ÚPRAVA SLANEJ VODY
VA SALT / VA SALT SMART
PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE
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INFORMÁCIE O JEDNOTKE ÚPRAVY SLANEJ VODY
DO NASLEDUJÚCEHO FORMULÁRA VYPLŇTE REGISTRAČNÉ ÚDAJE, KTORÉ SÚ UVEDENÉ NA
BOČNOM ŠTÍTKU ZAKÚPENÉHO PRÍSTROJA
TIETO ÚDAJE BUDETE POTREBOVAŤ V PRÍPADE, ŽE SA CHCETE OBRÁTIŤ NA VÁŠHO
DODÁVATEĽA ZARIADENIA VA SALT / VA SALT SMART
MODEL ……………………………………………
IP .…………………………………………..
REF .…………………………………………..
NAPÄTIE ……………………………………………
ČÍSLO ……………………………………………
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Pred inštaláciou a spustením zakúpenej jednotky úpravy slanej vody si starostlivo
prečítajte tento návod. Pokiaľ potrebujete akékoľvek vysvetlenie alebo máte akékoľvek
pochybnosti, neváhajte kontaktovať Vášho dodávateľa zariadenia.

1.VŠEOBECNÝ POPIS
1.1. Úprava slanej vody
Najskôr by sme Vám radi poďakovali za to, že ste si zvolili jednotku úpravy slanej vody, ktorá bude
udržiavať Váš bazén v perfektnom stave. Jednotky VA SALT / VA SALT SAMRT Vám umožňujú udržiavať
vodu v bazéne čistú a krištáľovo priezračnú. Systém úpravy slanej vody pre bazény vyrába plynný chlór
priamo v inštalovanom zariadení pomocou elektrolýzy slanej vody. Tým vzniká „voľný, aktívny chlór“
(kyselina chlórna, HClO), ktorý je silno bakteriocidný.
Dôležitou vlastnosťou systému je jeho reverzibilita, čo znamená, že po okysličení baktérií sa chlór vracia
späť do podoby obyčajnej soli a vody. Okrem regulácie pH nie je potrebné pridávať ďalšie chemikálie
(algicídy, kyselinu kyanurovú, apod.), i tak je odporučené vykonať občas tzv. chlór‐šok napr. pomocou
tabliet, prípadne dávkovať flokulant pre účinnejšiu filtráciu (samozrejme s ohľadom na kvalitu bazénovej
a dopúšťanej vody).
Zariadenie sa skladá z elektronickej riadiacej jednotky, ktorá vydáva príkazy a reguluje chod/spínanie
elektrolytického článku, ktorým prúdi bazénová voda vo vratnom potrubí filtračného okruhu.
Pokiaľ bude jednotka trvale pracovať, nebude nutná častá vymena vody a Vy sa budete podieľať na
napĺňaní „zelenej politiky šetrenia s vodou“.

1.2. Jednotky VA SALT / VA SALT SMART
Návod je určený pre jednotky úpravy slanej vody ‐ rada VA SALT / VA SALT SMART.
1.2.1. VA SALT
‐ jednotka s produkciou HClO v rozsahu 10 až 35g/h
‐ manuálne nastaviteľný výkon (%)
‐ indikácia varovných hlásení a alarmov
‐ detekcia zakrytia hladiny (úprava výkonu)
1.2.2. VA SALT SMART
‐ jednotka s produkciou HClO v rozsahu 10 až 35g/h
‐ manuálne / automaticky nastaviteľný výkon
‐ manuálne / automaticky / poloautomaticky nastaviteľný režim prevádzky
– indikácia varovných hlásení a alarmov
‐ detekcia zakrytia hladiny (úprava výkonu)
‐ meranie a korekcia pH (peristaltická pumpa) / meranie ORP (FCL) / meranie salinity
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1.3. Technické špecifikácie
VA SALT (slaná
voda)
VA SALT (morská
voda)

C10‐P

C15‐P

C20‐P

C25‐P

C35‐P

C10‐SP

C15‐SP

C20‐SP

C25‐SP

C35‐SP

VA SALT SMART
(slaná voda)
VA SALT SMART
(morská voda)

C10‐P

C15‐P

C20‐P

C25‐P

C35‐P

C10_SP

C15_SP

C20‐SP

C25‐SP

C35‐SP

Napájanie

230 Vac
50/60 Hz

230 Vac
50/60 Hz

230 Vac
50/60 Hz

230 Vac
50/60 Hz

230 Vac
50/60 Hz

Produkcia chlóru

10 g/h

15 g/h

20 g/h

25 g/h

35 g/h

Max. príkon

75 W

112.5 W

150 W

187.5 W

263 W

Napätie cely

10 A

15 A

20 A

25 A

35 A

Rozmery mm

280x250x135

280x250x135

280x250x135

280x250x135

280x250x135

Hmotnosť

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

Krytie

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

1.3.1. Funkcie jednotky úpravy slanej vody
‐ nastaviteľný výkon produkcie chlóru
‐ najnovšie technológie spínania napájacieho zdroja
‐ automatické odstavenie pri nedostatku vody / prietoku
‐ automatické odstavenie pri zavzdušnení cely s automatickým spustením pri opätovnej obnove
prietoku / zavodnenia cely
‐ automatická úprava napätia v závislosti na salinite vody / teplote vody
‐ automatický samočistiaci režim – zmena polarity elektród
‐ automatický reštart pri chybe napájania
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1.4. Bezpečnostné pokyny
Jednotka by mala byť vždy inštalovaná odborným / preškoleným pracovníkom. Vždy odpojte zariadenie
od elektrického prúdu, ak budete vykonávať akékoľvek údržbové, servisné práce.
‐ uistite sa, že elektroinštalácia má všetky povinné bezpečnostné ochrany (istič, diferenciálny spínač s
maximálnou citlivosťou 30 mA) v perfektnom stave. ‐ je potrebné sa tiež uistiť, že prepájací
a napájacie káble medzi celou a jednotkou sú pevne dotiahnuté. Pokiaľ nie, môžu spôsobiť chybové
hlásenia, prehriatie, alarmový stav jednotky.
– vykonajte kontrolu rebrovania na zadnej strane jednotky. Musí byť zabezpečený prístup vzduchu,
aby dochádzalo ku chladeniu, resp. prúdeniu vzduchu.
Jednotky VA SALT / VA SALT SMART sú vybavené základnými prvkami: akustickým aj vizuálnym alarmom
pre prípad možného problému, napr. skratu v cele, nedostatku vody, zavzdušneniu cely, nesprávnej
koncentrácie soli, atď. Pre zaistenie optimálnych prevádzkových podmienok je nevyhnutné hydraulické
aj elektrické zapojenie, rovnako ako dodržanie odporučených parametrov akosti vody.
Jednotky VA SALT / VA SALT SMART majú bezpečnostné krytie IP65. Napriek tomu sa odporúča
zariadenie inštalovať mimo priameho slnečného žiarenia, rovnako ako aj do bezpečnej vzdialenosti od
uzatvorených nádob s chemikáliami, ktorých výpary by mohli spôsobiť korózne / agresívne prostredie,
ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie jednotky úpravy slanej vody.

2. PRÍPRAVA BAZÉNA
2.1. Pridanie soli do bazéna
Pre správnu funkčnosť je potrebné, aby bola koncentrácia bazénovej soli v bazéne optimálna s ohľadom
na hodnotu pH. Doporučená hodnota koncentrácie soli a pH by mala byť nasledovná:
pH bazénovej vody

7,0 – 7.4

koncentrácia bazénovej soli v kg/m3

4,0 – 6,0

Zariadenie je schopné pracovať pri nižších koncentráciách (od 2 kg/m3), avšak pre optimálnu generáciu a
výrobu chlóru je doporučená koncentrácia soli 4 kg/m3. S ohľadom na vyrovnanie strát pri praní filtra,
vplyvom zrážok, dopúšťania vody atď. je vhodné udržiavať koncentráciu soli v bazénovej vode na
hodnote 4 – 5 kg/m3.
Príklad: pre výpočet požadovaného množstva soli pre Váš bazén postupujte nasledovne:
o bazén s rozmermi 9 x 4,5 x 1,6 m = 64,8 m3
o požadovaná koncentrácia 5 kg/m3
o potrebné množstvo bazénovej soli 64,8 * 5 = 324 kg
Odporúčame použiť soľ, ktorá je priamo určená pre bazénové prevádzky, resp. jednotky úpravy slanej
vody. Jedná sa o špeciálnu soľ, ktorá sa rýchlo rozpúšťa a má špecifické zloženie na dosiahnutie
optimálnych výsledkov. K dostaniu je u predajcov špecializovaných na predaj bazénových produktov
a príslušenstva.
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UPOZORNENIE
Počas pridávania soli do bazéna odpojte jednotku úpravy slanej vody (poloha spínača OFF /
VYP) a spusťte filtračné čerpadlo na dobu min. 4 hodiny (v prípade väčšieho objemu bazéna
samozrejme dlhšie) pre správne rozpustenie a rozmiešanie soli v bazénovej vode. Pokiaľ by
nedošlo ku správnemu rozmiešaniu, mohlo by dôjsť k opakovaným alarmovým hláseniam –
„preťaženie“. Pridávanie soli do bazénovej vody by malo byť vykonávané postupne, 2 – 3x tak, aby
nedošlo k predávkovaniu, čím by sa musel bazén nariediť dopustením čerstvej vody. Rovnako je vhodné
dávkovať soľ rovnomerne po obvode bazéna tak, aby nedochádzalo k priamemu nasávaniu
nerozpustenej soli sacími dýzami.

2.2. Chemická rovnováha bazénovej vody
Prevádzka úpravne slanej vody zabezpečuje bezpečné kúpanie, resp. zaisťuje hygienické zabezpečenie
bazénovej vody. Účinnosť dezinfekcie je závislá primárne na hodnote pH, teda je nutné vykonávať
pravidelné kontroly akosti (dôležitých parametrov) vody pomocou testera. Okrem vyššie uvedenej
hodnoty pH je potrebné zistiť aj ďalšie parametre, aby boli v požadovanom rozmedzí pre optimálny chod
a prevádzku celej technológie aj hygienického zabezpečenia vody. Pred samotným spustením úpravne
slanej vody je vhodné urobiť rozbor bazénovej vody, aby bolo možné zistiť parametre a vykonať ich
nápravu v prípade, že sú mimo výrobcom odporučený rozsah.
Parameter

Min. hodnota

Max. hodnota

ph

7.0

7.8

voľný chlór (mg/l)

0.5

2.5

viazaný chlór (mg/l)

‐‐

0.6

celkový bróm (mg/l)

3.0

6.0

biguanid (mg/l)

25

50

kyselina kyanurová (mg/l)

‐‐

<75

ozón (bazén) (mg/l)

‐‐

0

ozón (technologia)

0.4

‐‐

zákal (ntu)

‐‐

<1

oxidy (mg/l)

‐‐

<3

nitráty (mg/l)

‐‐

<20

amoniak (mg/l)

‐‐

<0.3

železo (mg/l)

‐‐

<0.3

meď (mg/l)

‐‐

<1.5

alkalinita (mg/l)

100

160

vodivosť (us/cm)

‐‐

<1700

TDS (mg/l)

‐‐

<1000

150

250

tvrdosť (mg/l)
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3. INŠTALÁCIA ZARIADENIA
3.1. Všeobecné ustanovenie
Celu s elektródami nainštalujte do ZVISLEJ POLOHY tak, že kabeláž bude vo vrchnej časti. Pokiaľ nie je
možné zvislé umiestnenie vzhľadom k nedostatku miesta v technickej miestnosti či iným okolnostiam, je
potrebné umiestniť celu horizontálne tak, že senzor zavodnenia (zavzdušnenia) bude v hornej časti
cely.
Umiestnite celu v najvyššom možnom mieste recirkulačného okruhu, vždy na výtlačné potrubie (za
čerpadlo a filtračnú nádobu).
Pokiaľ je to možné, inštalujte celu vždy na by‐pass so zodpovedajúcimi uzavieracími ventilmi. Uľahčí
Vám to všetky prípadné servisné práce, údržbu cely, výmenu elektród atď.
Pokiaľ máte stanicu VA SALT SMART, neinštalujte meriace sondy do blízkosti cely. Blízkosť elektrického
zdroja by mohla ovplyvňovať (rušiť) meraný signál, ktorý by nemusel zodpovedať reálnym hodnotám.
Dodržujte minimálne vzdialenosť 0,5 m medzi umiestnením sond a samotnou celou.
Sondy pH/ORP je vhodné inštalovať do potrubia za filtračnú nádobu (prípadne na by‐pass filtračnej
nádoby). Pokiaľ táto poloha nie je možná, nainštalujte sondy pred filtračnú nádobu, aj tak bude
potrebné vykonávať častejšiu kontrolu a údržbu takto umiestnených sond (vyššie možnosť poškodenia
mechanickými nečistotami) – viac informácií v oddiely 5 – „Údržba“.
Nevyhnutnou súčasťou inštalácie je rovnako správne vykonané uzemnenie jednotky a rovnako aj
prvkov technológie. Prípadne je možné doplnenie o titanové spojenie (2x ‐ katalóg. číslo 512120), ktoré
je možné umiestniť pred a za meriacu sondu pH / ORP, čím dôjde k ich úplnej izolácii a ochrane pred
prípadnými „bludnými prúdmi“.
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3.2. Schéma hydraulického zapojenia
3.2.1. VA SALT (Cxx P) VA SALT (Cxx SP)

Vstupné a výstupné napojenie cely je vykonané tak, aby bolo možné lepenie na PVC potrubie
s priemerom 50mm. Je možné použiť aj iné veľkosti potrubia, musí ale byť vždy inštalované pomocou
vhodného príslušenstva / redukciou.
1. sanie z bazéna
2. výtlak do bazéna
3. cela
4. prepájací kábel cely a jednotky
5. CxxP / CxxSP jednotka
6. hlavné elektrické napájanie
7. filtračná nádoba
8. elektrické napájanie čerpadla
9. čerpadlo
14. rozvádzač
15. ohrev bazénovej vody
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3.2.2. VA SALT SMART (Cxx P) VA SALT SMART (Cxx SP)

Vstupné a výstupné napojenie cely je vykonané tak, aby bolo možné lepenie na PVC potrubie
s priemerom 50mm. Je možné použiť aj iné veľkosti potrubia, musí ale byť vždy inštalované pomocou
vhodného príslušenstva / redukciou.
1. sanie z bazéna
2. výtlak do bazéna
3. cela
4. prepájací kábel cely a jednotky
5. CxxP / CxxSP jednotka
6. hlavné elektrické napájanie
7. filtračná nádoba
8. elektrické napájanie čerpadla
9. čerpadlo
10. ORP sonda (minimálna vzdialenosť 0,5 m od cely, prípadne by‐pass)
11. uzavretý barel s chemikáliou pH (umiestnite do bezpečnej vzdialenosti)
12. vstrekovací ventil pH
14. rozvádzač
15. ohrev bazénovej vody
16. pH sonda (minimálna vzdialenosť 0,5 m od cely, prípadne by‐pass)
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3.3. Obsah balenia
3.3.0. pH kit
Súčasťou balenia jednotky VA SALT SMART je pH kit

1. CxxP / CxxSP jednotka
2. sacia hadička („mäkká“)
3. vstrekovacia hadička („tuhá“)
4. sací košík do barelu chémia
5. pH sonda
6. držiak sondy
7. navrtávací diel
8. vstrekovací ventil
9. redukcia 3/8“ ‐ 1/2“
10. navrtávací diel
11.napojenie sacej hadičky
12. napojenie výtlačnej hadičky
13. konektor pH sondy (BNC)
14. kalibračný roztok pH4
15. kalibračný roztok pH7
16. gumové tesnenie
12

3.3.1. Postup pripojenia a inštalácie sond pH/ORP
Akonáhle je jednotka (1) nainštalovaná, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1. Navrtávací diel pre vstrekovací ventil (10) umiestnite na potrubie podľa hydraulickej chémy. Musí byť
umiestnený min. 0,5 m za celou na výtlačnom potrubí
2. Navrtávací diel pre sondu pH (7) umiestnite na potrubie podľa hydraulickej schémy.
Sonda pH musí byť umiestnená min. 0,5 m pred celou a za filtračnou nádobou (prípadne na by‐pass
filtračnej nádoby)
3. Pripojte saciu hadičku (2) na sanie dávkovacej pumpy (11)
13

4. Pripojte saciu hadičku (2) na sací košík (4)
5. Vložte sací košík do barelu s chemikáliou pH (ACIDO): pH+ (ALKA) / pH‐ (ACID)
6. Pripojte vstrekovaciu hadičku (3) na výtlak dávkovacej pumpy (12)
7. Použite redukciu (9) a zaskrutkujte do navrtávacieho dielu (10)
8. Naskrutkujte vstrekovací ventil (8) do redukcie (9)
9. Pripojte vstrekovaciu hadičku (3) na vstrekovací ventil (8)
10. Zaskrutkujte držiak sondy (6) do navrtávacieho dielu (7)
11.Opatrně umiestnite pH sondu (5) do držiaka (6) a zabezpečte, aby bola vždy zavodnená
12. Pripojte pH sondu (5) pomocou BNC konektora (13) k jednotke VA SALT SMART.
3.3.2. ORP/Redox kit
Nie je súčasťou balenia jednotky VA SALT SMART s ohľadom na možnosť voľby merania chlóru
pomocou ORP (Redox) sondy tzv. nepriamou metódou, prípadne pomocou sondy voľného chlóru tzv.
priamou metódou alebo aktiváciou manuálneho režimu.
Zariadenie umožňuje priebežné meranie hygienického zabezpečenia pomocou sondy ORP (Redox) alebo
sondy voľného chlóru. Jednoducho si nastavíte požadovanú hodnotu, ktorú bude jednotka automaticky
udržiavať. Výroba dezinfekčného činidla potom bude riadená podľa aktuálne meranej hodnoty. Displej
stanice VA SALT SMART zobrazuje hodnotu Redox (redukčný stav), resp. ORP (oxidačne redukčný
potenciál), ktorý udáva rovnováhu medzi oxidačnými a redukčnými látkami. V plaveckých bazénoch
potom oxidačná kapacita uvádza tzv. „bakteriocídnu silu vody“ (schopnosť eliminovať baktérie
a nežiaduce organizmy), ktorá je úmerná koncentrácii voľného chlóru v bazéne. Ak je ku stanici
pripojená meriaca sonda ORP, je možné jednotku používať v AUTOMATICKOM režime.

Ilustračné foto redox kitu (objednávací kód: 9313000)
3.3.3. Amperometrická sonda kit (FCL ‐ voľný chlór)
Amperometrické vyhodnotenie prebieha na základe merania intenzity prúdu vzniknutého v rámci
oxidačne‐redukčných procesov, resp. intenzita prúdu je priamo úmerná množstvu dezinfekcie =
chlórnanu / kyseliny chlórnej. Meraná koncentrácia voľného chlóru je závislá na hodnote pH, preto je
potrebné pravidelne sledovať a kontrolovať akostné parametre vody.
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3.3.4. Umiestnenie a inštalácia FCL sondy
Sonda FCL musí byť inštalovaná tam, kde je zaručené konštantné prúdenie vody okolo sondy (bez
prítomnosti vzduchových bubliniek) s prietokom cca 60 l/h. Sondu je možné umiestniť do potrubia (na
by‐pass) / do kartušového predfiltra / do meriacej priehľadnej cely špeciálne navrhnutej pre sondy.
3.3.5. Zavodnenie FCL sondy
Pred prvotnou kalibráciou vyžaduje sonda určitý čas
po inštalácii na tzv. “zavodnenie sa“. Umiestnite sondu
do držiaku / predfiltra / meriacej cely, skontrolujte
optimálny prietok a nechajte sondu obtekať
nachlórovanou vodou po dobu min. 1 hodiny pre
správnu polarizáciu sondy.
Ilustračné foto meriacej cely (objednávací kód
voľnochlórového kitu meriaca cela + sonda FCL:
BS1025022)

3.3.6. Teplotný senzor kit
Teplotný kit umožňuje meranie aktuálnej teploty bazénovej vody, ktorá v AUTOMATICKOM, prípadne
POLO‐AUTOMATICKOM režime kompenzuje meranie a dávkovanie práve s ohľadom na teplotu
bazénovej vody. Po pripojení sondy je možné vidieť na displeji jednotky VA SALT SMART aktuálne
meranú teplotu. Viac informácií ohľadne dávkovacích režimov nájdete na strane 30.
Ilustračné foto pre sondu teploty (objednávací kód:
BS1025021)

3.3.7. Salinita / vodivosť kit
Tento kit umožňuje priame meranie salinity, resp. koncentrácie soli v bazénovej vode. Táto informácie je
užitočná pre stanovenie množstva soli, ktoré je nevyhnutné pridať v prípade jej nízkej hodnoty. Meraná
hodnota môže tiež pomôcť s indikáciou zanesenej cely alebo jej životnosti.
Ilustračné foto pre sondu koncentrácie soli (objednávací kód: BS1025023)
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3.4. Schéma elektrického zapojenia
3.4.1. VA SALT (Cxx P) – staršia verzia VA SALT (Cxx SP) – staršia verzia

uzemnenie jednotky
J1: Napájanie 220V
J2: Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
J6: FLOW: Senzor zavzdušnenia (biely kábel)
N/C: Nepoužíva sa
J7: Pripojenie cely (nezáleží na polarite / automat. čistenie = zmena polarity)
F1: Poistka
K1: Nepoužíva sa
K4: Nepoužíva sa
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3.4.2. VA SALT (Cxx P) – nová verzia VA SALT (Cxx SP) – nová verzia

uzemnenie jednotky
J1: L, N ‐ Napájanie 220V
J2: SW ‐ Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
J3: Nepoužíva sa
J4: Nepoužíva sa
J5: Nepoužíva sa
J6:
1: Nepoužíva sa
2: Nepoužíva sa
3: Nepoužíva sa
4: Nepoužíva sa
5: Senzor zavzdušnenia (biely kábel)
6: Nepoužíva sa
7: Nepoužíva sa

J7: Pripojenie cely (nezáleží na polarite / automat.
čistenie = zmena polarity)
F1: Poistka
K1: Nepoužíva sa
K4: Nepoužíva sa

8: Nepoužíva sa
9: Nepoužíva sa
10: Nepoužíva sa
11: Nepoužíva sa
12: 12v na pripojenie externej prietokovej klapky (5–12)*

* Na pripojenie mechanickej (prietokovej) klapky prepojte svorky (5–12)
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3.4.3. VA SALT SMART (Cxx P) VA SALT SMART (Cxx SP)

uzemnenie jednotky
J1: L, N ‐ Napájanie 220V
J2: SW ‐ Spínač ON/OFF (ZAP/VYP)
PH: Napojenie dávkovacej pumpy pH
R. AUX: Nepoužíva sa
FILTER: Napojenie a riedenie filtračného
čerpadla (Stop/Štart) *
J7: Pripojenie cely (nezáleží na polarite /
automat. čistenie = zmena polarity)
J8:
1: Hľadanie hladiny pH
2: Hľadanie hladiny pH
3: Zakrytie bazéna
4: Zakrytie bazéna
5: Nepoužíva sa
6: Nepoužíva sa
7: Senzor zavzdušnenia (biely kábel)

K1: pH relé
K4: AUX relé
LK2: Štart/Stop (informácie na strane 19)

8: Teplotný snímač
9: Teplotný snímač
10: Sonda ORP (FCL) –
11: Sonda ORP (FCL) +
12: 12v na pripojenie externej prietokovej (7 –12) **

F1: Poistka
* Jednotka môže byť trvalo pod prúdom s tým, že napäťové prepojenie s čerpadlom (na svorku FILTER)
zabezpečí výrobu chlóru len pri chode čerpadla.
** Ne pripojenie mechanickej (prietokovej) klapky prepojte svorky (7–12). Aktiváciu svorky FLOW
SWITCH je potrebné vykonať v konfiguračnom menu jednotky.
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3.4.4. Rozšírené funkcie
3.4.4.1. Riadenie Stop‐start
Tento režim umožňuje mať jednotku úpravy slanej vody neustále pod prúdom s tým, že pokiaľ bude
spustené recirkulačné čerpadlo, jednotka dostane signál a umožní spustenie – výrobu chlóru. Pokiaľ
bude naopak čerpadlo vypnuté, na displeji sa zobrazí hlásenie “Stop“ a jednotka sa sama odstaví,
resp. prestane vyrábať chlór.
Pre aktiváciu tohto riadenia je potrebné vybrať JUMPER (prepojku) „LK2“ z napájacej elektroniky.
Jednotka bude napájaná priamo z elektrickej siete 230V. Čerpadlo bude napojené do svorkovnice s
označením „Filtro = Filter“.
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3.4.4.2. Spínanie svetiel bazéna pomocou AUX relé výstupov
Nasledujúci príklad ukazuje použitie doplnkového AUX relé, ktoré je súčasťou stanice VA SALT SMART.
Možné je napríklad ovládanie osvetlenia bazéna, ktoré môže byť naprogramovateľné časovo
s nasledujúcim elektrickým zapojením:
Upozornenie: Neprekračujte maximálne zaťaženie 16A pri použití tohto výstupu. Jedná sa
o beznapäťové relé, a preto je nutné pri vyšších prúdoch riešiť ističe / stykače externe.
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3.4.4.3. Riadenie filtračného čerpadla
Režim filtrácie môže byť rovnako riadený doplnkových AUX výstupom s nasledujúcim elektrickým
zapojením.

Skontrolujte si, že je jednotka nakonfigurovaná / čerpadlo zapojené na režim riadenie „START‐STOP“,
ako je uvedené na strane ‐ 9 ‐21.
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4. SPUSTENIE A NASTAVENIE JEDNOTKY
4.1. VA SALT (Cxx P) / VA SALT (Cxx SP)
Ak je jednotka upevnená, cela hydraulicky zapojená a soľ je v bazénovej vode rozmiešaná, je možné
vykonať samotné spustenie a nastavenie jednotky úpravy slanej vody.
Pre nastavenie produkcie chlóru sa používajú dve tlačidlá, P1 a P2.

• Pomocou tlačidla P2 sa produkcia zvyšuje a pomocou P1 znižuje.
• Zelené kontrolky LED (LED1 až LED5) ukazujú produkciu chlóru: 0%, 25%, 50%, 75% a 100%
maximálnej hodnoty.
• Nastavenie sa uloží, aj keď jednotka nie je v prevádzke, resp. výroba chlóru v cele neprebieha. ¨
4.1.1. Alarmové správy a hlásenia
Jednotka úpravy slanej vody je schopná detekovať nasledujúce chybové / alarmové správy a hlásenia:
• Alarm spôsobený zavzdušnením cely / nedostatok vody v cele / prietok – LED7
• Alarm preťaženia systému, skrat na cele – LED 6
• Prepojenie cely a jednotky – blikanie všetkých výkonových diód LED 1 – LED 5
• Alarm nízkej koncentrácie soli v bazénovej vode
• Alarm vysokej koncentrácie soli v bazénovej vode
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4.1.2. Signalizácie prietoku (voliteľné)
Jednotka VA SALT má možnosť dvojakej detekcie nedostatku vody – ochrany cely proti prevádzke
nasucho.
a) Senzor zavodnenie/zavzdušnenie (malý terčík súčasťou cely):
Pripojenie bieleho kábla z cely na svorku č. 5 – viď. obrázok

b) Prietoková klapka (nie je súčasťou balenia):
Pripojenie klapky na svorky 5 a 12. Ak je použitá prietoková klapka, musí byť sensor
zavodnenia/zavzdušnenia (biely kábel) zo svorkovnice odpojený – viď. Obrázok

Podľa vyššie zvolenej varianty je potrebné vykonať kontrolu pozície prepojky “Jumper 1”, ktorá určuje
konfiguráciu elektroniky nasledovne:
a) Senzor zavodnenia/zavzdušnenia: nechajte “JUMPER 1” v pozícii z výroby
b) Prietoková klapka: vyberte “JUMPER 1”
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4.1.3. Zakrytie hladiny (voliteľné)
Pokiaľ je bazén vybavený automatickým zakrytím hladiny, je možné nakonfigurovať jednotku VA SALT
tak, aby pri zakrytí hladiny znížila výkon/produkciu na 20%. Táto funkcia zaistí, že materiál (napr. roleta,
lamela, fólia) nebude vystavený vyšším koncentráciám chlóru ako pri štandardnej prevádzke bez zakrytia
hladiny.
Signálny kábel automatického zakrytia pripojte na svorky 3 a 4 – viď. Obrázok

Podľa typu automatického zakrytia hladiny je možné mať signálny kontakt v stave buď (N.O. –
štandardne rozopnutý kontakt) alebo (N.C. – štandardne zapnutý kontakt). Podľa uvedeného typu je
nutné previesť kontrolu pozície prepojky “Jumper 2”, ktorá určuje konfiguráciu elektroniky nasledovne:
a) N.O. – štandardne rozopnutý kontakt – nechajte “JUMPER 2” v pozícii z výroby
b) N.C. – štandardne zapnutý kontakt – vyberte “JUMPER 2”

Pokiaľ je bazén bez automatického zakrytia hladiny, prípadne je vybavený manuálnym zakrytím (bez
signálneho kontaktu), nechajte prepojku “JUMPER 2” v pozícii z výroby rovnako ako je to uvedené na
obrázku.
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4.2. VA SALT SMART (Cxx P) / VA SALT SMART (Cxx SP)
Jednotky VA SALT SMART sú vybavené LCD displejom, cez ktorý je možné vykonať všetky nastavenia
a konfiguráciu zariadenia, vrátane náhľadov alarmov aj hlásení. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad
konfiguračného menu:
Polohu v menu a jeho prechádzanie je možné kontrolovať pomocou šípok v ľavej časti displeja. Pokiaľ je
pri parametri ďalšie podmenu, je potrebné potvrdenie tlačidla „OK“ pre vstup do rozšírenej ponuky s
následnou úpravou parametrov pomocou šípok „hore“ / „dole“. Pre potvrdenie zmeny (napr. úpravy
času, zmeny požadovanej hodnoty pH alebo ORP) je nutné opätovné stisnutie/potvrdenie tlačidlom
„OK“.
EN Menu

SK Menu

EN Menu

SK Menu

Main menu

Základné menu

Chlorination menu

Nastavenie chlóru

Configuration
Chlorination
pH
Relay

Nastavenie
Chlór
pH
Relé

% of production
Max ORP
Super chlorination
Calibration of free
chlorine probe

Výkon (%)
Max. ORP
Superchlorácia
Kalibrácia FCL

Clock

Hodiny
pH menu

Nastavenie pH

pH +/‐ (set point value)
Probe calibration
Manual pump priming
On/ Off pH

pH +/‐ (požiadavka)
Kalibrácia sondy
Manuálne nasatie
pH – ZAP/VYP

Relay menu

Nastavenie relé

On/Off (START/STOP)
Time (in minutes)
Programme 1
Programme 2

ZAP/VYP
Časovač
Program 1
Program 2

OFF Programme

Program VYP

Clock menu
Clock (time setting)

Nastavenie hodín
Čas

Configuration menu

Nastavenie jednotky

Language
Control
Cell cleaning cycle
Acid / Alkaline
pH min
pH max.
pH Alarm (S) N
ORP min
ORP max.
Volume of swimming
pool in m3
Indoor or outdoor
swimming pool
Swimming pool cover
NO/NC

Jazyk
Riadenie
Čistenie cely (cyklus)
pH ‐ / pH +
pH min.
pH max.
pH (Alarm)
ORP min.
ORP max.
Bazén (m3)

Flow switch (N) S

Vnútorný/Vonkajší
bazén
Zakrytie – NO /
Neaktívne
Zakrytie
– NC‐Z / Aktívne
Prietoková klapka
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4.2.1. Základný LCD displej
Po spustení jednotky sa na displeji zobrazia nasledujúce parametre:

‐ horný riadok udáva produkciu chlóru v %, napätia v cele a teplotu bazénovej vody, pokiaľ je pripojená
sonda teploty (ak nie je sonda teploty k dispozícii, bude zobrazené nasledujúce: ‐‐‐º).
‐ druhý riadok zobrazuje aktuálnu hodnotu oxidačne redukčného potenciálu (ORP) alebo koncentrácie
voľného chlóru. V pravej časti potom je nastavený režim merania a dávkovania „Manual“, „Auto“ alebo
„Semi‐auto".
Dôležité: Pokiaľ nie je pripojená ORP sonda alebo sonda voľného chlóru, môže byť na displeji zobrazená
náhodná hodnota. V prípade režimu „Manual“ (jednotka je riadená manuálne – Vami nastaveným
výkonom produkcie chlóru, teda bez merania sondou) je možné v nastavení zvoliť, či sa má hodnota ORP
zobrazovať alebo sa má skryť.
– tretí riadok zobrazuje aktuálnu hodnotu pH a stav relé (v prípade zariadenia VA SALT SMART).
‐ štvrtý riadok zobrazuje text „Menu“ ‐ umožňuje vstup do konfiguračného menu po stisnutí tlačidla
„OK“. V pravej časti sú zobrazené hodiny s tým, že v prípade nejakého alarmu sa zobrazí textové
hlásenie práve v tomto riadku.
4.2.2. Základné menu
Stisnutím klávesy „OK“ vstúpite zo základnej obrazovky do konfiguračného menu:

Použitím klávesových šípok sa môžete pohybovať medzi jednotlivými parametrami nahor a nadol.
Horizontálna šípka v ľavej časti indikuje, aký parameter môžete práve upravovať po stisnutí „OK“ (po
zmene hodnoty opätovne potvrdiť vykonané zmeny).
4.2.3. Nastavenie jednotky
V konfiguračnom menu je možné upravovať prevádzkové parametre, ktoré je potrebné nastaviť po
samotnej inštalácii / sprevádzkovaní jednotky.
4.2.3.1. Jazyk
Pre zmenu jazyka je potrebné zvoliť správne podmenu, vstúpiť do ponuky dostupných jazykových
mutácií a potvrdiť zmenu tlačidlom „OK“. Ak nechcete meniť iné parametre, menu opustíte potvrdením
„EXIT“.
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4.2.3.2. Riadenie
Jednotka VA SALT SMART umožňuje použiť celkom 4 režimy riadenia:
• Manual: jednotka produkuje chlór kontinuálne podľa vami zvoleného výkonu v %. Zvoľte tento režim
vtedy, ak jednotka nemá aktuálne meranie sondou. Nastavený výkon je potrebné optimálne
nastaviť / upraviť s ohľadom na počet prevádzkových hodín filtračného čerpadla počas dňa (dobu
internej recirkulácie) / rozmery a typ bazénu / kvalitu dopúšťanej vody / využívanie a zaťaženie
bazéna filtráciou / ročné obdobie.
Pokiaľ máte jednotku VA SALT SMART vrátane meriacej sondy, jednotka bude automaticky
spustená dovtedy, pokým nedosiahne nastavené / požadované hodnoty. Pri aktivácii tohto režimu
môžete zvoliť, či sa má aktuálne meraná hodnota zobrazovať na úvodnom displeji alebo nie.
• Automatic: tento režim je vhodné nastaviť len v tom prípade, ak je jednotka VA SALT SMART
vybavená ORP sondou alebo sondou voľného chlóru (nie je súčasťou balenia). Pokiaľ nebude
pripojená jedna z vyššie uvedených sond, jednotka sa bude „náhodne spínať“ s tým, že finálne sa
zastaví s chybovým hlásením na displeji.
Tento režim vychádza z vami nastavenej požadovanej hodnoty (ORP / voľný chlór v podmenu
„Nastavenie chlóru“). Jednotka sa sama odstaví, ak je dosiahnutá požadovaná hodnota s tým, že
začne opätovne vyrábať chlór, pokiaľ je to potrebné.
• Semi‐automatic: tento režim zvoľte len v prípade, že máte k jednotke pripojenú teplotnú sondu (nie
je súčasťou balenia). Ak sonda nebude pripojená, jednotka nemusí v tomto režime správne
fungovať. Tento polo‐automatický režim upravuje dobu prevádzky jednotky s ohľadom na
nastavený objem bazéna (m3), teplotu vody a koncentráciu voľného chlóru. Ak je dosiahnutá
požadovaná hodnota, jednotka sa sama odstaví, aj keď filtračné čerpadlo bude stále v prevádzke.
Jednotka si sama robí približný výpočet koncentrácie dávky, ktorý vychádza z vyššie uvedených
parametrov. Je nutné myslieť na to, že jednotka nepočíta so spotrebou vyrobeného chlóru
spôsobenou zaťažením bazéna (vyšším počtom kúpajúcich sa návštevníkov za deň).
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4.2.3.3. Čistenie cely (cyklus)
Jednotky úpravy slanej vody sú vybavené automatickým čistiacim systémom (zmena polarity elektród
cely). Tieto cykly sú vykonávané pravidelne v hodinových intervaloch ‐ VA SALT (každých 8 hodín) / VA
SALT SMART (v rozsahu 1–8 hodín). V prípade tvrdšej vody je potrebné vykonávať čistenie častejšie,
resp. okrem automatickej zmeny polarity je odporučené aj chemické čistenie elektród:
Ponorte elektródy do roztoku vody a 20% kyseliny chlorovodíkové. Pri čistení nepoužívajte žiadne ostré
predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu špeciálneho titanového povrchu.
Elektródy je potrebné chemicky vyčistiť v nasledujúcich prípadoch:
• Pokiaľ sa objaví upozornenie „nedostatok soli“, ale koncentrácie soli je správna.
• Pokiaľ sa objaví upozornenie „nadbytok soli“, ale koncentrácia soli je správna.
• Pokiaľ sa objaví upozornenie „žiadny prietok “, ale článkom voda prúdi.
4.2.3.4. pH+ / pH‐
Pre správnu automatickú korekciu pH je potrebné nastaviť v jednotke rovnaký parameter (pH+ (ALKA) /
pH‐ (ACID)), ako je práve používaný barel s chémiou.
Upozornenie: Dávkovaná chemikália musí byť rovnako nastavená, pretože pri opačnom
nastavení by došlo k výraznému predávkovaniu bazéna.

• pH‐ (Acid – kyselina): defaultné nastavenie pre požiadavku znižovanie koncentrácie pH v
bazénovej vode.
• pH+ (Alka – zásada): zvoľte v prípade, že budete mať neustále nižšie hodnoty pH, resp. že
budete potrebovať hodnoty pH vo Vašom bazéne zvyšovať.
Zmenu tohto parametra vykonajte v konfiguračnom menu „Nastavenie jednotky“, potvrdenie vykonajte
stisnutím „OK“, menu následne opustíte potvrdením „EXIT“.
4.2.3.5. pH Alarm
V prípade, že dávkovacia pumpa dávkuje nepretržite 2 hodiny, jednotka z bezpečnostných dôvodov
odstaví dávkovanie, resp. vyhlási alarm / varovné upozornenie. Príčina môže byť nasledovná:
• barel s chemikáliou môže byť prázdny, bazénová voda nie je upravovaná
• sonda pH meria nesprávne hodnoty – môže byť znečistená / poškodená
V prípade prvotného spustenie / sprevádzkovania bazéna, kedy hodnota pH je mimo optimálne pásmo
(viď oddiel 2.1) a stabilizácia bude trvať niekoľko hodín, je vhodné pH alarm deaktivovať. Opätovné
zapnutie tejto funkcionality je vhodné v prípade, ak sa meraná hodnota priblíži k požadovanej a jednotka
už bude schopná pracovať v automatickom režime.
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4.2.3.6. Bazén (m3)
Pre správne riadenie / výpočet výroby chlóru je potrebné zadať do jednotky celkový objem bazéna v m3
(vr. akumulačnej nádrže v prípade prelievajúceho sa bazéna). Ak pracuje jednotka v semi‐automatickom
režime, je schopná odporučiť minimálnu dobu chodu filtračného čerpadla na základe teploty a objemu
bazéna.

Pokiaľ na konci dňa jednotka vyhodnotí, že filtračné čerpadlo bežalo kratšiu dobu než bolo odporučené
pre optimálne hygienické zabezpečenie bazénovej vody, zobrazí sa na displeji varovné upozornenie.
4.2.3.7. Umiestnenie bazéna
Upozornenie: Tento prevádzkový mód má efekt v spojení so semi‐automatickým
riadením.

Jednotka si upraví dávkovanie v prípade vnútorného a vonkajšieho bazéna tak, aby bolo jednak
zabezpečené požadované hygienické zabezpečenie, ale zároveň aby nedošlo k prechlórovaniu bazéna.
V prípade vnútorného bazéna sa zníži produkcia na ½.
4.2.3.8. Zakrytie bazéna
Jednotka má schopnosť detekovať prítomnosť zakrytia hladiny bazéna (len pre automatické zakrytie). V
tomto prípade je nutné pripojiť snímač koncovej polohy do svorkovnice jednotky (viď. Schéma
zapojenia ‐ Oddiel 3.4.3).
Podľa typu automatického zakrytia hladiny je možné mať signálny kontakt v stavu buď (N.O. –
štandardne rozopnutý kontakt) alebo (N.C. – štandardne zapnutý kontakt). Podľa uvedeného typu je
nutné vykonať kontrolu nastavenia v menu – ZAKRYTIE.
N.O. / NEAKTIV – štandardne rozopnutý kontakt
N.C. / AKTIV – štandardne zapnutý kontakt

Ak je detekované zakrytie bazéna, resp. hladiny, jednotka zníži výkon na 20%. Táto zmena, resp.
aktivácia tzv. „úsporného režimu“ je signalizovaná písmenom „C“ na pravej strane základného
displeja.
V prípade, že jednotka úpravy slanej vody bola počas zakrytia hladiny bazéna v prevádzke, odporúča
sa po odkrytí počkať cca 0,5 hodiny pred využívaním bazéna. Medzi hladinou a krycou plachtou
(roletou) môžu byť výpary z plynného chlóru.
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4.2.3.9. Prietok
Senzor zavodnenia detekuje, či je v cele voda, resp. či nie je cela zavzdušnená. Pokiaľ nie je snímač
zavodnenia, jednotka odstaví výrobu chlóru a aktivuje alarmové hlásenie na displeji (VA SALT SMART),
spolu so zvukovou aj LED signalizáciou (VA SALT / VA SALT SMART). Ako náhle je snímač opätovne
zavodnený, jednotka sa automaticky vráti do štandardného prevádzkového režimu.
Ilustračné foto prietokovej klapky
V prípade jednotiek úpravy slanej vody je možné miesto štandardného
senzoru zavodnenia použiť klasický mechanický prietokový senzor (klapku),
ktorou je možné pripojiť do svorkovnice jednotky (Oddiel 3.4.3). V prípade
použitia mechanického prietokového senzoru je potrebné túto
funkcionalitu v menu aktivovať.
4.2.4. Nastavenie chlóru
V tomto podmenu máte možnosť nastaviť všetky parametre týkajúce sa výroby chlóru a hygienického
zabezpečenia bazénovej vody.

Ručná konfigurácia výkonu je možná v rozsahu 0 ‐ 100%. Pomocou šípok nastavíte maximálnu hodnotu
výroby (%) a potvrdíte ju tlačidlom „OK“.
Poznámka: Maximálna výroba chlóru môže byť obmedzená bez ohľadu na prevádzkový režim (Manual,
automatic,…), ktorý je vybraný.
4.2.4.1. Nastavenie hodnôt
V podmenu sa dajú nastaviť požadované / maximálne hodnoty pre parameter ORP alebo voľný chlór.
• ORP režim – odporučené pre väčšinu bežných bazénov a inštalácií
Nastavte požadovanú hodnotu ORP, ktorú má jednotka automaticky udržiavať. Nie je možné
stanoviť presnú hodnotu, pretože každý bazén je iný a rovnako dopúšťaná voda môže byť
z rôznych zdrojov (vodovodné potrubie, studňa, atď.). Rozsah ORP hodnôt môže byť cca 650 –
700 mV pre privátne bazény. Optimálny postup zistenia hodnoty ORP pre novú inštaláciu je
nasledovný: Ručné postupné dávkovanie bazéna do požadovanej hodnoty voľného chlóru
(zistené fotometrom / testerom na voľný chlór) s následným odpočítaním hodnoty ORP meranej
sondou z displeja jednotky zodpovedajúcej priamo hodnote nameraného voľného chlóru.
Poznámka: pokiaľ jednotka pracuje v režime automatic, môžete rovnako nastaviť aj hodnotu
výkonu ručne v rozsahu 0 – 100%
• PPM režim – odporučené pre inštalácie, kde má byť meraný priamo voľný chlór.
Nastavte požadovanú hodnotu voľného chlóru v jednotkách ppm z rozsahu 0,5 – 1,5 ppm (v
závislosti na type, využití, zaťažení bazéna a ročnom období, atď.).
Poznámka: pokiaľ jednotka pracuje v režimu automatic, môžete rovnako nastaviť aj hodnotu
výkonu ručne v rozsahu 0 – 100%.
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Pri zmene režimu jednotky, resp. po nastavení a potvrdení automatického režimu, bude na úvodnom
displeji blikať hodnota ORP po dobu 5 minút pred spustením samotnej výroby chlóru.
4.2.4.2. Superchlorácia
Nastavte tento režim v prípade potreby účinného zachlórovania, tzv. chlór‐šoku bazéna s ohľadom na
nasledovné:
• Ak pracuje zariadenie v režime semi‐automatic (vrátane pripojenej teplotnej sondy), je schopné
na základe teploty vody a objemu bazéna prepočítať približnú dobu filtrácie potrebnú pre
zachlórovanie bazéna. Táto doba sa následne zobrazí na displeji jednotky VA SALT SMART.
• Ak je jednotka bez teplotnej sondy, bude superchlorácia spustená automaticky na 24 hodín.
Pokiaľ sa v tomto čase vypne recirkulačné čerpadlo, superchlorácia bude pozastavená a opätovné
spustenie bude po zapnutí čerpadla.
4.2.4.3. Kalibrácia voľného chlóru
Ak je pripojená sonda voľného chlóru, jednotka Vás vyzve k jej kalibrácii.

Vykonajte meranie bazénovej vody pomocou fotometra / externého testera (metóda DPD1). Ako náhle
sa na displeji stabilizuje sondou nameraná hodnota, potvrďte ju klávesou „OK“. Pomocou šípok potom
upravte hodnotu zobrazenú na displeji na Vami nameranú a opätovne potvrďte.
4.2.5. Nastavenie pH
Jednotka VA SALT SMART umožňuje vykonať nastavenie požadovanej hodnoty, ktorú bude automatiky
udržiavať vo Vašom bazéne. Nastavenie vykonajte pomocou šípok s tým, že finálnu požadovanú hodnotu
potvrdíte tlačidlom „OK“.
4.2.5.1. Zobrazenie ph
Aktuálne meraná hodnota pH je zobrazená na displeji v 3. riadku.

pH nastavenie má oneskorenie po zopnutí stanice, k dispozícii je po 5‐tich minútach po spustení
jednotky.
Dávkovanie je automatické, proporcionálne riadené. Dávkovacia pumpa je aktivovaná každú minútu s
tým, že dávkovanie podľa potreby prebieha v režime 0 – 60 sekúnd.
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Upozornenie: Sonda pH a jednotka úpravy slanej vody je skalibrovaná od výrobcu.
Ďalšia kalibrácia sondy môže byť vykonaná pri výmene sondy alebo podľa potreby,
resp. vyťažení bazéna ( napr. 1‐3x počas sezóny).
Prístup do menu pre zmenu parametrov vykonáte stisnutím „OK“.

4.2.5.2. Zmena hodnoty pH
V podmenu nastavenia pH použite šípky pre zmenu požadovanej hodnoty. Potvrdenie zmeny vykonáte
stisnutím „OK“.
4.2.5.3. Kalibrácia pH sondy
Pre kalibráciu sondy pH si pripravte nádobku s čistou vodou a kalibračné roztoky. Odstavte filtračné
čerpadlo (uzavrite by‐pass), vstúpte do menu – Kalibrácia sondy pH a pretrepte kalibračné roztoky.
Sondu očistite vo vode a následne ju vložte do kalibračného roztoku. Prvý riadok signalizuje kalibračný
roztok „pH cal. = 7“, po ustálení hodnoty pH v druhom riadku vykonajte kalibráciu potvrdením tlačidla
„OK“.

Sondu vyberte z kalibračného roztoku pH 7, umyte ju v čistej vode, vložte do kalibračného roztoku pH 4
a rovnakým spôsobom skalibrujte pH sondu s kalibračným roztokom pH 4.

Finálne sa na displeji zobrazí text „Kalibrácia OK“, potvrdenie a ukončenie kalibrácie vykonáte stisnutím
tlačidla „OK“.
Poznámka: Pokiaľ sa na displeji objaví chybová hláška, môže byť spôsobená:
• sonda je zanesená nečistotami alebo je mechanicky poškodená
• môže byť nesprávne (nariedený) kalibračný roztok
• sonda nie je správne pripojená k jednotke
• ak ste vykonali kalibráciu neštandardným spôsobom a chcete ju ukončiť, niekoľko krát stisnite
tlačidlo „OK“, objaví sa chybová hláška a predchádzajúca kalibrácia nebude zmenená. Vykonajte
kalibráciu ešte raz, ale podľa návodu vyššie.
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4.2.5.4. Aktivácia / deaktivácia pH regulácie
Jednotka VA SALT SMART má od výrobcu reguláciu pH aktivovanú. Ale je možné ju ručne deaktivovať
pomocou menu – pH ON/OFF (ZAP/VYP). Ak je regulácie deaktivovaná, na východzom displeji sa
aktuálne meraná hodnota nezobrazuje. Len je na 3. Riadku vidieť signalizáciu „pH OFF“ (pH VYP).
4.2.5.5. Nasatie chemikálie
Pri prvej inštalácii a po výmene barelu s chemikáliou je potrebné vždy „odvzdušniť hadičku“ dávkovacej
pumpy, resp. ručne nasať chemikáliu. Tento úkon sa vykoná tak, že v podmenu „Nastavenie pH“ zvolíte
položku „Manual“ a držíte tlačidlo „OK“ stisnuté tak dlho, dokým pumpa nevytlačí chemikáliu až ku
vstrekovaciemu ventilu.
4.2.5.6. Typ chemikálie
Jednotka umožňuje korekciu pH v oboch smeroch, resp. je možné pH zvyšovať (pomocou pH+ = zásada =
ALKA) alebo znižovať (pomocou pH‐ = kyselina = ACID). Zmena parametra sa vykoná v konfiguračnom
menu – „Nastavenie pH“ pomocou šípok a tlačidla „OK“.
4.2.5.7. Automatické vypnutie a alarmy
Môže sa stať, že sa dávkovacie čerpadlo samo odstaví s tým, že sa na displeji zobrazí varovné hlásenie
„pH ERROR". Jedná sa o prípad ochrany samotného čerpadla, ktoré bolo v prevádzke dlhšiu dobu (počas
nej nebolo pH upravené na požadovanú hodnotu). Príčiny môžu byť nasledovné:
• došla chémia v barely (pH+, pH‐)
• dávkovacia pumpa môže byť poškodená
• praskla sacia alebo vstrekovacia hadička
• je poškodený kábel/BNC konektor alebo pH sonda
Poznámka: odstránenie varovného hlásenia potvrdíte tlačidlom „OK“.
4.2.6. Nastavenie relé
Jednotka VA SALT SMART má programovateľný výstup, ktorý môže byť využitý napríklad pre filtračné
čerpadlo, atrakciu alebo osvetlenie.
4.2.6.1. Štart / Stop
Možnosť ručne zapnúť / vypnúť výstup relé.
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4.2.6.2. Program 1 / časovač (1/24h)
Nastavenie časového zapnutia v rozsahu 0:00 – 23:59

4.2.6.3. Program 2 / časovač (1/24h)
Nastavenie časového zapnutia v rozsahu 0:00 – 23:59

4.2.6.4. Deaktivácia programu
Ak chcete zrušiť / deaktivovať nastavené časové programy, zvoľte v podmenu „Program OFF“.
4.2.6.5. Hodiny
Jednotka VA SALT SMART zobrazuje čas / hodiny, podľa ktorých je spínanie programovateľných relé
riadené ( rovnako v prípade, že je jednotka vypnutá).
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4.3. Alarmy a varovné hlásenia
V prípade neštandardného správania jednotky počas prevádzky sa môžu na displeji / LED diódach objaviť
alarmy, resp. jednotka Vás bude informovať prostredníctvom alarmu (vizuálna aj zvuková signalizácia
toho, že jednotka nie je schopná ďalšej prevádzky za daných podmienok) alebo varovného hlásenia
(vizuálna signalizácia toho, že ďalšia prevádzka jednotky bez nutného opatrenia by mohla viesť ku vzniku
alarmu).
4.3.1. VA SALT – Varovné hlásenia
Varovná hlásenia sú zobrazená pomocou LED diód

Príčiny:

Zásah:

• LED 9 Nadbytok soli – „TOO MUCH SALT ( PRÍLIŠ VEĽA SOLI)“
Elektróda / článok je špinavý
Článok vyberte a vyčistite ho chemicky
Príliš veľa soli vo vode
Nie je nutné nič robiť ALEBO môžete zriediť vodu
• LED 8 Nedostatok soli – „LOW SALT ( MÁLO SOLI)“
Jednotka nemôže dosiahnuť maximálnu úroveň produkcie / výroby chlóru
Elektróda / článok je špinavý
Článok vyberte a vyčistite ho chemicky
Nedostatok soli vo vode
Pridajte soľ do vody, inak nie je možné dosiahnuť
maximálnu úroveň produkcie.
4.3.2. VA SALT – Alarmy
Varovné hlásenia sú zobrazená pomocou LED diód

Príčiny:

Zásah:

• LED 7 a zvuková výstraha – „NO WATER FLOW“ (NIE JE PRIETOK)
Dióda začne blikať na znamenie, že je celkom zavzdušnená, resp. snímač nie je zavodnený. Zelený stĺpec
LED bliká na znamenie, že zariadenie zastavilo napájanie elektród.
Elektróda / článok je poškodený
Článok vymeňte za nový
Problém so zapojením snímača
Skontrolujte, či je drôt snímača (biely)
neprerušený a či je dobre / pevne pripojený
V cele je príliš veľa plynu / zavzdušnený senzor
Odvzdušnite celu s elektródou (článkom)
napr. po vypnutí recirkulačného čerpadla
Elektróda / článok je špinavý
Článok vyberte a vyčistite ho chemicky
Najpravdepodobnejšou príčinou je to, že sa
Obnovte cirkuláciu vody
čerpadlo zastavilo. Po obnove prietoku sa výstraha
automaticky skryje
Ostatné
Kontaktujte Vášho dodávateľa zariadenia
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Príčiny:

Zásah:

• LED 6 a zvuková výstraha – „OVERLOAD“ (PREŤAŽENIE)
Elektródy článku sú špinavé
Vyčistite článok podľa popisu v oddiely 5‐Údržba
Nedobrý kontakt článku
Skontrolujte, či je drôt snímača neprerušený a je
dobre zapojený
Medzi elektródy článku sa dostal kovový predmet Vypnite zariadenie a vyberte kovový predmet
zachytený medzi elektródami
Ostatné
Kontaktujte Vášho dodávateľa zariadenia
• LED 1‐5 Nie je signál – „OPEN CIRCUIT“ (OTVORENÝ KRUH)
Bliká zelený stĺpec LED diód
Cela nie je správne pripojená k jednotke
Skontrolujte zapojenie prepájacích káblov a uistite
sa, že sú správne dotiahnuté
Cela je mechanicky poškodená alebo
Článok vymeňte za nový
opotrebovaná prevádzkou
Voda v bazéne má veľmi nízku salinitu
Doplňte soľ a nechajte ju poriadne rozpustiť,
rozmiešať
Poznámka: vyčistite článok aspoň jeden krát ročne podľa popisu (Oddiel 5.1) vždy pred zahájením
letnej sezóny.
• POČET PREVÁDZKOVÝCH HODÍN – poznať celkovú dobu, počas ktorej je prístroj v prevádzke, Môže
byť dôležité pre servisné účely. Ide o postupnosť 6 číslic, začínajúc zľava. Zelené LED kontrolky ukazujú
číslice od 1 do 5. Pokiaľ svieti LED6, pridajte k číslici 5 + (LED. Ak je výsledok 10 (svieti LED1 až LED6),
číslica je 0. Číslice sa objavujú tak, ako je vidieť nižšie:

Na zistenie tohto údaja vykonajte nasledovné:
Vypnite úpravu slanej vody a opätovne ju zapnite s pridržaným tlačidlom (šípkou ).
Dióda LED 9 bude chvíľu blikať, zobrazia sa prvé číslice, stisnite šípku  vždy, keď chcete vidieť
nasledujúcu číslicu. Dióda LED 9 bliká, keď sa ukáže posledná číslica.
Napríklad, ak by číslice boli „000345“, prístroj bol v prevádzke 345 hodín.
• VERZIA SOFTWARU
Pre kontrolu softwarové verzie zapnite jednotku s pridržaným tlačidlom (šípkou ).
Dióda LED 9 bude chvíľu blikať, objavia sa prvé číslice, ako v predchádzajúcom odseku. Kód verzie má 3
číslice.
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4.3.3. VA SALT SMART – Varovné hlásenia
VA SALT SMART – je vybavená 4 riadkovým displejom, kde môžete mať zobrazené varovné hlásenia /
alarmy doplnené rovnako o akustickou signalizáciu v prípade neštandardnej prevádzky. Varovné
hlásenia len signalizujú chybu, ktorú je vhodné čo najskôr odstrániť, napriek tomu jednotka môže ďalej
pracovať.

Príčiny:

Zásah:

• Nadbytok soli – „TOO MUCH SALT“ (PRÍLIŠ VEĽA SOLI)
Článok je špinavý
Článok vyberte a vyčistite
Príliš veľa soli vo vode
Nie je nutné vykonávať zásah ALEBO časť vody
vymeňte
• Nedostatok soli – „LOW SALT“ (MÁLO SOLI)
Špinavý článok
Vyčistite článok
Nedostatok SOLI vo vode naplnený čerstvou
Pridajte soľ do vody, inak nie je možné Bazén bol
vodou
dosiahnuť maximálnu úroveň produkcie
• Zmena polarity elektród v cele – „CLEANING“ (ČISTENIE)
Prebieha automatické čistenie elektród
Vyčkajte cca 5 minút
• Prehriatie jednotky – „TEMPERATURE“ (TEPLOTA)
Umiestnenie jednotky nie je vhodné, dochádza
Skúste premiestniť jednotku na miesto, kde bude
k jej prehrievaniu (T≥40⁰C)
viac cirkulovať vzduch, ktorý chladí rebrovanie na
zadnej strane
Rebrovanie na zadnej strane je zanesené alebo nie Vykonajte kontrolu / vyčistenie zadnej strany
je vo zvislej polohe
a správnu polohu jednotky
4.3.4. VA SALT SMART – Doplnkové varovné hlásenia

Príčiny:

Zásah:

• Hodnota ORP alebo PPM na displeji bliká
Žiadny, počkajte, hodnota prestane blikať
• Hodnota pH na displeji bliká
Sonda pH v automatickom režime robí korekciu pH
• Hodnota teploty ‐‐‐ ⁰ na displeji bliká
Teplota bazénovej vody je pod 15⁰C
• pH / ORP min
Jednotka pracuje v hodnote pod nastavenou
minimálnou hodnotou
• pH / ORP max
Jednotka pracuje v hodnote nad nastavenou
maximálnou hodnotou
• Filter time (filtračná doba)
Jednotka bola vypnutá pred spustením filtrácie
v režime semi‐automatic

Žiadny, počkajte, hodnota prestane blikať
Žiadny, počkajte na zohriatie bazéna
Skontrolujte dávkovanie a meranie pH
Skontrolujte dávkovanie a meranie ORP
Skontrolujte dávkovanie a meranie pH
Skontrolujte dávkovanie a meranie ORP
Opakujte filtračný cyklus
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4.3.5. VA SALT SMART – Alarmové hlásenia
VA SALT SMART – je vybavená 4‐riadkovým displejom, kde môžete mať zobrazené varovné hlásenia /
alarmy doplnené rovnako o akustickú signalizáciu v prípade neštandardnej prevádzky. Alarm odstaví
jednotku, pokým nevykonáte zásah na odstránenie problému. Po odstránení sa jednotka automaticky
reštartuje.

Príčiny:

Zásah:

• Hodnota ORP alebo PPM na displeji bliká
ORP/FCL sonda v automatickom režime reguluje
Žiadny, počkajte, hodnota prestane blikať
výrobu chlóru
• Hodnota pH na displeji bliká
Sonda pH v automatickom režime robí korekciu pH Žiadny, počkajte, hodnota prestane blikať
• Hodnota teploty ‐‐‐ ⁰ na displeji bliká
Teplota bazénovej vody je pod 15⁰C
Žiadny, počkajte na zohriatie bazéna
• pH / ORP min
Jednotka pracuje v hodnote pod nastavenou
Skontrolujte dávkovanie a meranie pH
minimálnou hodnotou
Skontrolujte dávkovanie a meranie ORP
• pH / ORP max
Jednotka pracuje v hodnote nad nastavenou
Skontrolujte dávkovanie a meranie pH
maximálnou hodnotou
Skontrolujte dávkovanie a meranie ORP
• Filter time (filtračná doba)
Jednotka bola vypnutá pred spustením filtrácie
Opakujte filtračný cyklus
v režime semi‐automatic
• „NO WATER FLOW (NIE JE PRIETOK)“ – LED + zvuková výstraha
Dióda začne blikať na znamenie, že je cela zavzdušnená, resp. snímač nie je zavodnený. Zelený stĺpec
LED bliká na znamenie, že zariadenie odstavilo napájanie elektród.
Elektróda / článok je špinavý
Článok vyberte a vyčistite chemicky
Problém so zapojením snímača
Skontrolujte, či je drôt snímača (biely)
neprerušený a či je dobre / pevne pripojený
V cele príliš veľa plynu / zavzdušnený senzor napr. Odvzdušnite celu s elektródou (článkom)
po vypnutí recirkulačného čerpadla
Elektróda / článok je poškodený
Článok vymeňte za nový
Najpravdepodobnejšou príčinou je to, že sa
Obnovte cirkuláciu vody
čerpadlo zastavilo. Po obnove prietoku sa výstraha
automaticky skryje
• „OVERLOAD“ (PREŤAŽENIE) – LED + zvuková výstraha
Elektródy článku sú špinavé
Vyčistite článok podľa popisu v oddiely 5 ‐ Údržba
Nedobrý kontakt článku
Skontrolujte, či je drôt snímača neprerušený a je
dobre zapojený
Medzi elektródy článku sa dostal kovový predmet Vypnite zariadenie a vyberte kovový predmet
zachytený medzi elektródami
Ostatné
Kontaktujte vášho dodávateľa zariadenia
• „OPEN CIRCUIT“ (OTVORENÝ OKRUH) – LED + zvuková výstraha
Cela nie je správne pripojená k jednotke
Skontrolujte zapojenie prepájacích káblov a uistite
sa, že sú dobre dotiahnuté
Cela je mechanicky poškodená alebo
Článok vymeňte za nový
opotrebovaná prevádzkou
Voda v bazéne má veľmi nízku salinitu
Doplňte soľ a nechajte ju poriadne rozpustiť,
rozmiešať
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Príčiny:

Zásah:

• „CHL. ERROR“ (CHLÓR ERROR) – LED + zvuková výstraha
Chlórová sonda nie je správne pripojená
Vykonajte kontrolu sondy ORP/FCL a jej pripojenie
ku stanici
Koncentrácia voľného chlóru je nemerateľná
Jednotku nechajte pracovať napr. 2 hodiny
v režime „manual“, vykonajte meranie externým
testerom
Jednotka pracuje v režime „automatic“, napriek
Pripojte ORP alebo FCL sondu, prípadne dočasne
tomu nie je pripojená FCL sonda
nastavte režim „manual“
POČET PREVÁDZKOVÝCH HODÍN – poznať celkovú dobu, počas ktorej je prístroj v prevádzke môže byť
užitočné pre servisné účely. Tento údaj zistíte súčasným pridržaním šípok a vo východzom
zobrazení displeja.

5. ÚDRŽBA A SERVIS ZARIADENIA
Dôsledne dodržujte odporučenie uvedené v oddiely 1.4 ‐ „Bezpečnostné pokyny“. Jednotka VA SALT i VA
SALT SMART má automatické čistenie cely, resp. zmenu polarity elektród. Tento automatický proces
výrazne uľahčuje údržbu elektród. Ďalej je potrebné pri jednotke VA SALT SMART pravidelne
kontrolovať sondy pH / ORP (FCL – v prípade voľnochlórovej sondy aj optimálny prietok cca 60 l/h).
Elektródy v cele, rovnako ako sondy, majú svoju životnosť, ktorá je závislá od prevádzky a vyťaženia
jednotky. Pre ďalšiu bezproblémovú prevádzku je nutné opotrebované diely / sondy vymeniť za nové
(môžete kontaktovať Vášho dodávateľa bazénovej technológie).

5.1. Chemické čistenie elektród
Okrem automatického čistenia je vhodné vykonať v prípade problémov s celou / elektródami chemické
čistenie:
• Ak jednotka hlási „MÁLO SOLI“ v prípade, že je salinita v bazéne v poriadku
• Ak jednotka hlási „PREŤAŽENIE“ a salinita v bazéne je v poriadku
• Ak je na elektródach vápenatá usadenina. Tá sa tvorí, ak má dopustená voda vyššiu tvrdosť.
Je potrebné nastaviť častejšie automatickú zmenu polarity, prípadne doplniť technológiu zmäkčovačom
vody alebo vykonať práve chemické čistenie elektród.
Ponorte elektródy do roztoku vody a 20% kyseliny chlorovodíkovej. Pri čistení nepoužívajte žiadne ostré
predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu špeciálneho titanového povrchu.

5.2. Kontrola a údržba sondy ORP (Redox) – nie je súčasťou
V menu nastavte výkon jednotky VA SALT SMART na „0%“ a vráťte sa na východzí displej. Sondu ORP
vyberte z držiaka sondy a opláchnite ju v čistej vode. Vložte ju do kalibračného roztoku 465 (468) mV a
jemne sondou miešajte. Sledujte aktuálne meranú hodnotu ORP na displeji a počkajte na jej ustálenie
(cca ± 10 mV od hodnoty kalibračného roztoku). Pokiaľ bude hodnota vo väčšom rozsahu, bude
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pravdepodobne nutné čistenie / kalibrácia sondy. Každopádne je vhodné čistenie vykonávať pravidelne
nasledujúcim spôsobom:
• Použite pohár vody s trochou čistiaceho prostriedku na riad, sondou jemne miešajte a následne
sondu dôkladne umyte čistou vodou.
• Použite 23% kyselinu chlorovodíkovou nariedenú čistou vodou v pomere 1:4. Sondu ponorte na
pár minút do pripraveného roztoku, jemne miešajte a následne sondu dôkladne umyte čistou
vodou.
• Použite pohár s destilovanou vodou, sondou jemne miešajte a následne sondu dôkladne umyte
čistou vodou.
Skontrolujte merané hodnoty, a pokiaľ aj po čistení budú v rozsahu ± 30 mV a vyššie od hodnoty
kalibračného roztoku, jedná sa pravdepodobne o chybu sondy (koniec jej životnosti) / prípadne bola
nesprávne zazimovaná (na suchu, resp. nebola v uchovávacom roztoku).

5.3. Kontrola a údržba sondy pH – súčasťou jednotky
Je odporučené vykonať kontrolu a čistenie pH sondy minimálne jeden krát do roka
• Použite pohár vody s trochou čistiaceho prostriedku na riad, sondou jemne miešajte a následne
sondu dôkladne umyte čistou vodou. Po ďalších pár hodinách nechajte sondu v roztoku čistej
vody a 1 cm3 23% kyseliny chlorovodíkovej.
• Sondu dôkladne umyte v čistej vode a vykonajte kalibráciu pomocou kalibračných roztokov.
• Skontrolujte merané hodnoty, a pokiaľ počas kalibrácie jednotka nahlási chybu, jedná sa
pravdepodobne o chybu sondy (koniec jej životnosti) / prípadne bola nesprávne zazimovaná (na
suchu, resp. nebola v uchovávacom roztoku).

5.4. Kontrola a údržba sondy na voľný chlór – nie je súčasťou
Dôvodom čistenia sondy na voľný chlór je odstránenie rôznych usadenín a nečistôt na tele sondy. Sonda
má „samočistiaci systém“ resp. je schopná do určitej miery pracovať aj v náročnejších podmienkach.
Napriek tomu je vhodné pravidelne vykonávať aj manuálne čistenie pomocou čistiaceho roztoku, do
ktorého sondu na pár minút ponoríte, a ktorý je súčasťou tzv. „FCL kitu“. Presnosť meranie rovnako
ovplyvňuje optimálny prietok okolo sondy (cca 60 l/h) a pravidelné čistenie kartuše predfiltra s držiakom
s držiakom sondy, ak je súčasťou inštalácie.

Príčiny:

Zásah:

• FCL sondou meraná „0“, nezhoduje sa s fotometrom DPD‐1
Nesprávne prepojená sonda s jednotkou
Skontrolujte pripojenie kábla k jednotke
Minimálny prietok vody okolo sondy, sonda nie je Skontrolujte prietok, čistou predfiltra, zavodnenie
zavodnená
sondy
V priestore meriacej časti FCL sondy je prítomný
Odvzdušnite meriacu časť okolo sondy FCL
vzduch
Dlhšiu dobu / niekoľko hodín bola sonda bez
Zabezpečte kontin. cirkuláciu FCL nachlórovanej
koncentrácie chlóru
vody cez sondu FCL 1 hodinu
Cela je mechanicky poškodená alebo
Článok pripojte
opotrebovaná prevádzkou
Voda v bazéne má veľmi nízku salinitu
Doplňte soľ a nechajte ju dobre rozpustiť,
rozmiešať
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Príčiny:

Zásah:

• FCL sondou meraná nižšie hodnota ako s fotometrom DPD‐1
Minimálny prietok vody okolo sondy,sonda nie je
Skontrolujte prietok, čistotu predfiltra, zavodnenie
zavodnená
sondy
V priestore meriacej časti FCL sondy je prítomný
Odvzdušnenie meriacej časti okolo sondy FCL
vzduch
Hodnota pH je vyššia ako v čase kalibrácie FCL
Nakalibrujte sondu FCL na aktuálnu hodnotu pH
sondy
Hodnota pH je vyššia ako pH 9, resp. sme mimo
Upravte hodnotu pH na rozmedzie 6,5–9 pH
meraného pásma
• Nestabilné meranie voľného chlóru
Nesprávne prepojená sonda s jednotkou
Skontrolujte pripojenie kábla k jednotke
Minimálny prietok vody okolo sondy, sonda nie je Skontrolujte prietok, čistotu predfiltra, zavodnenie
zavodnená
sondy
V priestore meriacej časti FCL sondy je prítomný
Odvzdušnite meriacu časť okolo sondy FCL
vzduch
Vonkajší zdroj elektrického rušenia
Odstráňte zdroj možného rušenia, skontrolujte
uzemnenie všetkých zariadení, kábel sondy
nemajte „zamotaný“ s ďalšou kabelážou
Nestabilná hodnota pH
Stabilizujte hodnotu pH (skontrolujte alkalitu,
tvrdosť, akosť dopúšťanej vody atď.)

6. ZAZIMOVANIE
Keď je nutné automatiku, resp. dávkovacie pumpy odstaviť, hadičku vyberte a
prepláchnite ju čistou vodou. Vráťte ju späť pomocou otáčania valčekovej hlavy (v
smere hodin. ručičiek) do polohy 7 hod 5 min. Tieto dve preventívne opatrenia
uľahčia následné sprevádzkovanie jednotky.
Sondy pH/Redox odpojte z BNC konektorov, ponorte ich do uchovávacích roztokov
a následne umiestnite na tmavé a teplé (nemrznúce) miesto. Môže byť samotná
jednotka vystavená mrazu (možnosť poškodenia elektroniky, korózie, atď.), odpojte
káble cely vr. zavzdušňovacieho senzora a samotnú jednotku umiestnite rovnako
niekam na teplé miesto.
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7. ZÁRUKA, ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Ďakujeme, že ste si vybrali jednotku VA SALT / VA SALT SMART na úpravu vody vo vašom bazéne.
Jednotky úpravy slanej vody VA SALT / VA SALT SMART majú dvojročnú záruku na riadiacu jednotku.
Elektródy majú záruku 2 roky alebo 10 000 prevádzkových hodín, a to pre akýkoľvek model úpravy
slanej vody. Táto záruka je poskytovaná majiteľovi prístroja a nie je možné ju prevádzať. Všetky
jednotky sú pred zabalením kompletne odskúšané u výrobcu.
V prípade technického problému, ku ktorému dôjde počas 24 mesiacov od predaja, bude chybný prístroj
opravený / vymenený. Prístroj nie je možné vymeniť, ak nedôjde k vráteniu chybného prístroja. Záruka
nekryje poškodenia spôsobené koróziou, nadmernou teplotou alebo vibráciami, chybnou inštaláciou,
prepätím alebo inou príčinou v dôsledku okolností, ktoré sa nezlučujú s bežnými podmienkami
prevádzky. V prípade závady je nutné prístroj vrátiť predajcovi alebo dovozcovi / výrobcovi. Náklady na
prepravu hradí zákazník. Ak dôjde ku zvláštnemu dojednaniu, vykonávajú sa všetky záručné opravy u
dovozcu / výrobcu.

Vágner Pool s.r.o. môže modifikovať výrobky a návody na obsluhu bez predchádzajúceho oznámenia.
Ďakujeme Vám za to, že ste si pre Váš bazén vybrali úpravu slanej vody VA SALT / VA SALT SMART.
Dovozca:

Likvidácia zariadenia
Symbol preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach znamená, že sa výrobok po konci svojej životností
musí zbierať oddelene od ostatného komunálneho odpadu. Na konci životnosti výrobku ho odovzdajte
do zberného kontejneru alebo miesta k tomu určenému. Kontaktujte miestne úrady a zistite si
informácie o dostupnom zbernom systéme. Pri obmene starého zariadenia novým, je predajca zo
zákona povinný zadarmo zlikvidovať vaše staré zariadenie. Diferencovaný zber odpadu je šetrný k životnému
prostrediu a pomáha pri recyklácii materiálov, akýkoľvek iný postup zberu je nezákonný a bude podliehať
platnému právnemu predpisu.
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