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Tack för att du valt klorgeneratorn Ei för underhåll av din pool.
Framöver kommer din pool att ge dig avkoppling och välbefinnande utan att du behöver ägna 
tid åt jobbiga behandlingar för att ta hand om och hålla vattnet rent och naturligt under bad-
säsongen.
Vi rekommenderar dig att läsa denna manual noggrant innan du installerar och använder 
saltvatten klorinatorn Ei.

Kassering av produkten – miljöskydd:
Enligt kraven i direktivet DEEE - 2002/96/EC (om elektriskt och elektroniskt avfall) måste 
förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning avfallshanteras avskilt från vanligt hushållsavfall 
för att främja återanvändning och återvinning, och även för att begränsa mängden avfall som 
ska hanteras och på så sätt minska trycket på soptipparna.
När du kasserar denna produkt måste gällande lokala regleringar för avfallshantering följas. 
Släng den inte i naturen, utan ta den till en station som är specialiserad på insamling av elektriskt 
och elektroniskt avfall, och/eller hör dig för med din handlare när du köper en ny produkt.
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1/FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

 1 x Ei power pack 

 1 x Ei-cell med adapterring med snabbkoppling

 1 x vägghållare med skruvsats 

 1 x reducerstycke för DN 50 mm-rör

 1 x reducerstycke för 1 1/2“ rör med trycktätning (engelsk version) 

 1 x flödessensorsats (sensor, adapter och klämma)

 1 x hålsåg 22 mm (för installation av Ei-cell och flödessensor)

 1 x spännband 8
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2/REKOMMENDATIONER

VIKTIG INFORMATION
LÄS DENNA INFORMATION FÖRE INSTALLATIONEN. DU BÖR ALLTID LÄSA 
INSTALLATIONSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. VI REKOMMENDERAR DIG 
ATT SPARA INSTALLATIONSANVISNINGARNA.

ZODIAC SÄTTER SÄKERHETEN FRÄMST
Vi på Zodiac tar säkerheten på allvar. Var alltid försiktig när du använder elektriska apparater 
och följ anvisningarna noga. Annars finns risk att du drabbas av allvarliga och kroniska skador, 
elstötar eller drunkning.

ALLMÄNNA VARNINGAR
Vattenbehandlingsutrustning från ZODIAC är endast avsedda för simbassänger i hemmet. 
Annan användning kan påverka funktionen och göra garantin ogiltig. 
Om en saltgenerator används utan att vatten strömmar genom cellen kan brandfarliga gaser 
samlas och orsaka brand eller explosion.

Håll utrustningen utom räckhåll för barn.

En skadad försörjningskabel bör endast bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad servicepartner 
eller en elektriker. 
Vid installation och användning av denna elektriska utrustning måste alltid de grundläggande 
säkerhetsåtgärderna observeras.

Innan installationen görs måste all ström kopplas från. 
Anslut till en krets som är skyddad med jordfelsbrytare. 
Service och underhåll på utrustning från Zodiac bör endast utföras av kvalificerade och behöriga 
experter på pooler.

BARNSÄKERHET
Barn bör inte tillåtas använda eller utföra underhåll på denna produkt.

Ingen, särskilt inte barn, får sitta, kliva, luta sig eller klättra på något av poolens manöversystem. 
För att garantera barnens säkerhet bör alla komponenter i poolens manöversystem sitta minst 
3,5 meter från poolen. 

ELEKTRISK FARA
Zodiac Ei Power pack får inte komma i kontakt med vatten och bör installeras minst 3,5 meter 
från innerväggen på din pool.

Om en vattenbrist upptäcks stänger enhetens elektroniska flödesbrytare av systemet. Om obe-
höriga påverkar den elektroniska flödesbrytaren kan personskada och/eller skador på cellen 
uppstå.
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3/INSTALLATION
OCH ANVÄNDARGUIDE

Följande steg hjälper dig att komma igång med din nya Ei saltvattenklorinator.

VARNING!
Installation och användning av Ei saltvattenklorinatorer måste ske enligt anvisningarna och 
rekommendationerna i denna manual. För mer information, kontakta din professionella pool-
handlare.

3.1 INSTALLERA Ei POWER PACK 

1. Tänk ut en lämplig plats att montera ditt power pack på. Det bör installeras högst 1,8 meter 
från cellen (detta är den maximala kabellängden för cellen), och helst i det tekniska facket med 
filtreringsenheten eller bredvid filterenheten. 

VIKTIGT: Om du monterar ditt power pack på en stolpe måste en vattentålig panel (minst 
300 mm och 400 mm hög) monteras bakom power pack.

2. Använd de medföljande skruvarna och montera fästet tätt mot väggen och placera ditt 
power pack på det.

OBS! Anslut inte apparaten till ett eluttag förrän installationen är färdig (se avsnittet Anslutning 
till Ei power pack).
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3.2 INSTALLERA Ei-CELLEN

VIKTIGT:
> Cellen bör alltid vara den sista apparaten som placeras på poolens returrör (observera noga mon-
teringsritningarna, se diagram ovan).
> Om filtreringssystemets flöde är under 3 3/tim behöver Ei-cellen inte installeras på en bypass. 
Bypass-installation krävs om flödet överstiger 18 m3/h.

1. Välj ett rakt rörstycke (helst horisontellt) med lämplig längd på returledningen till poolen 
(minst 30 cm rekommenderas). 

2. Demontera Ei-cellen för endast behålla den undre delen 
av klämman (se bilden nedan). Skruva först ur låsringen på 
elektroden för att kunna ta ut den ur klämman (observera 
det lilla vertikala, genomskinliga röret).

3. Tryck försiktigt på de två knapparna på vardera sida om 
klämmans undre del för att ta ut den övre delen.

4. Placera den undre delen av Ei-cellens klämma på den plats där du vill installera 
röret. Viktigt: placera klämman upp och ner så att de två små hålen pekar uppåt! 
Använd en markör eller körnare för att märka ut positionen för de två små hålen 
som ska göras i röret.

5. Använd en hålsåg och gör två hål för monte-
ringen. Se till att hålen är jämna och avrundade 
vid hörnen.
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6. Placera den övre delen av Ei-cellens klämma på röret och skjut den till de hål du borrat.

VIKTIG ANMÄRKNING:
> Vattnet strömmar genom adaptern i en viss riktning. Notera riktningen på 
pilarna som visar vattenflödet innan installationen sker!
> Engelska versioner har endast 1 1/2“ rör: Byt ut den stora platta ringen på 
klämman mot den specifika modellen som medföljer (ringen ska vara i kontakt 
med röret).

7. Om du installerar klorgeneratorn Ei på ett 
rör av typen DN 50 mm ska reducerstycket 
med ”EU”-märkning sättas i klämmans undre 
del (använd det andra reducerstycket för 1 1/2“ 
rör). Viktigt: se till att adaptern passar ordent-
ligt i jacken på klämmans undre del.

8. Tryck ihop klämmans undre del med den övre delen som redan sitter på 
röret. 

9. Se noga till att O-ringen sitter korrekt och passa sedan in Ei-elektroden på 
klämman. Obs! Elektroden har en bestämd riktning och kan endast sättas in åt 
ett håll (använd kontrolljacket).

10. Dra åt låsringen ordentligt (endast för hand!) på klämman. Se till att gängriktningen blir rätt 
– det ska gå lätt att skruva.

11. Anslut cellkabeln till Ei-elektrodens kontakter 
genom att följa färgkoden mellan kontakterna, hane 
och hona, enligt bilden nedan (röd till röd, svart till 
svart och blå till blå).

12. Sätt höljets bakdel på Ei-elektroden och skjut in kabeln i den avsedda öppningen, som sitter 
på sidan av elektroden.
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3.3 INSTALLERA FLÖDESVAKTEN

Flödesvakten och dess klämma (DN 50 mm) måste installeras på röret nära Ei-cellen och upp-
ströms från den.

> Ei-cell installerad online: flödesvakten MÅSTE installeras alldeles bredvid cellen och 
efter ventilen (om sådan finns).
> Ei-cell installerad på en bypass: Flödesvakten MÅSTE installeras på cellens bypassledning 
mellan avstängningsventilen uppströms och själva cellen.

VARNING! Om dessa anvisningar inte följs kan cellen skadas (se diagram)!

 KORREKT: FEL: 

VIKTIG ANMÄRKNING: Flödesvakten har en bestämd riktning (pilen visar vattenflödets riktning). 
Se till att den placeras korrekt på sin klämma för att kunna stoppa Ei-klorgeneratorns produktion 
när filtreringen inte är aktiv (det röda larmet “Flöde“ tänds som tecken på att flödet är bristfäl-
ligt). 

När flödesvakten installerats på klämman (använd teflonband på skruvgängan för att säkerställa 
att den är vattentät) ansluts kablarna till Ei power pack med snabbkontakten.

3.4 ANSLUTA Ei POWER PACK

Apparaten Ei Zodiac är avsedd att endast användas med 220–240 V/AC, 50 Hz strömförsörjning

VIKTIGT: Installation och användning av Ei saltvattenklorinatorer måste ske enligt anvisningarna 
och rekommendationerna i denna manual. För mer information, kontakta din professionella 
poolhandlare.

Ei-klorinatorn kan anslutas på två olika sätt:
> Direkt till poolens filtrering (apparaten får endast ström då filtrering pågår).
> Permanent till en strömkälla, eftersom en flödesvakt finns (strömkällan ska skyddas med en 
kretsbrytare på 30 mA).

När anslutningarna gjorts och limmet (om sådant använts) har satt sig och torkat (det tar några 
timmar, beroende på vilken produkt som används) ansluter du till elnätet för att använda Ei.
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4/Ei SALTKLORINATORNS 
PARAMETRAR

4.1 BESKRIVNING AV Ei POWER PACK

Diagrammet nedan visar funktionerna för Ei power pack:

1 LCD-skärm

2 Visuell indikering av klorproduktion (1:a orange och de 4 andra gröna)

3 Rött ljus som visar “Flöde“ vid bristande flöde

4 Knapp för klorproduktion  

5 Orange indikering som visar “Salt“ vid brist på salt

6 Knapp för timinställning  

7 Knapp för klockinställning  

8 Knapp för minutinställning  

9  knapp

10 
 
programmeringsknapp

11  återställningsknapp
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4.2 VÄLJA SPRÅK 

Standardspråket för Ei är franska. Det går dock att välja mellan följande språk för de flesta med-
delanden: franska, engelska, spanska, italienska, tyska, nederländska och afrikaans.

För att välja språk:

1. Slå på din Ei.

2. Vänta tills startprocessen på LCD-skärmen är färdig (ungefär 5 sekunder).

3. Håll kappen  nedtryckt. Efter ungefär 5 sekunder visas det valda språket på skärmen.

4. Håll knappen  nedtryckt tills önskat språk visas på LCD-skärmen. 

5. Släpp knappen  när önskat språk visas. Detta språk kommer nu att användas 

för att visa meddelanden på skärmen.

4.3 STÄLLA IN KLOCKAN (CLOCK) 

VIKTIG ANMÄRKNING: Klorinatorn Ei Zodiac har ett internt minne. Under den första Ei-anslutningen 
(eller efter omstart) är det viktigt att lämna strömmen tillkopplad under minst 24 timmar utan 
avbrott (filtrering via tvångsaktivering eller direktanslutning). På så sätt laddas den interna ackumu-
latorn tillräckligt för att alla driftsparametrar ska lagras i minnet.

1. Slå på strömmen.

2. Vänta tills startprocessen på LCD-skärmen är färdig (ungefär 5 sekunder).

3. Håll kappen 
 
nedtryckt.

4. Medan du håller knappen  nedtryckt trycker du på  för att ställa in timmar,

tills du nått önskat antal timmar. (Knappen  kan hållas nedtryckt för att öka 

snabbare).

5. Medan du håller knappen  nedtryckt trycker du ner knappen  för att ställa in 

minuter, tills du når den önskade justeringen. (Knappen  kan hållas nedtryckt för att öka 

snabbare).

6. Släpp knappen  – nu har rätt tid ställts in på klockan.

OBS! Klockan visar tid i 24 timmars format.
Ställa om klockan:
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1. När standardbilden visas på LCD-skärmen trycker du på knappen .

2. Efter några sekunder startas Ei om och klockan återställs (00:00).

3. Ställ in klockans tid på det sätt som beskrivs ovan (Ställa in klockan).

4.4 STÄLLA IN TIMER 

Ei-klorinatorn har 2 timers som kan programmeras så att klor släpps ut i tidsintervaller som 
avviker från filtreringstiden, upp till två gånger per dag. 

Observera att timerns perioder måste ske under filtreringsperioderna (inget klor släpps ut när 
filtreringen inte pågår).

Ställa in timer:

1. När standardbilden visas på LCD-skärmen trycker du på knappen  för att gå till 
inställningen för “TIMER 1“ Ett automatiskt meddelande visas snabbt, och sedan visas följande: 
“TIMER 1 PÅ -- : -- “. 

2. Tryck på knappen  för att ställa in timme för starttid (knappen  kan hållas 
in för att öka 
snabbare).

3. Tryck på knappen  för att ställa in minut för starttid (knappen  kan hållas 
in för att öka 
snabbare). 

4. När önskad tid för “PÅ“ ställts in trycker du på knappen  för att gå vidare till 
“AV“-tid 
inställning: “TIMER 1 AV -- : --“ visas.

5. Upprepa steg 2 och 3 för att ställa in stopptid.

6. Om du måste ställa in en annan period, tryck på knappen  igen för att växla till 
“TIMER 2“
och upprepa steg 1 till 5 ovan (en gång för den inställda tiden och en gång till för att ställa in 
stopptiden). Om du inte behöver programmera en annan tidsinställning, tryck på knappen 

 för att gå tillbaka till LCD-skärmens standardbild.

Obs! När en tid har programmerats visas en liten “T“-ikon i det övre högra hörnet av LCD-
skärmen.
OBS! När en starttid för ”PÅ” har definierats föreslås en 
standardtid som stopptid. För att ställa in 

en egenvald stopptid trycker du på knapparna  

och .
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Tömma timers:

1. När standardbilden visas på LCD-skärmen trycker du på knappen  . Vänta tills 
meddelandet ”TRYCK PÅ UTMATNING FÖR ATT TÖMMA TIMERS” försvinner.

2. Tryck på knappen ; meddelandet ”TIMERS TÖMDA” visas. Programmeringen i Ei
är nu raderad.

3. Tryck på knappen  för att återgå till LCD-skärmens standardbild.

4. Programmera om enheten om så krävs (se Ställa in timer).

4.5 MANUELL START

Förutom att manövreras via timer kan Ei även startas och stoppas manuellt genom att du tryc-
ker på 

knappen  . Apparaten körs då till nästa stopptid för ”AV” om ingen produktionsperiod
har angetts, och växlar sedan tillbaka till programmerarens läge. Denna funktion kan vara myc-
ket användbar för att utföra vissa tester.

VARNING! Om Ei-apparaten startas manuellt och ingen stopptid har programmerats (konti-
nuerlig filtreringsaktivering) körs apparaten utan avbrott i maximalt 30 timmar, och slår sedan 
av strömmen automatiskt (”AV”) för att undvika överbelastning av klor.

4.6 ANVÄNDA EXTERN KLOCKA (STYRBOX FÖR FILTRERING)

I vissa fall kan Ei-enheten behöva länkas till en extern klocka (exempelvis filtreringsboxtimer). 
I sådant fall måste klorproduktionen aktiveras samtidigt som filtreringen pågår i poolen. För att 
Ei-apparaten ska fungera med denna konfigurering bör inga driftsperioder ha programmerats 
(”TIMER”). 

Steg för steg:

1. Radera alla befintliga timerinställningar (en liten ”T”-symbol visas uppe till höger på 

skärmen om timerinställningar har definierats). För att göra det trycker du på knappen  

och sedan på  för att radera inställningarna (se Ställa in timer).

2. Slå på Ei-klorinatorn (knappen  ) och ställ in önskad nivå för 
klorproduktionen

(  Knappen). Se Ställa in klorproduktion nedan.

3. Ställ in den externa klockan (styrbox för filtrering) för att programmera drifttiderna.
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4.7 STÄLLA IN KLORPRODUKTION

1. Slå på Ei-klorinatorn genom att trycka på knappen .

2. Tryck på knappen  för att justera nivån för klorproduktio-
nen. Minsta utsläppsnivå motsvarar den första gröna lampan (ungefär 20 %) och varje steg därefter 
(varje grön lampa) motsvarar ytterligare 20 %, upp till maxnivån (4 gröna lampor tända samtidigt).

3. Om du håller knappen  intryckt och överskrider maxnivån, återgår nivån på klorproduk-
tionen till minsta möjliga (orange lampa).

OBS! Nivån på klorproduktionen visar en inställning och motsvarar inte den ”verkliga”  
klorproduktionen, utan endast en önskad produktionsnivå.
Produktionsnivån motsvarar en procentsats av driftscykeln, som till exempel: 
> 1 orange lampa tänd (20 %) = 2 minuters produktion, 8 minuters paus
> 3 gröna lampor tända (80 %) = 8 minuters produktion, 2 minuters paus.
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5/ANSLUTA TILL EN EXTERN 
TIMER (HEMAUTOMATION)

Om du använder ett centraliserat kontrollsystem (eller en extern styrenhet) för att reglera poo-
len måste Ei-klorinatorn ställas in på att tillåta kommunikation mellan de två apparaterna.

Exempel på en timer:

5.1 STÄLLA IN TYP AV EXTERN TIMER

VIKTIG ANMÄRKNING: Timertypen måste vara inställd innan styrkablarna ansluts till den externa 
styrboxen.

Steg för steg:

1. Slå på Ei-apparaten.

2. Vänta tills startprocessen är slutförd (några sekunder) men låt den vara ”AV”.

3. Håll kappen  nedtryckt. Efter ungefär 5 sekunder visas den valda externa 
timermodellen.

4. Håll knappen  nedtryckt tills önskad modell visas.

5. Släpp knappen . Ei-apparaten återgår till LCD-skärmens standardbild.

VARNING! Om du använder Jandy ”REV L” eller senare versioner
Det är viktigt att den externa styrenhetens inställning är JANDY L/M om en Jandy Aqualink ”Rev 
L” styrenhet eller senare version ska anslutas. Om fel inställning väljs kan styrenheten Jandy 
Aqualink skadas.

5.2 SÄKERHETSÅTGÄRDER VID KABELDRAGNING TILL EN EXTERN STYRENHET

VIKTIGT: Styrenhetens kablar bör dras av en erfaren poolspecialist. 

Innan några kablar ansluts eller kopplas ur måste strömförsörjningen till både den externa 
timern och till Zodiac Ei-enheten brytas.
När Ei-klorinatorn ansluts till en styrenhet fungerar den som slav och reagerar på kommandon. I 



dessa fall ignoreras Ei-timerns inställningar och nivån på klorproduktionen kan inte ändras. Alla 
andra ”MENY”-funktioner kan fortfarande användas.
 

5.3 KABELDRAGNING TILL EXTERN STYRENHET

VIKTIGT: Följande instruktioner måste läsas tillsammans med installationsguiden som medföljer 
den externa timern/styrenheten.

1. Ta bort det grå skyddet genom att trycka lätt på varje sida som bilden visar och sedan dra upp 
det.

2. Ta bort den lilla vita pluggen som sitter på den undre metallpanelen på Ei power pack.

3. Ta bort de 4 skruvarna som håller fast det mörkgrå skyddet över Ei power pack.

4. Öppna försiktigt Ei-styrboxens skydd och ta sedan försiktigt bort bandkabeln som samman-
binder de 2 elektronikkorten. Sätt sedan tillbaka skyddet över Ei power pack.
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5. Sätt i den externa styrkabeln (en kabelföring, som inte medföljer, kan krävas beroende på 
vilken diameter som används). Placera en klämring i plast på den externa styrenhetens kabel, 
som bilden visar, för att undvika eventuellt slitage.

6. Sätt tillbaka panelskyddet och de 4 skruvarna, och därefter det grå skyddet.

Fortsätt, beroende på märket på den externa styrenheten, med att dra följande kopplingar så att 
kabeln ansluts till Ei-klorinatorns gröna kopplingspanel:

Polaris EOS/Jandy Aqualink styrenheter

Grön kabel (0 V) till ”0 V”-anslutningen på Ei
Röd kabel (+V) till ”POS”-anslutningen på Ei
Gul/vit kabel (B) till ”B”-anslutningen på Ei
Svart kabel (A) till ”A”-anslutningen på Ei

Pentair Intellitouch styrenheter

Grön kabel till ”B”-anslutningen på Ei
Röd kabel till ”POS”-anslutningen på Ei
Gul kabel till ”A”-anslutningen på Ei
Svart kabel till ”0 V”-anslutningen på Ei

5.4 KONTROLLERA KABELDRAGNING OCH ANSLUTNINGAR

När anslutningen mellan den externa timern/styrenheten och Ei-klorinatorn är upprättad måste 
den testas.

1. Slå på den externa styrenheten och sedan Zodiac Ei.

2. Om anslutningen lyckas visas en ”T”-ikon i det övre högra hörnet på LCD-skärmen efter unge-
fär 20 sekunder.

3. Om anslutningen misslyckas, slå av de två apparaterna och fortsätt med ett annat test (steg 1 
och 2).

OBS! Av säkerhetsskäl stoppas Zodiac Ei automatiskt (övergår till ”AV”) om kommunikationen 
mellan klorinatorn och den externa timern/styrenheten bryts.
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6/VATTENBALANS 
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pH Fritt klor

mg/L – 
miljondelar

TAC
(total

alkalitet) 

°f (miljondelar)

TH
(total

hårdhet)

°f (miljondelar)

Cyanur-
syra

(stabilisator)

mg/L – 
miljondelar

Salthalt

g/L – kg/m3

Godkända
standarder 7.0 - 7.6 1 - 3 8 - 20

(80 - 200)
10 - 30

(100 - 300) 25 - 75 3 - 7

Rekommenderade 
värden 7.2 - 7.4 1 - 2 8 - 15

(80 - 150)
10 - 30

(100 - 300) < 50 4

För att öka Tillsätt
pH plus

Öka
produktionen

eller tillsätt klor

Tillsätt
kompensator för
alkalitet (”TAC+”)

Tillsätt 
kalciumklorid

Tillsätt
syra

Tillsätt
salt

För att minska Tillsätt
pH minus

Minska
produktionen

eller slå av
apparaten

Tillsätt
salt-
syra

Tillsätt kalcium-
komplexbildare 
eller genomför 
en avsurning

Töm
poolen delvis

och fyll på
den igen

Töm
poolen delvis

och fyll på
den igen

Frekvens
för tester
(badsäsong)

Varje vecka Varje vecka Varje månad Varje månad Varje kvartal Varje kvartal



7/FEL OCH
VARNINGSMEDDELANDEN

7.1 ”KONTROLLERA SALT”

Innebörd: 
Saltkoncentrationen i poolen är otillräcklig och/eller vattentemperaturen är för låg (den orange 
lampan ”SALT” tänds).

Möjliga orsaker: 
Brist på salt (< 4 g/L) på grund av vattenförlust eller utspädning (filterbackspolning, byte av 
vatten, regn, läckage etc.).
Poolens vattentemperatur är för låg (< 18 °C, variabel).

Lösningar:
> Tillsätt salt i poolvattnet för att hålla nivån på 4 g/L. Om du inte känner till saltnivån eller hur 
den testas, kontakta en poolspecialist 
> En signal som endast visar begränsade utsläpp när vattnet är för kallt. Minska klorproduktio-
nen eller tillsätt salt för att kompensera.

7.2 ”INGET FLÖDE”

Innebörd: 
Vattenflödet i cellen är otillräckligt eller har stoppats och flödesvakten har avbrutit klorproduk-
tionen (den röda lampan ”Flöde” är tänd).

Möjliga orsaker: 
Filterpumpen är defekt, filtret och/eller doseringsfacken måste rengöras, bypass-ventilen är 
stängd, en kabel är urkopplad. 

Lösningar: 
> Kontrollera pumpen, filtret och doseringsfacket/-facken. Rengör vid behov.
> Kontrollera att flödessensorn fungerar korrekt.
> Kontrollera kabelanslutningarna (cell och flödessensor).

7.3 ”FEL UTMATNING”

Innebörd: 
Det finns ett problem med den interna strömförsörjningen till Ei-styrboxen.

Möjliga orsaker: 
> Cellens strömförsörjningskabel är urkopplad eller felaktigt ansluten.
> Ett internt strömproblem föreligger i styrboxen till följd av en extern elektrisk händelse.

Lösningar: 

> Slå av Ei-klorinatorn (knappen ) och bryt strömförsörjningen till styrboxen. Kontrollera 
sedan att alla kablar är korrekt anslutna (elnät, cell etc.).

> Kontakta återförsäljaren.
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7.4 ”TESTA CELL”

Innebörd: 
Elektroden är smutslig, har beläggningar och/eller är utsliten.

Möjliga orsaker: 
Felaktig filtrering (förfilter eller membran), vattnet för hårt (TH), elektroden för gammal.
Detta meddelande kommer också att visas när Ei-cellen varit i drift i 9 000 timmar, då återför-
säljaren ska kontrollera cellens skick.

Lösningar: 
> Rengör och/eller kontrollera filtreringssystemet (pump och filter).
> Kontrollera TH-nivån och tillsätt kalciumkomplexbildare vid behov. Ändra cykelintervallen för 
polaritetsväxling om TH > 40 °f eller 400 miljondelar (se Viktig anmärkning i stycket Inspektera 
och rengöra elektroden).
> Byt elektroden mot en ny.

7.5 ”INVERSION”

Innebörd: 
Ei-klorinatorn vänder cellens polaritet. Detta är en automatisk självrengörande cykel. 
Meddelandet visar inte på ett fel, utan visas endast som information.

Lösning:
Vänta i ungefär 10 minuter så fortsätter klorproduktionen automatiskt på inställd nivå.
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8/UNDERHÅLL
För att din Zodiac Ei i möjligaste mån ska hållas i funktionellt skick rekommenderar vi att 
regelbundet underhåll utförs. 
 
 
8.1 KONTROLL OCH RENGÖRING AV ELEKTRODEN
  
I områden där vattnet är hårt (högt TH) kan Ei-elektroden behöva rengöras.

För att rengöra Ei-elektroden: 
1. Slå av Ei-klorinatorn, sedan filtreringssystemet, stäng avstängningsventilerna och avlägsna 
cellhättan. Avlägsna cellens kabel.

2. Skruva ur hållringen och ta bort elektroden 
från klämman (observera det lilla genomskin-
liga, vertikala röret). Ringen är veckad, vilket 
gör den lättare att ta bort för hand (eller med 
det medföljande spännbandet).
Om en beläggning av avlagringar finns lägger 
du elektroden upp och ner och häller lite ren-
göringslösning på den. 

3. Om du inte vill använda en vanlig rengöringslösning kan du göra egen genom att försiktigt 
blanda en (1) del saltsyra och nio (9) delar vatten (Varning: Häll alltid syran i vattnet, aldrig tvär-
tom!). Starkare lösning minskar elektrodens livslängd. 

4. Låt rengöringslösningen lösa upp avlagringarna i ungefär 15 minuter. Lämna den förbrukade 
lösningen på en behörig lokal avfallsstation, häll aldrig ut den i regnvattenbrunnar eller avlopps-
system.

5. Skölj elektroden i rent vatten och sätt tillbaka den i cellkroppen (det finns en felmarginal för 
dess justering).

6. Sätt tillbaka hållringen, anslut cellens kabel igen och sätt tillbaka hättan. Slå på filtreringssys-
temet och sedan Ei-klorinatorn.

7. Bekräfta klorproduktionen och driftsinställningarna på Ei-styrboxen. Klockans inställningar 
sparas automatiskt.

VIKTIG ANMÄRKNING: Om vattnet är för hårt (vatten med hög kalkhalt, TH > 40 °f eller 400 
miljondelar) kan längden för polaritetsomvändningens cykler på Ei-klorinatorn ändras för att 
elektrodens självrengöring ska fungera bättre.
I dessa fall ska återförsäljaren kontaktas.

8.2 BATTERI / MINNE

Ei-klorinatorn har ett internt uppladdningsbart batteri (ackumulator) med lång livslängd. Det 
gör att du kan använda den fritt i ungefär 500 timmar (3 veckor). Detta batteri gör att alla inställ-
ningar kan lagras i minnet mellan två filtreringscykler, även om ett strömavbrott skulle inträffa.
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9/SÄKERHET
> Installation och användning av Ei-saltklorinatorn kräver att rekommendationerna i detta doku-
ment följs helt och hållet. För mer information, kontakta närmaste professionella poolhandlare.

> Vid alla ingrepp i poolens hydraulkrets och/eller filtreringssystem är det viktigt att tänka på att 

slå av Ei-klorinatorn först (knappen  ), och slå sedan av filtreringsenheten och
elförsörjningen.

> Vid backspolning av filtret MÅSTE Ei-klorinatorn vara avslagen (knappen ).

> Elektroderna får inte skrapas med en borste eller ett metallobjekt, och får inte böjas.

> Maximal acceptabel vattentemperatur för vattnet i Ei-cellen bör inte överskrida 40 °C för att 
produktionen ska fungera optimalt.

> Vattentrycket i Ei-cellen får inte överstiga 2,75 bar (275 kPa eller 40 PSI).

> Kontrollera Ei-cellen regelbundet för att säkerställa att ingen smuts finns, att filtret inte kan ha 
stoppats och/eller att inga avlagringar sitter på elektroderna.

> Ei power pack bör inte installeras över en värmekälla (pump, värmeaggregat, element, slutet 
block etc.). Det måste också monteras på en vertikal vägg i ett torrt och väl ventilerat utrymme.

> Livslängden för Ei elektronisk utrustning förlängs avsevärt om den skyddas mot direkt solljus, 
fukt och alla typer av kemiska produkter.
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10/GARANTI

Villkor
Vi har varit ytterst noggranna vid tillverkningen av denna produkt, som har utvecklats utifrån vår 
tekniska erfarenhet och också genom kontinuerliga kvalitetstester.
Vi inför regelbundet förbättringar eller modifieringar på våra modeller för att dra nytta av tekno-
logiska framsteg. Av naturliga skäl är det omöjligt för oss att lägga till sådana förbättringar på 
våra tidigare modeller som en del av garantin.
Om du, trots den noggrannhet och kunskap vi tillämpar i tillverkningen av våra modeller, skulle 
behöva åberopa vår garanti gäller denna endast för kostnadsfritt byte av de felaktiga delarna. 
Frakt- och arbetskostnader står du själv för. 
Denna enhet har konstruerats särskilt för marknaderna i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och 
främre Asien, och får inte säljas utanför dessa områden. För denna apparat ges heller inte garanti 
utanför Europa, Nordafrika och länderna i Mellanöstern och främre Asien.

Period som täcks av garantin
Se Folkpools försäljningsvilkor

Skador vid transport
Enheterna fraktas på användarens egen risk. Det är användarens ansvar att kontrollera att pro-
dukten är i felfritt skick innan leveransen kvitteras, och att vid behov skriva ner eventuella reser-
vationer och kommentarer på följesedeln. Vi tar inget ansvar i detta hänseende.
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