ITC-BT-31 2002 M MSA HD 384-7-702.S2 

IRL IS HD 384-7-702 PL TS IEC 60364-7-702 

I CEi 64-8/7 cz CSN 33 2000 7-702 

LUX 384-7.702 S2 SK STN 33 2000-7-702 

NL NEN 1010-7-702 SLO SIST HD 384-7-702.S2 

p RSIUEE TR TS IEC 60364-7-702 

& OSTRZEŻENIE - Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilania 
zabezpieczonego przed zwarciem. Urządzenie musi być również zasilane przez transformator 
izolujący lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o nominalnym roboczym prądzie różnicowym 
nieprzekraczającym 30 mA.

& OSTRZEŻENIE - Upewnij się, że dzieci nie będą mogły bawić się urządzeniem. Trzymaj ręce 
i.wszelkie ciała obce z dala od otworów i ruchomych części.

& OSTRZEŻENIE - Sprawdź, czy napięcie zasilania wymagane przez produkt odpowiada napięciu w 
sieci dystrybucyjnej oraz czy kable zasilające są odpowiednie do zasilania produktu.

& OSTRZEŻENIE - Chemikalia mogą powodować oparzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Aby 
uniknąć śmierci, poważnych obrażeń i / lub uszkodzenia sprzętu, podczas serwisowania lub 
konserwacji tego urządzenia należy nosić środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maska itp.). 
Urządzenie musi być zainstalowane w odpowiednio wentylowanym miejscu.

& OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie używaj przedłużacza do 
podłączenia urządzenia do sieci. Użyj gniazdka ściennego.

& OSTRZEŻENIE - Uważnie przeczytaj instrukcje, które pojawiają się w tej instrukcji i na 
urządzeniu. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia. Dokument ten należy 
przekazać każdemu użytkownikowi basenu, który powinien przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

& OSTRZEŻENIE - To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub przez 
osoby bez doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem że są one odpowiednio nadzorowane lub 
zostały poinstruowane dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim 
zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Konserwacja i czyszczenie wykonywane przez 
użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

& OSTRZEŻENIE - Używaj tylko oryginalnych części Kripsol.

& OSTRZEŻENIE - jeśli obudowa zasilacza jest uszkodzona, musi zostać wymieniona przez 
producenta, serwis pogwarancyjny lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa.

& OSTRZEŻENIE - Urządzenia nie wolno używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Może 
dojść do porażenia prądem. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez serwis 
posprzedażny lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
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Od Możliwe WiFi i 
3 g soli / l ulepszenia

Zdalne sterowanie 
na całym świecie MODBUS Samoczyszczący Woda morska

1. OPIS URZĄDZENIA

System uzdatniania wody i sterownik do basenów.
Uzdatnianie wody: Chlor jest wytwarzany przez elektrolizę słonej wody przy użyciu słonej wody o niskim 

zasoleniu. Produkcja podchlorynu sodu (ciekłego chloru) w elektrolizerze jest osiągana przy minimum 3g 

soli na litr. Chlor zwalcza i eliminuje bakterie, wirusy i czynniki chorobotwórcze oraz utlenia materię 

organiczną obecną w wodzie. Zużyty podchloryn sodu po kilku godzinach przekształca się ponownie w 

sól. System centralizuje sterowanie wszystkimi urządzeniami basenowymi, optymalizując interakcje 

między różnymi instalacjami.

ew 

• 
254mm 

@ Podłączenie główne 230 V - 50 Hz

0wej 
63mm 

298 mm ® Podłączenie elektrolizera

SKRZYNKA ELEKTRONICZNA

-
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Podłączenia opcjonalne

Podłączenia pH i Rx
Przełącznik WŁ / WYł

Waga: 5.8 kg 

0wyj 
63mm 

ELEKTROLIZER

2. INSTALACJA URZĄDZENIA

@Timer* pompy filtracyjnej
® Filtr krzemowy / szklany / okrzemkowy

© Pompa recyrkulacyjna

<D Skrzynka elektroniczna

(Z) Elektrolizer (zawsze pionowo) 
@Sonda pH (opcjonalna) 
@Soda Rx (opcjonalna) 
(S) Sonda temperatury (opcjonalna) 
@Moduł WiFi (opcjonalny) 
(j) Pompa dozująca kwas (opcjonalna) 
@Wtryskiwacz kwasu (opcjonalny) 
@Pojemnik na kwas solny (brak w zestawie)

STOSUJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
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@ Ogniwo elektrolityczne

@ Podłączenie do urządzenia

Obudowa ogniwa

D 
Detektor przepływu / gazu (wewnętrzny)

Zużycie energii

W urządzeniach KLX zalecane jest użycie 
wyłącznika opóźniającego 16A. Jeśli zasilacz jest 
współdzielony z innymi urządzeniami, należy 
skonsultować się z technikiem w celu prawidłowego 
doboru rozmiaru instalacji.

Produkt 
Maksymalne

g Cl2/h 
zużycie

KLXS 80W 8 

KLX 16 130W 16 

KLX22 145W 22 

KLX33 165W 33 

KLXS0 210W 50 

'* Kontrola filtracji przez timer zewnętrzny

Tryb filtracji:

"Manualny / WŁ"

•* Kontrola filtracji przez timer wewnętrzny 

Tryb filtracji: 

Patrz dział dotyczący 

filtracji

Rev. B 
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2.1. MONTAŻ URZĄDZENIA 

I 
Gumowy wieszak

X2 

Śruba ścienna
X4 

n 
Stoper do gumowych

wieszaków X2 

Ucho do zawieszania
X4 

Kołek rozporowy
X4 

Śruba do ucha
X4 

Szablon do wiercenia
X1 

Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
Krok 4.

Bez otwierania pokrywy urządzenia przykręć 4 ucha do zawieszenia do skrzynki od tyłu. 
Oznacz pozycje 4 uch za pomocą szablonu do wiercenia.
Wywierć i włóż 4 kołki rozporowe w ścianę.
Przykręć 4 śruby ścienne i zawieś urządzenie.

2.2. MONTAŻ CHIPA PH I REDOX

2.3. MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ELEKTROLIZERA

1. Zamontuj elektrolizer w pozycji pionowej
2. Zamontuj elektrolizer na obejściu
3. Montuj elektrolizer w najwyższym punkcie instalacji
4. Podłącz elektrolizer i czujnik gazu do skrzynki elektronicznej

Elektrolizer

UWAGA
Jeśli urządzenie jest instalowane w 
basenie, który został już uzdatniony 
chlorem, zalecamy całkowitą 
wymianę całej wody w basenie, aby 
kwas cyjanurowy (stabilizator chloru) 
nie zakłócał pomiarów 
wykonywanych przez sondę rX 
(redox).

STOSUJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
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3. PANEL ELEKTRONICZNY DO POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

SONDA
TEMPERATURY
0 Czarny 

8  Żółty 
0 Czerwony 

PRZEŁĄCZNIK
PRZEPŁYWU FL1 

0i& 

POKRYWA
0i& 

Wszystkie czujniki podłącz ostrożnie, złe 
połączenie może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie sprzętu.

POMPA POMPA OŚWIETLENIE
DOZUJĄCA PH FILTRACYJNA 0 i 0. 

0i8 0i0        BEZPOŚREDNIE
PODŁĄCZENIE 
REFLEKTORA LED 
12 V (DO 50 W)

4. EKRAN GŁÓWNY

Stan przekaźnika filtrującego Stan przekaźnika oświetlenia

Aktualny czas

lQI WYŁ t III WŁ 
l!lffi] Manualny 
fil[!] Automatyczny 
� Inteligentny 

IQ WYŁ /[I] WŁ 
1ffiffi: Manualny
 lfill!! Automatyczny

�--- Temperatura wody 

Pomiar pH 

l'.ifJ Wartość pH wody 

POMPA
ZMIENNE PRĘDKOŚCI
O Wolno 
8  Średnio 
O Szybko 
0 Wspólnie 

MODUŁ WIFI
0 Czarny 
8 Zielony 
O   Żółty 
0 Czerwony 

Elektroliza
Intensywność produkcji

w g / h 

Maksymalna wartość 
zadana pH
(kontrola kwasu)
Stan pracy pompy kwasu

e 
przycisk GÓRA 

Nawigacja w górę
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przycisk DÓŁ

Nawigacja w dół

przycisk PLUS

Zmień wartość / zaznaczenie

przycisk MINUS

Zmień wartość / zaznaczenie

Pomiar Rx
'1ml Wartość Rx wody 

Minimalna wartość zadana Rx 

•  
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A, RETURN / ESCAP 

9 key 

Rev. B 

przycisk OK

wybierz / potwierdź 

przycisk POWRÓT / 
WYJŚCIE



5. ELEKTROLIZA

5.1 

i 
fłt1r:-,::iscur-.z-::;: 

@Fil+.r-v1+.ior. 

@ L1;::ht11"1::; ...-

5.1 Elektroliza: 
Programowanie funkcji 
elektrolizy.

■li

L 
Boos+. 

5.2 

Cov.z-r-

5.2 Poziom: 
Pożądana produkcja chloru (g/h) 

■■ 

Eh·i:-l:.r-olys1::;: -
Lr:-vr:-1 .., / 

Cov.z-r-

5.3 Boost (superchloracja): 
Filtracja przez 24h przy 
maksymalnej intensywności. 
Automatyczny powrót do 
zaprogramowanej filtracji. W okresie 
doładowania (boost) sterowanie Rx 
można dezaktywować.

■■ 

Eh•,:tr-ol':)s1s-
L,z,v� 1 / 
Boos+. 
Covr:-r- 1 

5.4 Pokrywa: 
Ograniczenie produkcji chloru 
aktywowane zamknięciem 
automatycznej pokrywy.
Patrz sekcja dotycząca pokrywy.

■■ 

6. POMIARY / Wartości zadane

6.2 

pH ci.1libr-ci+.1ori > 
Re-do:-: ,: ,;:i 1 ibr--::1t iori > 
T r:-ł'lpr:-r-,;:it. c ,::i 11br-,;:i+. i,:,ri > 

6.3 
Wartości domyślne
• pH: 7.3 - 7.5
• Rx: 600 - 800

6.1 Pomiary:
Regulacja wartości zadanych i sond 
pomiarowych.

6.2 Wartości zadane dla każdego
pomiaru

1111 

6.3 Ustawienia wartości zadanej: 
konfiguracja idealnych poziomów dla 
każdego parametru.

1111 ■■ 

6.1. POMIARY - kalibracja pH 

Pomiar i kontrola pH 
wody

-11�asur-�s-

R�dox ,: a 11br-ał:. 10n > 
T �t'lp�r-a+.. ,: a 1 ibr-al ion > 

6.4 Kalibracja sondy pH: 
Zalecana co miesiąc w sezonie 
użytkowania.

1111 

6.5 

ou.�t ( 1pU , 
R�si2-ł:. Ca 1 ibr-ał:. i,:,n > 

6.5 Kalibracja za pomocą 
buforów (roztwory buforowe pH 
7 / PH 10 / neutralne): Postępuj 
zgodnie z 7-etapowymi 
instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.

6.7 Kalibracja manualna: 
umożliwia regulację sond do
1 obiektywnego pomiaru (bez 
buforów) - zalecana tylko do 
korekcji małych odchyleń 
odczytów.

1111 

STOSUJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
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-pH ,:alibral1on -
st�p 1 o.f" 7 

C l�an Uw pr-ob� 1n 
n�uł:.r-al bu.f".f"�r- and pr-�ss 

OK 1■1hN1 r-�ady 

-

6.6 Przykład pierwszego 
kroku kalibracji z buforami. 
Kontynuuj, wykonując 
następujące kroki. 

6.8 Bez wyjmowania sondy z 
wody, użyj przycisków plus / 
minus, aby wyregulować odczyt 
tak, aby był zgodny z wartością 
odniesienia (fotometr lub inne 
urządzenie pomiarowe).

li 

Rev. B 

Połączenie



6.2. POMIARY - kalibracja Rx 
Wartość Rx dostarcza informacji o potencjale utleniania / redukcji i służy do określenia zdolności sterylizacji wody. Wartość zadana to 
minimalna wartość Rx dla aktywacji / dezaktywacji ogniwa tytanowego. Regulacja idealnego poziomu Rx (wartości zadanej) jest ostatnim 
krokiem w konfiguracji systemu. Wykonaj następujące kroki, aby określić idealne poziomy Rx dla swojego basenu:
1. Podłącz system filtracji basenu (sól w basenie musi zostać całkowicie rozpuszczona).
2. Dodawaj chlor do wody, aż do osiągnięcia poziomu 1-1,5 ppm (ok. 1-1,5 g / m3 wody). Poziomy pH powinny mieścić się w przedziale 7,2-7,5.
3. Po 30 minutach odczytaj poziom wolnego chloru w basenie (ręczny zestaw testowy DPD1). Jeśli poziom wolnego chloru mieści się w zakresie 0,8 -1,0 
ppm, spójrz na wartość na wyświetlaczu Rx i wprowadź tę wartość do pamięci jako wartość zadaną, aby włączyć / wyłączyć elektrolizę / hydrolizę.
4. Następnego dnia sprawdź poziom wolnego chloru (ręczny zestaw testowy DPD1) i Rx. W razie potrzeby zwiększ / obniż wartość zadaną.
5. Pamiętaj o sprawdzaniu nastawy Rx co 2-3 miesiące i / lub gdy zmieniają się parametry wody (pH / temperatura / przewodność).

Pomiar i kontrola Rx jako 
wartości kontrolnej wolnego 
chloru

ID 
-ł'f.z-o::isur--.z-s
S.z-l poinls > 

T .z-ł'lp.z-r-,::il. ,: ,::i 1 ibr-<=1l i on > 

6.9 Kalibracja sondy Rx: 
Zalecana co 2 miesiące w 
sezonie użytkowania.

■li

6.10 

OH�•l ( 1pl) > 
R.z-s.z-ł. Co::i 11br--:il ion > 

6.10 Kalibracja z buforem (roztwór 
buforowy 465 mV): Postępuj 
zgodnie z 4-etapowymi 
instrukcjami wyświetlanymi na 
wyświetlaczu.

mJ 
-R.z-dox ,:,::il1br-a+.1on-

R.z-s.z-l Ca 11br-al 10n > 

6.12 Kalibracja ręczna: umożliwia 
regulację sond do 1 obiektywnego 
pomiaru (bez buforów) - zalecana 
tylko do korekcji małych odchyleń 
odczytów.

■li

-
-R.z-dox ,:,::ilibr-,::rl:.1on -

Sl•p 1 of 4 
C l.z-,:;in lh.z- pr-ob.z- in 

n.z-ulr-,::i 1 bu+�f,z-r- ,:md pr-,z-:s;s 
OK 1.1h.z-n r-.z-c:id':) 

.ma 

6.11 Przykład pierwszego kroku 
kalibracji z buforami. Kontynuuj, 
wykonując następujące kroki. 

6.13 Bez wyjmowania sondy z 
wody, użyj przycisków plus / minus, 
aby wyregulować odczyt tak, aby 
był zgodny z wartością odniesienia 
(fotometr lub inne urządzenie 
pomiarowe).

li 

6.3. POMIARY - kalibracja Temperatury 

Sonda temperatury 
niezbędna do aktywacji 
trybu inteligentnej 
filtracji

Strona 7 z 12

49  Żółty 

Cl Czerwony 

m 
ł1r:-,::is:1Jr-r:-s:-

Sr:-i_ po1nts: > 
pH ,:.,::il1br-,::it1on > 
Rr:-dox ,: ,::i 1 ibr-,::it 10n > 

6.14 Kalibracja temperatury. 6.15 Kalibracja manualna: 
Umożliwia ustawienie sond do 1 
obiektywnego pomiaru.

STOSUJ WYŁĄCZNIE ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
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6.16 Użyj przycisków plus / minus, 
aby skorygować różnicę między 
zmierzoną wartością sondy a 
rzeczywistą temperaturą. Ustaw 
aktualną temperaturę sondy i 
naciśnij OK.

11 

Rev. B 
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Połączenie



Suchy kontakt

7. FILTRACJA - Tryb manualny

7.2 

" d 
Stot� 

Konfiguracja i podłączenie 
pompy o zmiennej prędkości, 
patrz rozdział dotyczący filtracji / 
pomp o zmiennej prędkości.

7.1 Filtracja: 
Konfiguracja sterowania pompą 
filtrującą. Aby skonfigurować, 
wybierz Filtracja i potwierdź 
przyciskiem OK. Tryb z listy 
trybów wybierz używając 
przycisków plus / minus.

■ li

F1lt.z-r- c l.z-,;in1ri:2 

7.2 Manualny: 
Ręcznie włącza lub wyłącza 
proces filtracji. Brak 
synchronizacji i dodatkowych 
funkcji. Linia stanu wskazuje, 
czy pompa filtrująca jest 
WŁĄCZONA czy nie
Zobacz sekcję Czyszczenie 
filtra poniżej.

rFill�, dMnin�-

r-(;lł.1on Ela 

E l(;lp$.Z-d +"'lł'lił" 
� 
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7.1. FILTRACJA - Tryb automatyczny 

7.3 Automatyczny (lub z timerem):
W tym trybie filtracja jest włączana zgodnie z timerem, który pozwala na regulację czasu rozpoczęcia i zakończenia filtracji. Timery działają 
zawsze codziennie, w cyklach 24-godzinnych,
Aby ustawić czasy włączenia / wyłączenia (możliwa konfiguracja do 3 czasów), użyj przycisków góra / dół w linii timera, którą chcesz 
zmienić (1-3).
Otwórz pole wprowadzania czasu rozpoczęcia dla wybranego timera za pomocą przycisków plus / minus. Ustaw czas za pomocą 
przycisków plus / minus. Użyj przycisku w górę, aby przewinąć do pola wprowadzania minut i ustawić je za pomocą przycisków plus / minus. 
Aby potwierdzić naciśnij OK, aby anulować, naciśnij Powrót / Wyjście. Aby ustawić wyłącznik czasowy, postępuj w ten sam sposób.
Zobacz sekcję Czyszczenie filtra poniżej.

7.2. FILTRACJA     -Tryb inteligentny

7.4 Inteligentny*: Tryb ten bazuje na ustawieniu automatycznym lub czasowym z 3 interwałami filtracji, ale z regulacją czasu filtracji w 
funkcji temperatury wody. Do tego celu służą dwa parametry temperatury: maksymalna temperatura, powyżej której czasy filtracji będą 
ustawiane przez timery oraz minimalna temperatura, poniżej której czas filtracji zostanie skrócony do 5 minut, czyli minimalny czas 
pracy. Pomiędzy tymi dwiema temperaturami czasy filtracji rosną liniowo. Za pomocą przycisków plus / minus ustaw żądaną minimalną 
i.maksymalną temperaturę. Istnieje możliwość włączenia przygotowanego płynu niezamarzającego, co spowoduje ustawienie filtracji na 
pracę ciągłą przy temperaturze wody poniżej 2 ° C.
Aby ustawić czasy włączenia / wyłączenia (możliwa konfiguracja do 3 limiterów), postępuj zgodnie z instrukcjami dla trybu 
automatycznego,
Zobacz sekcję Czyszczenie filtra poniżej.
*UWAGA Tryb widoczny tylko wtedy, gdy opcja użycia sondy temperatury i / lub ogrzewania jest aktywna w „Menu instalatora”.

7.3. FILTRACJA   - Czyszczenie filtra
7.5 Tryb czyszczenia filtra (i czyszczenie basenu przez ssanie): Z tego menu (dostępnego z dowolnego trybu filtracji) można łatwo 
przeprowadzić płukanie wsteczne filtra piaskowego. Aktywacja tego menu z dowolnej wykonanej filtracji (manualna, automatyczna, 
inteligentna) spowoduje odłączenie elektrolizera / ogniwa hydrolizy. Następnie wykonaj następujące czynności:
• Wyłącz pompę filtra za pomocą przycisków plus / minus.
• Ustaw zawór pompy filtracyjnej w pozycji czyszczenia wstecznego,
• Ponownie włącz pompę filtracyjną. Możesz sprawdzić czas trwania czyszczenia wstecznego, patrząc na ekran. Upewnij się, że 
wykonano odpowiednie i całkowite płukanie wsteczne filtra.
• Po zakończeniu oczyszczania wstecznego ponownie wyłącz pompę filtracyjną i ustaw zawór z powrotem w pozycji filtrowania. Jeśli 
chcesz, możesz ponownie wykonać cykl płukania.
• Postępuj analogicznie jak przy oczyszczaniu wstecznym, tym razem ustawiając zawór pompy filtracyjnej w pozycji płukania.
• Po wyjściu z menu czyszczenia filtra za pomocą przycisku powrotu / wyjścia, system powróci do wcześniej zaprogramowanego 
trybu.
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Wyjście: 12V 
Maks. 50W 

Bezpośrednie 
podłączenie 12 V do 

lampy LED
(Do 50 W)

Nie ma potrzeby 
używania panelu 
elektrycznego lub 

niezależnego 
transformatora.

8. OŚWIETLENIE

8.1 Oświetlenie 

• Ili

8.4 Lampy LED: Jeśli Twój basen ma 
lampy LED, użyj tego menu, aby 
skonfigurować oświetlenie.

• Ili

8.2 Tryb ręcznego WŁ / WYŁ 

li 

8.5 

8.5 Wybór koloru:Za pomocą tego 
menu możesz zmienić kolor świateł w 
basenie. Opcja Następny Program 
ręcznie zaprogramuje zmianę koloru, a 
korzystając z opcji Długość Impulsu 
można wybrać częstotliwość wymaganą 
do zmiany koloru.

9. PRZEKAŹNIK POMPY PH

8.3 

A t. 
Irit-<,-. o,al •, • 

f,-.-,,:i. 
L"d li�t-.t 

8.3 Tryb automatyczny: Ustawia 
czasy WŁ / WYŁ świateł. Timery można 
skonfigurować z następującą 
częstotliwością: codziennie; co 2 dni; co 
3 dni; co 4 dni; co 5 dni; tygodniowo; co 
2 tygodnie; co 3 tygodnie; co 4 tygodnie.

Nie podłączaj:
- lamp halogenowych
- lampo poborze mocy 
większym niż 50 W.

I Connection I 

@·ó· Pompa dozująca kwas:
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:r 
c.. 

110- 230 V 
Maks. 1.15A 

• Pompa włącza się w odpowiedzi na wartość zadaną, która została skonfigurowana w menu zatytułowanym 
Pomiary - Wartości zadane - kwaśne pH (wartość zadana < wartość pH wody).
• W menu standardowym maksymalny czas dozowania wynosi 60 minut, aby uniknąć zakwaszenia wody (AL3).
• Może dozować kwasy lub zasady (prosimy o kontakt z dostawcą).
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f l t'le-,::is:ure-:s.: 
_. 

@Fi 1 +.r.::ił:. ion 

ij Li2hhr,2 

10.1 Ustawienia systemu 

D 
-s.z.tt1n:::s-
L,:m;::u,::i:::.z- > 
T1t'lr:- > 
tfotwor-1-: > 

Sound > 
P,::i:s.:s1.1ord > 
C.z-11 ho1Jr-:S" >..., 

10.6 Ustaw konfigurację ekranu 

-
-s.z-ttin::::s:-
L,::in;::ui::1:::.z- > 
Tit't.z- > 
tfot1.1ork > 
S,:r�.z-n > 
Sound > 

10.10 Ustaw hasło 

■ li

10. USTAWIENIA SYSTEMU - Tryb manualny
10.2 

L 
T1tw- > 
Ne-l1.1ork > 
S,:r.z-e-n > 
SoJJnd > 
P,::i:s.:s1.1ord > 
Ce-11 hour:S" >..., 

10.2 Ustaw język 

•• 

10.7 

-L,::in;::1Ji::1;::e--

fr,::in,;,:n:s.: 
De-ut:s:,:h 
It,::ili,::mo 
Turk,;.z. 
Cz�,:h ....-

10.3 Wybierz preferowany język

11 

D 
-se-tł:.1n:::s-
Lm·1;::u-::i:::� > 
T lt't.Z- > 
t�e-lwork > 
Sc re-e-n > 

P,::is:s:word > 
Cr:-11 hours >T 

10.8 Ustawienia dźwięku 10.7 Ustaw intensywność 
podświetlenia wyświetlacza 
(0-100%) i programuje jego 
timery włączenia / wyłączenia.

■ li

10.11 Hasło: Chroni dostęp 
użytkownika do menu poprzez 
aktywację hasła. Naciśnij 
kombinację 5 przycisków, a 
system ją zapamięta. Jeśli 
zapomnisz hasła, istnieje „hasło 
główne”.
Zapytaj instalatora / dostawcę.

-
-se-tl1nes-
L,::in:::u,:;i;=-:� > 
T lt'lrZ' > 
Ne-twork > 
Scre-e-n > 
Sound > 

 ....Pas:s:1,,1or-d �> 

10.12 Czasy elektrolizera: 
Liczniki czasu pracy różnych 
modułów.

ml 
-s.z.tt1n2s--

tfotwor-k > 
S,:r-.z..z.l"I > 
So1Jnd > 
Pas:s:1.1ord > 
C.z.11 hours- ;-""? 

10.4 Ustaw aktualną datę i 
godzinę 

K b d 
Pop-ups: 

10.9 

Off.' 

Al�r-+.s: 
F 1 l+.r-at 10n 

10.9 Dźwięk: Zaprogramowanie 
systemu do wydawania dźwięków 
dla następujących funkcji: 
Klawiatura (przyciski); 
Powiadomienia (wiadomości pop-
up); Alarmy (alarm operacyjny); 
Filtracja (początek filtracji)

-

-s.z.t+.in:::s:-.... 
Titw > 
tfolwor-k > 
S,:r-.z..z.l"I > 
:S-ound > 
Pas:s:1.1ord > 

 ....C.z.11 hour-s: �> 

10.13 Informacje o systemie

■ li

10.1. KONFIGURACJA WiFI 
mm 

-s.z.t+.in:::s:-
Lan;::ua;::.z > 
Tit'l.z. > 

S,:r.z.�n > 
Sound > 

> 
> ... 

MffI 
En+..z.r AP > 
S9s:t.z.t'I s:.z.+. t in:::s: > 
st�tu, > 

10.5 

10.5 Wprowadź aktualną datę 
i godzinę

li 

-
-Pow.z.r- t'lodul.z.-

lJ.z-r-s:ion 

tfodo 1d O 102 03 04 05 06 
0703 090A oeoc 

10.14 System information: 

lnformation about the software 
versions of the TFT display and the 
power module. 
lt also shows the ID node which is 
required to configure the system's 
VVIFI connection. 

0   Czerwony 
8   Żółty 
8 Zielony 
0 Czarny 

mm 

Pas:s:1.1or-d 
C.z.11 hOIJI""� 

10.15 Internet: Po 
podłączeniu modułu WiFI 
zrestartuj urządzenie. Opcja 
Internet pojawi się w menu 
Ustawienia.

10.17 Wybierz żądaną sieć, do 
której moduł WiFI ma dostęp. 
Wprowadź hasło na 
wyskakującej klawiaturze. 
Przewiń w górę i w dół za 
pomocą przycisków góra / dół i 
od lewej do prawej za pomocą 
przycisków plus / minus. Aby 
wybrać literę, naciśnij OK

Po podłączeniu modułu WiFi 
do sieci i zapaleniu obu 
lampek przejdź do witryny 
www.kripsolpool.com. 
Uzyskaj dostęp do opcji 
Zarejestruj się i wprowadź 
wszystkie wymagane dane. 
Węzeł ID urządzenia można 
znaleźć na urządzeniu
(patrz rozdział 10. 
Ustawienia systemowe - 
ekrany 10.13 i 10.14). Po 
zakończeniu procesu 
będziesz mieć całkowitą 
kontrolę nad swoim basenem 
i będziesz mógł zmieniać 
parametry, takie jak nastawy 
lub czasy filtracji.

-N.z.ł.J.lor-1-:.
MIFI > � 
S':)s:t.z.t'I s:.z.t t 1n2s: > 
st�tu, > 

10.18 Wybierz AP: Wprowadź 
ręcznie nazwę i hasło wybranej 
sieci.

Strona 10 z 12

-N.z.+..1.1or-k-
MIFI > 
Ent•� AP > 

st�+.us: > 

10.16 WiFi: Wybierz WiFi, aby 
wyszukać dostępne sieci, do 
których moduł ma dostęp. 
Wyszukiwanie zostanie 
przeprowadzone automatycznie.

-

-t�.z.+.1.1or-k-

MIFI > 
Ent.z.r- AP > 

� 

10.19 Ustawienia systemu: 
Aby uzyskać bardziej 
szczegółową konfigurację, wejdź 
do tego menu lub skontaktuj się 
z instalatorem.

10.20 Stan: Sprawdź stan 
swojego połączenia.
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10.14 informacje o systemie:
informacje o wersjach 
oprogramowania wyświetlacza TFT 
i modułu zasilania.
Pokazuje również węzeł ID, który 
jest wymagany do skonfigurowania 
połączenia WiFi w systemie
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MODUŁ WIFI



10.21 Otwórz pokrywę 
skrzynki WiFi.

Pokrywa0i8 

Przełącznik przepływu 0 i 6 
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10.2. INSTALACJA WiFi 

10.22 Obetnij kołnierz 10.23 Rozłącz kable 

11. POKRYWA

OD] 

f l 11�cisur•�:!; 

@F1ltr-.;ił:.ion 

ij L i�h+.. 1ne .,,. 

11.1 Pokrywa: Połączenie 
automatycznej pokrywy.

■ li

12. PRZEŁĄCZNIK PRZEPŁYWU

111.241 

10.24 Przeprowadzić 
kabel przez dławik 
kablowy od wewnątrz na 
zewnątrz. 

10.25 Ponownie podłącz kable 
do skrzynki WiFi.

11.2 Zmniejszenie produkcji 
chloru (w procentach), gdy 
pokrywa basenu jest zamknięta.
Przy założonej pokrywie nie jest 
konieczne, aby system działał w 
100%. Użyj tego parametru do 
regulacji optymalnej ilości 
wytwarzanego chloru.

li 

Wejście dla mechanicznego wyłącznika bezpieczeństwa. Zatrzymuje 
elektrolizę i pompy dozujące, jeśli nie ma przepływu wody.

Istnieje możliwość dodania zewnętrznego przełącznika przepływu do 
systemu. Podłącz jak pokazano na ilustracji i skontaktuj się z 
instalatorem, aby go aktywować. Tytanowe ogniwo zawiera czujnik 
przepływu gazu i można je połączyć, aby uzyskać lepszą kontrolę.
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P1/P2 

Lgt 

Cov 

F1 

Low 

AL3 

13. POMPA O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

POMPA O ZMIENNEJ
PRĘDKOŚCI

O Wolny 
49   Średni 
8 Szybki 
et Wspólny 13.1 Pompa o Zmiennej Prędkości: 

aby zainstalować pompę o 
zmiennej prędkości, skontaktuj się 
z instalatorem.

13.2 -13.4 Po podłączeniu pompy można indywidualnie przypisać inną 
prędkość do każdego okresu filtracji

S: wolno, M: średnio i F: szybko. 

-Filt.z-r- ,:l�.;znin:::-
F 11 tMlion Efll 
Sp��d � 

E l.::ips.z-d ł:. ił'l.z-

� 

13.5 Czyszczenie filtra: aby 
wyczyścić filtr za pomocą pompy o 
zmiennej prędkości, należy użyć 
ustawienia „szybkiej” prędkości.

14. OPIS WIADOMOŚCI ALARMÓW 
Polaryzacja ogniwa roboczego. Ogniwo automatycznie zmienia polaryzację, aby się oczyścić.

Oświetlenie jest włączone.

Czujnik pokrywy wskazuje, że jest zamknięta. Produkcja zmniejszy się automatycznie do wartości 
skonfigurowanej w menu elektrolizy.

Brak przepływu wody w instalacji. Obserwuj przełączniki przepływu i sprawdź, czy ciśnienie jest prawidłowe.

Produkcja urządzenia nie osiąga pożądanego poziomu. Może to być spowodowane różnymi czynnikami
- Brak soli
- Zakamienione ogniwo
- Zużyte ogniwo (sprawdź licznik godzin)
- Niska temperatura wody
Przekroczono maksymalny czas dozowania kwasu. Sprawdź odczyty pH, kalibrację i sprawdź, czy zbiornik 
kwasu nie jest pusty. Aby zresetować alarm, naciśnij przycisk „Wstecz”.
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