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Înainte de a începe instalarea acestui produs  
mai întâi citiţi aceste instrucţiuni şi  

şi le respectaţi cu exactitate. Păstraţi pentru  
consultare ulterioară. 

Sistem apă sărată 
Model ECO5220G/6220G 

220 – 230 V~ 

Fotografie 
simbolică 

Nu uitaţi să probaţi şi celelalte produse Intex evidenţiate: piscine, 
accesorii pentru piscine, piscine gonflabile şi jucării In-Home, 
paturi gonflabile şi bărci, disponibile în magazinele de 
specialitate sau vizitaţi-ne pe pagina noastră de internet 
(Homepage). Datorită politicii de perfecţionare continuă a 
produsului, INTEX îşi rezervă dreptul de a modificare în orice 
moment fără anunţare prealabilă a datelor, imaginilor sau 
actualizărilor/update-urilor (specificaţiilor de produs)! 
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CITIREA ŞI RESPECTAREA TUTUROR 
INSTRUCŢIUNILOR AVERTIZARE  

• Supravegheaţi copii şi persoanele cu dizabilităţi. 
• Copii trebuie menţinuţi la distanţa faţă de acest produs şi toate cablurile electrice. 
• Copii nu trebuie să se joace cu acest aparat, în niciun caz! Curăţarea şi întreţinerea trebuie efectuate de persoane 

adulte cu vârsta de peste 18 ani, cărora le este cunoscut pericolul de electrocutare. 
• Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani, precum şi persoane ce au capacităţi fizice, 

senzoriale sau psihice limitate, sau cu lipsă de experienţă şi cunoştinţe. Totuşi acestea trebuie supravegheate şi 
lămurite referitor la pericolele posibile datorită utilizării aparatului pe care să le şi înţeleagă de asemenea. 

• Este permis să fie montat şi demontat numai de către persoane adulte. 
• Pompa trebuie alimentată prin intermediul unui dispozitiv de protecţie la curenţi reziduali (FI/RCD) cu un curent 

nominal de declanşare nu mai mare de 30 mA. 
• Scoateţi pompa din priză înainte de a o curăţa, îndepărta, întreţine sau regla. 
• Nu îngropaţi conductorul electric. Conductorul electric trebuie astfel amplasat încât să nu poată fi deteriorat de 

către maşini de tuns iarba, foarfeci de gard viu şi alte echipamente. 
• Atunci când cablul de reţea este deteriorat el trebuie înlocuit de către producător sau de un punct de service al 

acestuia sau o persoana calificată similar, pentru a evita punerea în pericol. 
• Pentru micşorarea riscului unei electrocutări, nu utilizaţi niciun tip de cablu prelungitor, ceasuri programabile, 

ştechere intermediare şi ştechere transformatoare, pentru a racorda unitatea la curentul electric; aveţi la dispoziţie o 
priză aflată într-un loc adecvat. 

• Nu puneţi în funcţiune aparatul respectiv trageţi ştecherul din priză dacă staţi în apă sau dacă mâinile 
dumneavoastră sunt ude. 

• Ţineţi transformatorul la o distanţă mai mare de 3,5 m faţă de piscină. 
• Ştecherul aparatului trebuie să se afle la o îndepărtare mai mare de 4 m faţă de piscină la o înălţime minimă de 1,2 m. 
• Poziţionaţi produsul îndepărtat de piscină pentru a împiedica copii să se urce pe pompă pentru a ajunge în piscină. 
• Nu utilizaţi aparatul atunci când în în bazinul de înot se află persoane. 
• Acest produs este adecvat numai pentru piscine ce se pot depozita. Nu îl utilizaţi pentru bazine zidite. O 

piscină capabilă de depozitare poate fi demontată complet şi depozitată peste iarnă şi apoi în vară se 
reamplasează. 

• Numai pentru folosire casnică. 
• Acest produs este permis să fie folosit numai pentru scopurile descrise în manualul său. 
• Pentru a afla mai multe despre instalare, curăţare şi întreţinere, vă rugăm să citiţi următoarele secţiuni din manualul cu 

instrucţiuni de utilizare. 
• Pentru a evita pericole datorită resetării accidentale a siguranţei termice, nu este permisă alimentarea acestui aparat 

prin intermediul unui dispozitiv de comutare extern precum un ceas programator sau racordarea la un circuit de 
comutare, care este conectare şi deconectat în mod regulat de către uzina electrică. 

O NERESPECTARE A ACESTOR AVERTIZĂRI POATE CONDUCE LA DETERIORAREA PROPRIETĂŢII, 
ELECTROCUTARE,  

CONFUZIE SAU ALTE VĂTĂMĂRI SEVERE SAU LA DECES. 

Aceste avertizări de produs, instrucţiuni şi reguli de siguranţă cuprind multe dar de departe nu toate riscurile şi 
pericolele posibile. Vă rugăm să acordaţi atenţie şi evaluaţi corect posibilele pericole la scăldat. 

Numai pentru piscine amplasabile pe sol portabile 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

REFERINŢĂ 
PIESĂ 

Înainte de a începe asamblarea produsului dumneavoastră, acordaţi-vă câteva minute pentru a vă 
familiariza cu diferitele piese singulare şi pentru a înţelege conexiunile dintre ele. 

6  8
1 

11 
7 

1 0  5  1 2  3  

2 15

13 
4  1 6  

14 9 

INDICAŢIE: Desene numai în scop de ilustrare. Posibile eventuale abateri faţă de produs. Desenul nu este 
la scară. 
 

NUMĂR PIESĂ 

DESCRIERE 

  NUMĂR PIESĂ DE 
SCHIMB 

GENERALITĂ
ŢI 

PENTRU UN RACORD DE FURTUN 

CU UN DIAMETRU DE 32 MM 
CANTITATEECO522

0G 
ECO6220G 

  1 ADAPTOR A CU INEL DE ÎNCHIDERE CU FILET 1 10849 10849 

2   ŞURUB 2 11519 11519 

3   CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE ELECTROLITICĂ (INCLUSIV INEL 1 11898 11903 

4   CELULĂ ELECTROLITICĂ SECUNDARĂ 1 11900 11905 

5   CELULĂ ELECTROLITICĂ PRIMARĂ 1 11899 11904 

6   SENZOR FLUX DE STRĂBATERE 1 11460 11460 

7   FURTUN RACORD CU FILET STRÂNS 1 10720 10720 

  8 ADAPTOR B STRÂNS 1 10722 10722 

9   ACOPERIRE CELULĂ 2 11131 11131 

10   ÎNŞURUBARE CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE 
ELECTROLITICĂ 

1 11582 11432 

11   GARNITURĂ DE ETANŞARE ÎN FORMAT L 2 11228 11228 

12   INEL O 1 11585 11515 

13   STAŢIE COMANDĂ 1 12658GS 12660GS 

14   BENZI TESTARE 1 19635 19635 

15   INEL O 1 11585 11585 

16   ÎNŞURUBARE CELULĂ DE ÎNMAGAZINARE 
ELECTROLITICĂ 

1 11582 11582 
 

Înainte de a comanda piese acordaţi atenţie faptului că trebuie să specificaţi numărul modelului şi numărul piesei. 
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Model: ECO5220G ECO6220G 
Putere Watt: 65 W 125 W 
Nivelul ideal de sare: 3000 ppm (părţi per milion) 3000 ppm (părţi per milion) 
Curent electric de ieşire celulă 
secundară: 

500 mA 800 mA 
Producţia max. clor/oră: 5 grame/oră 12 grame/oră 
Rata de flux minimă a pompei-
filtru: 

2650 - 11355 litri/oră 2650 - 11355 litri/oră 
Garanţie: vedeţi „Garanţie” 

 

Acest produs a fost creat special pentru piscinele amplasate suprateran. El distruge bateriile, 
substanţele de tulburare organice şi combate algele ceea ce asigură o piscină sigură, curată 
şi confortabilă. 

Sarea obişnuită (clorura de natriu/sodiu) este formată din două elemente – sodiu şi clor. În 
timpul instalării generatorului dumneavoastră de clor este dizolvată în apa piscinei o cantitate de 
sare măsurată, pentru a o face puţin sărată. Această apă a piscinei trece prin celulele de 
înmagazinare electrolitice (5) ale generatorului de clor, pentru a genera clor care se dizolvă 
imediat în apă. Clorul începe imediat cu distrugerea bacteriilor, algelor şi altor materiale 
organice. 

Celula electrolitică secundară amplifică clorurarea şi acţiunea de dezinfectare pentru o oxidare 
suplimentară a impurităţilor apei. 

Pentru montare nu este necesară nicio sculă. 

Staţia de 
comandă 

Celulă primară electrolitică Senzor flux de străbatere Secundară
celulă 

electroliti
că 

CUM ESTE GENERAT CLORUL 

SPECIFICAŢII DE PRODUS 

Alimentare 
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INSTRUCŢIUNI DE MONTARE 

IMPORTANT 
• Sistemului de tratare apă cu sare îi este necesară o pompă separată (700~3000 l/h), pentru 

a menţine apa în mişcare şi pentru a funcţiona corect. 
• Generatorul de clor-apă sărată trebuie instalat ca ultima piesă a accesoriilor piscinei în 

conducta de retur apă la piscină, precum este arătat în desenul nr. 1. Acest loc creşte 
durata de viaţă funcţională a plăcilor de titan. 

1. Montaţi piscina pe suprafaţa terenului şi pompa sa filtru corespunzător instrucţiunilor de 
instalare. 

2. Scoateţi din ambalaj generatorul de clor şi piesele sale accesoriu. 
3. Plasaţi generatorul de clor într-o linie după pompa-filtru. 
4. Conectaţi furtunul de legătură (7) la aspiratorul generatorului de clor. 

Racordaţi sistemul cu pompa şi piscina cu furtunuri/racorduri de 1-1/4”(32 
mm): 
Sistemul de tratare apă cu sare dispune de racorduri 1-1/2” (38 mm). Este livrat în mod 
corespunzător cu un adaptor A (1) şi unul B (8), pentru a-l conecta cu furtunuri mici 1-1/4" 
(32 mm). Instalare precum urmează: 
Desen nr. 1  

APĂ PENTRU 
BAZINE DE ÎNOT 

FURTUN 1-
1/4”(32 mm) 

1 

APĂ DE LA 
BAZINE DE ÎNOT 

POMPĂ-FILTRU 

FURTUN 1-
1/4”(32 mm) 

7 

BAZIN DE 
ÎNOT/PISCINĂ 

3,5 m
 

8 

SISTEM DE TRATARE 

8 
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INSTRUCŢIUNE DE MONTARE (continuare) 

1. Mergeţi direct la pasul 2, dacă piscina dumneavoastră este goală. Atunci când bazinul de 
înot/piscina este umplută cu apă, deşurubaţi sitele filtrante de la racordurile filtrului şi 
introduceţi în racorduri capişoanele negre asemănătoare cu o pălărie, înainte să instalaţi 
sistemul de tratare apă cu sare. 

2. Conectaţi adaptorul A (1) cu ieşirea celulei de înmagazinare electrolitice (3), aşa cum este 
arătat în desenul nr. 1. Racordaţi fix. 

1 
3 

3. Luaţi furtunul de retur al apei de la conectarea pompei-filtru şi îl racordaţi cu adaptorul A (1) 
pe sistemul de tratare apă cu sare cu un colier de furtun. (vedeţi desenul nr. 1). 

4. Conectaţi adaptorul B (8) cu furtunul de legătură (7). Racordaţi fix. (vedeţi desenul nr. 1). 

7 
8 

5. Conectaţi adaptorul B (8) la evacuarea pompei-filtru (conexiunea inferioară). Racordaţi 
fix. 

Pompă 
filtru 

8 

7 

6. Îndepărtaţi capişoanele negre, asemănătoare cu o pălărie care au împiedicat ca apa să se 
scurgă din bazinul de înot. Acum aplicaţi din nou sitele filtrante pe racordurile filtrului. 
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INSTRUCŢIUNE DE MONTARE (continuare) 

Conectaţi sistemul cu pompa şi cu piscina cu 1-1/2”(38 mm) 
Conectări/Furtunuri: 
Pompelor şi piscinelor având conexiuni 1-1/2” (38 mm) nu le este necesar adaptorul A (1) sau 
B (8) 
. Instalare precum urmează: 
Desen nr. 2  

VANĂ SERTAR DE 
ÎNCHIDERE 

BAZIN DE 
ÎNOT/PISCINĂ 

APĂ SPRE 
BAZIN 

7 

3,5 m
 

APĂ DE LA 
BAZIN 

1-1/2” (38 mm) 
FURTUN 1-1/2” (38mm) 

FURTUN 

POMPĂ-FILTRU 

SISTEM DE TRATARE 
APĂ CU SARE 

1. Mergeţi direct la pasul 2, dacă piscina dumneavoastră este goală. Dacă bazinul 
dumneavoastră este umplut cu apă, închideţi vana sertar de blocare înainte de 
instalarea sistemului de tratare a apei cu sare. 

2. Luaţi furtunul de retur al apei de la conectarea pompei-filtru şi îl racordaţi la ieşirea 
sistemului de tratare apă cu sare. 

3. Conectaţi furtunul de racordare (7) la conectarea de ieşire a pompei-filtru. 
4. Deschideţi vana sertar de blocare pentru a facilita fluxul de apă. 
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POMPĂ-FILTRU 

INSTRUCŢIUNE DE MONTARE (continuare) 

Conectarea sistemului la alte tipuri de pompe (cu diferite tipuri de filete sau 
fără filet): 
Sistemul de tratare a apei cu sare poate fi adaptat şi la alte pompe-filtru care la conexiune 
au ori un alt filet sau sunt fără filet. 

Conectare cu un furtun 1-1/4” (32 mm): 

7 8

POMPĂ-FILTRU 

1-1/4”(32 mm) 
CONEXIUNE 

SISTEM DE TRATARE 

1. Conectaţi un capăt al adaptorului B (8) cu furtunul de conectare (7). Racordaţi fix. 
2. Acum conectaţi celălalt capăt al adaptorului B (8) cu evacuarea pompei-filtru. Racordaţi 

fix. 

Conectare cu furtunuri 1-1/2” (38 mm) cu coliere de furtun: 

7 COLIER DE FURTUN MARE

SISTEM DE TRATARE 
APĂ CU SARE 

1-1/2”(38 mm) 
CONEXIUNE 

1. Conectaţi furtunul de racordare (7) cu ştuţul de evacuare al pompei-filtru cu un colier mare 
de furtun. Racordaţi fix. 
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INSTRUCŢIUNE DE MONTARE (continuare) 

Conectare sistemului cu alte tipuri de piscine 
După ce aţi conectat sistemul de apă sărată cu pompa, îl conectaţi cu piscina. Aceasta 
este reprezentată în desenele #1 şi #2. Următoarele sunt tipurile uzuale de conectare: 

Conectare cu racorduri 1-1/4” (32 mm): 

COLIER DE FURTUN 

1-1/4”(32 mm) 
CONEXIUNE 

1 

SISTEM DE TRATARE 
APĂ CU SARE 

1. Conectaţi adaptorul A (1) cu ieşirea celulei de înmagazinare electrolitice (3). Racordaţi fix. 
2. Adaptorul A este adaptat acum la sistemul de tratare apă cu sare. Apoi conectaţi 

furtunul de retur apă cu adaptorul A (1) cu un coliere de furtun. 

Conectare cu racorduri 1-1/2” (38 mm) fără filet de înşurubare: 

SISTEM DE TRATARE 
APĂ CU SARE 

FURTUN 1-
1/2”(38 mm) 

1 

MARE 
COLIER DE FURTUN 

1. Conectaţi adaptorul A (1) cu ieşirea celulei de înmagazinare electrolitice (3). Racordaţi fix. 
2. Conectaţi furtunul returului apei cu adaptorul A (1) fixat la sistemul de tratare apă cu 

sare cu un colier mare de furtun. 
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VOLUME DE SARE ŞI DE PISCINĂ 

• Ce tip de sare trebuie să fie folosită: 
Pentru utilizarea în interiorul Uniunii Europene sarea trebuie să provină de la un furnizor 
autorizat de sare, care este înregistrat la Agenţia Europeană de substanţe chimice (ECHA) - 
consultaţi echa.europa.eu. * 
Utilizaţi numai săruri clorură de sodiu 
Utilizaţi numai sare clorură de sodiu (NaCl), cu o puritate de cel puţin 99,8%. Este admisă şi utilizarea 
şi de sfere de sare concentrate (forma comprimată de sare evaporată), totuşi va dura mai mult până 
când acestea se dizolvă. Nu utilizaţi niciun tip de sare iodată sau săruri colorate galben 
(ferocianură de potasiu galbenă de la sodă). Apei din bazin i se adaugă sare şi celulele de 
înmagazinare electrolitice utilizează această sare pentru a produce clor. Cu cât sarea este mai 
pură/curată cu atât este mai bună performanţa celulei electrolitice. 

• Nivel optim de sare 
Nivelul de sare ideal în apa bazinului este între 2500-3500 ppm (părţi per milion) cu 3000 ppm ca şi 
nivel optim. 
Un nivel de sare prea scăzut afectează eficacitatea generatorului de clor şi are ca urmare o producţie 
scăzută de clor. Un nivel de sare ridicat generează un gust sărat al apei bazinului (acesta poate 
surveni la un nivel de sare mai mare de 3500-4000 ppm). Un conţinut prea ridicat de sare poate 
dăuna alimentării curentului electric şi cauza coroziune pe piesele metalice şi pe accesoriile bazinului. 
Următorul „Tabel sare” arată cantitatea de sare ce trebuie utilizată. Sarea în bazin este regenerată 
neîntrerupt. O pierdere de sare este generată numai atunci când apa bazinului este îndepărtată fizic 
din bazin. Sarea nu se pierde prin evaporare. 

• Adăugare sare 
1. Conectaţi pompa-filtru pentru a porni recircularea. 

2. Lăsaţi deconectat sistemul apei sărate. 
3. Stabiliţi cantitatea de sare care trebuie adăugată (vedeţi „Tabel sare”). 
4. Presăraţi cantitatea corectă în mod uniform de-a lungul circumferinţei interioare a bazinului. 
5. Pentru a evita o obturare a filtrului nu adăugaţi sare prin skimmer. 
6. Periaţi baza bazinului pentru a accelera procesul de dizolvare. Nu lăsaţi sarea să se acumuleze 

pe baza bazinului. Lăsaţi pompa-filtru să funcţioneze neîntrerupt timp de 24 ore, pentru ca sarea 
să se dizolve temeinic. 

7. Conectaţi sistemul de tratare apă cu sare după 24 ore şi după ce toată sarea s-a 
dizolvat şi apăsaţi tasta  până când auziţi un sunet „Beep”. Codul „00” se 
luminează. Setaţi orele de funcţionare dorite (în acest scop vedeţi tabelul cu timpul de 
funcţionare). 

• Îndepărtare sare 
Dacă s-a adăugat prea multă sare, se aude un sunet ca un zumzet de la unitate şi este afişat „Code 
92” (vedeţi „Cod alarmă”). Trebuie să micşoraţi concentraţia sării. Singura posibilitate de a micşora 
concentraţia sării este scurgerea unei părţi a apei bazinului şi umplerea cu apă proaspătă. Scurgeţi 
circa 20% din apa bazinului şi umpleţi bazinul din nou până când dispare „Cod 92”. 

• Calculul volumului bazinului 

 

Tip bazin 
Galon 

(Mărime bazin în ft/picioare) 
Metri cubici 

(Mărime bazin în metri) 

Dreptunghiular Lungime x Lăţime x Adâncime medie x 7,5 Lungime x Lăţime x Adâncime medie 
Rotund Lungime x Lăţime x Adâncime medie x 5,9 Lungime x Lăţime x Adâncime medie x 0,79 

Oval Lungime x Lăţime x Adâncime medie x 6,0 Lungime x Lăţime x Adâncime medie x 0,80 

* Ordonanţa biocid europeană (BPR, Ordonanţa (UE) 528/2012) solicită, ca sarea (clorura de sodiu), 
care este utilizată ca substanţă de bază pentru o generare la faţa locului de clor activ, trebuie să fie 
înregistrată de către furnizor la Agenţia Europeană de substanţe chimice (ECHA), şi acest furnizor 
trebuie să se găsească pe lista ECHA a furnizorilor autorizaţi (articolul 95). 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

TABEL SARE PISCINE INTEX 

Acest tabel arată cât de multă sare trebuie folosită, pentru a atinge nivelul de sare dorit de 
3000 ppm şi a-l menţine. 

Mărimea piscinei 

Capacitate apă (calculat cu 90%  
pentru un bazin cadru şi 80% pentru 

piscine cadru şi ovală) 

Sare necesară 
pentru  

punerea în 
funcţiune  

Sare necesară dacă  
este descoperită  

puţină sare (cod „91”) 

(Galoane) (Litri) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kg) 

INTEX PISCINE AMPLASABILE PE SOL 

EASY SET®  

POOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISCINA 
CADRU 
METALICĂ 
ROTUNDĂ 
(METAL 
FRAME POOL 

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

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

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

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

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

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

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

ULTRA  
FRAME®  

PISCINĂ 

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

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

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

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

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
(FRAME 

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
OVALĂ 

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

20' x 12' x 48" (610 cm x 366 cm x 122 
cm) 

4393 16628 110 50 30 15 

FRAME  
POOL ULTRA  

QUADRA 

15’ x 9’ x 48” (457 cm x 274 cm x 122 
cm) 

3484 13187 90 40 25 10 

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

20 x 10’ x 52” (610 cm x 305 cm x 132 
cm) 

5835 22085 145 65 40 20 

24' x 12' x 52" (732 cm x 366 cm x 132 
cm) 

8403 31805 210 95 55 25 

32' x 16' x 52" (975 cm x 488 cm x 132 
cm) 

14364 54368 360 165 90 40 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

(329GS) MODEL ECO 5220G & 6220G SALTWATER SYSTEM ROMANIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/28/2018 

PISCINE INTEX TABEL ACID CIANURIC 
Acidul cianuric este o substanţă chimică care reduce pierderea clorului în apă datorită 
radiaţiilor ultraviolete. Pentru a menţine o performanţă maximă recomandam menţinerea 
conţinutului de acid cianuric la cca 1% sare, de ex. 100 Lbs (45 Kg) sare x 1% = 1 Lbs (0,45 
Kg) acid cianuric. 
Atunci când apa piscinei este murdară, noroioasă sau cu funingine, în niciun caz nu 
introduceţi stabilizator de clor (acid cianuric), deoarece acesta scurtează considerabil timpul 
de funcţionare al aparatului. În acest caz trebuie să „impulsionaţi” apa piscinei, pentru care 
acţionaţi întrerupătorul BOOST. După ce apa s-a regenerat respectiv este din nou curată, 
puteţi adăuga acidul cianuric (stabilizatorul de clor). 

Mărimea piscinei 

Capacitate apă (calculat cu 90%  
pentru o piscină cadru şi 80% pentru 

un  
Easy Set şi piscină ovală) 

Acid cianuric necesar pentru  
punerea în funcţiune  

0,03 g/L (30 ppm) 

(Galon) (Litru) (Lbs) (Kg) 

INTEX PISCINE AMPLASABILE PE SOL 

EASY SET®  

POOL 

15’ x 33” (457 cm x 84 cm) 2587 9792 0.6 0.3 

15’ x 36” (457 cm x 91 cm) 2822 10681 0.7 0.3 

15’ x 42” (457 cm x 107 cm) 3284 12430 0.8 0.4 

15’ x 48” (457 cm x 122 cm) 3736 14141 0.9 0.4 

16’ x 42” (488 cm x 107 cm) 3754 14209 0.9 0.4 

16’ x 48” (488 cm x 122 cm) 4273 16173 1.1 0.5 

16’ x 52” (488 cm x 132 cm) 4614 17464 1.2 0.5 

18’ x 42” (549 cm x 107 cm) 4786 18115 1.2 0.5 

18’ x 48” (549 cm x 122 cm) 5455 20647 1.4 0.6 

PISCINA 
CADRU 
METALICĂ 
ROTUNDĂ 
(METAL 
FRAME POOL 

15’ x 36” (457 cm x 91 cm) 3282 12422 0.8 0.4 

15’ x 42” (457 cm x 107 cm) 3861 14614 1.0 0.4 

15’ x 48” (457 cm x 122 cm) 4440 16805 1.1 0.5 

16’ x 48” (488 cm x 122 cm) 5061 19156 1.3 0.6 

18’ x 48” (549 cm x 122 cm) 6423 24311 1.6 0.7 

21’ x 52” (640 cm x 132 cm) 9533 36082 2.4 1.1 

24’ x 52” (732 cm x 132 cm) 12481 47241 3.1 1.4 

ULTRA  
FRAME®  

PISCINĂ 

16’ x 48” (488 cm x 122 cm) 5061 19156 1.3 0.6 

18’ x 48” (549 cm x 122 cm) 6423 24311 1.6 0.7 

18’ x 52” (549 cm x 132 cm) 6981 26423 1.7 0.8 

20’ x 48” (610 cm x 122 cm) 7947 30079 2.0 0.9 

22’ x 52” (671 cm x 132 cm) 10472 39637 2.6 1.2 

24’ x 52” (732 cm x 132 cm) 12481 47241 3.1 1.4 

26’ x 52” (792 cm x 132 cm) 14667 55515 3.7 1.7 

PISCINĂ 
CADRU 
(FRAME 

15’8” x 49” (478 cm x 124 cm) 4440 16805 1.1 0.5 

16’8” x 49” (508 cm x 124 cm) 5061 19156 1.3 0.6 

18’8” x 53” (569 cm x 135 cm) 6981 26423 1.7 0.8 

PISCINĂ 
CADRU 
OVALĂ 

18’ x 10’ x 42” (549 cm x 305 cm x 107 2885 10920 0.7 0.3 

20’ x 12’ x 48” (610 cm x 366 cm x 122 4393 16628 1.1 0.5 

FRAME  
POOL ULTRA  

QUADRA 

15’ x 9’ x 48” (457 cm x 274 cm x 122 3484 13187 0.9 0.4 

18’ x 9’ x 52” (549 cm x 274 cm x 132 4545 17203 1.1 0.5 

20 x 10’ x 52” (610 cm x 305 cm x 132 5835 22085 1.5 0.7 

24’ x 12’ x 52” (732 cm x 366 cm x 132 8403 31805 2.1 1.0 

32’ x 16’ x 52” (975 cm x 488 cm x 132 
cm) 

14364 54368 3.6 1.6 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

TABEL TIMP DE FUNCŢIONARE PISCINE INTEX (cu acid 
cianuric) 

Mărimea piscinei 

Capacitate apă (calculat cu 90% pentru  
o piscină cadru/Frame Pool şi 80% 

pentru o  

Timp de funcţionare (ore) 
la  

diferite  

Intex-  
Instalaţii de 

filtrare  
Timp de 

funcţionare  
(Galoane) (Litri) 10 - 19°C 

(50 - 66°F) 

20 - 28°C 

(68 - 82°F) 

29 - 36°C 

(84 - 97°F) 

MODEL: ECO5220G 

EASY SET®  

POOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISCINA 
CADRU 
METALICĂ 
ROTUNDĂ 
(METAL 
FRAME POOL 

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

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

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

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

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

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

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

ULTRA  
FRAME®  

PISCINĂ 

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

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

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

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

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
(FRAME 

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
OVALĂ 

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

20’ x 12’ x 48” (610 cm x 366 cm x 122 
cm) 

4393 16628 5 5 6 8 

FRAME  
POOL ULTRA  

QUADRA 

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

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

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

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

8403 31805 - - - - 

32’ x 16’ x 52” (975 cm x 488 cm x 132 cm) 14364 54368 - - - - 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

TABEL TIMP DE FUNCŢIONARE PISCINE INTEX (cu acid 
cianuric) 

  Capacitate de apă (calculat cu 90% 
pentru 

timp de funcţionare (ore) 
la   

  o piscină cadru şi 80% pentru o diferită Intex-  

Mărimea piscinei Easy Set & Oval Poo) Temperaturi 
exterioare/aer 

Timp de 
funcţionare 
instalaţii de             (Galoane) (Litri) 10 - 19°C 

(50 - 66°F) 
20 - 28°C 
(68 - 82°F) 

29 - 36°C 
(84 - 97°F) 

(ore) 

MODEL: ECO6220G 

EASY SET®  

POOL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISCINA 
CADRU 
METALICĂ 

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

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

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

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

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

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

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

ULTRA  
FRAME®  

PISCINĂ 

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

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

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

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

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
(FRAME 
POOL) SET 

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

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

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

PISCINĂ 
CADRU 
OVALĂ 

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

20’ x 12’ x 48” (610 cm x 366 cm x 122 
cm) 

4393 16628 2 3 3 4 

FRAME  
POOL ULTRA  

QUADRA 

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

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

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

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

8403 31805 4 4 5 6 

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

IMPORT
ANT Timpul de funcţionare al pompei-filtru ar trebui să fie cu 1 oră mai lung decât 

timpul de funcţionare necesar al sistemului de tratare apă cu sare. 
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PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

(329GS) MODEL ECO 5220G & 6220G SALTWATER SYSTEM ROMANIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/28/2018 

CALCULUL SĂRII PENTRU TOATE PISCINELE 
 

Cantitatea de sare 
necesară pentru 
punerea în funcţiune 

Cantitatea de sare 
necesară pentru 
punerea în funcţiune 

Cantitate de sare necesară, 
dacă este detectată puţină 
sare (Lbs) 

Cantitatea de sare necesară 
dacă a fost detectată 
puţină sare (Kg) 

Capacitate de apă (galoane) x 
0,025 

Capacitatea de apă (litri) x 0,003 Capacitatea de apă (galoane) x 
0,0067 

Capacitatea de apă (litri) x 
0,0008 

 

TABEL SARE PENTRU PISCINELE UZUALE CARE NU 
SUNT DE LA INTEX  

Capacitatea de apă Sarea necesară pentru  
punerea în funcţiune 

 

Sarea necesară dacă este  
detectată puţină sare 

(Cod "91") 

(Galoane) (Litri) (Lbs) (Kg) (Lbs) (Kg) 

2000 7500 50 20 10 5 

4000 15000 100 45 25 10 

6000 22500 150 65 40 20 

8000 30000 200 90 55 25 

10000 37500 250 110 70 30 

12000 45500 300 135 80 35 

14000 53000 350 160 95 45   
TABEL ACID CIANURIC PENTRU PISCINE UZUALE CARE NU SUNT DE LA INTEX   

Capacitatea de apă   Acid cianuric care necesar pentru punerea în 
funcţiune  

 0,03g/L (30 ppm) 
(Galoane)   (Litri) (Lbs) (Kg) 

2000   7500 0.5 0.23 

4000   15000 1.0 0.45 

6000   22500 1.5 0.68 

8000   30000 2.0 0.90 

10000   37500 2.5 1.13 

12000   45500 3.0 1.37 

14000   53000 3.5 1.59   
  

TABEL TIMPI DE FUNCŢIONARE PENTRU PISCINE UZUALE CARE NU SUNT DE LA 
INTEX (CU ACID CIANURIC) 

Capacitatea de apă Timp de funcţionare (ore) la temperaturi exterioare/aer diferite 

(Galoane) (Litri) 
ECO5220G   ECO6220G   

10- 19°C  
(50 - 66°F) 

20 - 28°C  
(68 - 82°F) 

29
(84

- 36°C 
- 97°F) 

10- 19°C  
(50 - 66°F) 

20 - 28°C  
(68 - 82°F) 

29
(84

- 36°C 
- 97°F) 

2000 7500 2 3   4 1 1   2 
4000 15000 4 5   6 1 2   3 

6000 22500 6 7   8 2 3   4 
8000 30000 - -   - 3 4   5 

10000 37500 - -   - 4 5   6 
12000 45500 - -   - 5 6   7 
14000 53000 - -   - 6 7   8  
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(329GS) MODEL ECO 5220G & 6220G SALTWATER SYSTEM ROMANIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/28/2018   

Manual cu instrucţiuni de operare 

 
1. Conectaţi instalaţia de filtrare. 
2. Punerea în funcţiune a instalaţiei: 

Introduceţi în priză cablul de reţea şi testaţi întrerupătorul de protecţie la 
curenţi reziduali  
FI/RCD (întrerupător principal). Apăsaţi tasta . Apare codul de lumină 
„00” pe LED-ul staţiei de comandă şi indică astfel că  
aparatul este pregătit pentru programare. 

 
3. Setarea orelor de lucru ale generatorului de clor: 

Atunci când codul „00” luminează intermitent 
apăsaţi tasta pentru a seta orele necesare de 
funcţionare. Preluaţi orele de funcţionare necesare 
din tabelul timpului de funcţionare raportat la 
mărimea piscinei. 
Prin apăsarea tastei  creşte timpul de la 01 
până la max. 12 ore. Dacă aţi selectat prea multe 
ore menţineţi apăsată tasta  şi repetaţi procesul. 

Ceasul programator integrat activează acum sistemul de tratare a apei cu sare în fiecare zi 
la 
aceeaşi oră pentru timp de câte ore au fost setate. 
Indicaţie: Generatorul de clor nu lucrează dacă pompa-filtru nu lucrează. Asiguraţi-vă că 
programaţi astfel instalaţia dumneavoastră de filtrare (sau o porniţi manual), încât aceasta 
porneşte funcţionarea 5 minute înainte de sistemul de tratare apă cu sare şi încheie 

4. Blocaţi din nou câmpul de taste: 
Când este afişat numărul de ore selectat apăsaţi tasta până când auziţi 
un sunet „Beep”. Un afişaj verde „WORKING/LUCREAZĂ” pe display se 
luminează un interval de câteva secunde pentru a arăta că sistemul de 
tratare a apei cu sare a pornit producţia de clor. Prin blocarea tastelor de 
comandă la această setare se împiedică neautorizaţii să modifice ciclul de 
lucru. 
ACORDAŢI ATENŢIE: Dacă uitaţi să activaţi blocarea tastelor aceasta 
este efectuată de către aparat în mod automat şi 1 minut mai târziu 
sistemul de tratare a apei cu sare începe să lucreze din nou. 

5. Adaptaţi timpul de funcţionare când este necesar: 
Orele de funcţionare pot fi din nou adaptate dacă este necesar. 
Apăsaţi tasta  până când auziţi un sunet de tip „Beep”, pentru 
a elibera câmpul de tasta. Repetaţi paşii 3 până la 4. 

 

 
(per ciclu maxim 1-12 ore) 
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(329GS) MODEL ECO 5220G & 6220G SALTWATER SYSTEM ROMANIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/28/2018   

MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE OPERARE (continuare) 

6. Ciclul Boost 
• La punerea în funcţiune apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul „BOOST” 

timp de 5 secunde până când LED-ul „Boost” luminează şi pe display 
apare „80”. Aceasta arată că sistemul tratare a apei cu sare a început 
cu mai multă producţie de clor. Puteţi apăsa în continuare 
întrerupătorul „BOOST” pentru încă 5 secunde şi îl menţineţi apăsat 
până când afişajul nu mai luminează, ceea ce încheie ciclul Boost. 

• Ciclul Boost durează de 8ori timpul care este programat în sistem  
. Dacă timpul de funcţionarea al sistemului dumneavoastră de tratarea a apei cu sare este de 
ex. 2 ore, procesul Boost durează 8 x 2 = 16 ore. După ce procesul Boost este încheiat, 
sistemul comută în mod automat în modul de funcţionare normal. 

• Imediat ce ciclul Boost se derulează, controlaţi dacă a fost setat corect timpul de 
funcţionare al instalaţiei de filtrare. Dacă de exemplu timpul de funcţionare Boost este 
de 8 ore, instalaţia de filtrare trebuie astfel setată încât să funcţioneze mai mult de 8 
ore. Când este necesar creşteţi timpul de funcţionare al instalaţiei de filtrare. 
Acordaţi atenţie: Dacă este racordată la sistem o instalaţie de filtrare Intex, treceţi 
întrerupătorul pompei la poziţia „I”. 

 • După o ploaie abundentă sau dacă piscina este murdară, apăsaţi 
întrerupătorul „BOOST”, pentru a agita apa încă o dată. 

7. Modul Stand-By/Economie de energie: 
• Imediat ce ciclul este încheiat, la elementul de comandă se aprinde 

afişajul verde „SLEEP” şi pe display-ul LED luminează intermitent „93”. 
Sistemul este acum în „modul Stand-By”. După un timp el execută rutina 
de oprire şi schimbă în modul de economisire energie. Sistemul se 
conectează din nou în mod automat 24 de ore mai târziu, pentru a porni 
ciclul zilnic al producţiei de clor. 

• Lampa de comandă „SLEEP” luminează mai departe în modul de 
economisire energie, dar dioda luminoasă nu mai indică nicio valoare 
după 5 minute. Apăsaţi şi menţineţi  sau , pentru a vizualiza 
ultimul cod LED. 

8. Ciclul de autocurăţare al electrozilor: 
• Menţineţi tasta  apăsată timp de 5 secunde, până când luminează 

intermitent „10” pe display-ul LED. Apăsaţi din nou tasta , pentru a 
selecta precum urmează durata ciclului de autocurăţare în funcţie de 
gradul de duritate (conţinutul de calcar) al apei piscinei dumneavoastră. În 
total 3 setări: 14 ore, 10 ore şi 06 ore.  

Duritatea calcarului Durata ciclului de autocurăţare 
0 - 150 ppm Schimbaţi polaritatea la fiecare 14 ore 

150 - 250 ppm Schimbaţi polaritatea la fiecare 10 ore 
250 - 350 ppm Schimbaţi polaritatea la fiecare 06 ore 

 INDICAŢIE: Durata de viaţă funcţională a celulei variază în funcţie de starea apei, folosirea 
piscinei şi timpul de funcţionarea al aparatului. Selectaţi un ciclu de 14 ore, pentru a 
maximiza durata de viaţă funcţională a celulei de electroliză, dacă duritatea calcarului a 
atins 150 ppm. În plus curăţarea şi întreţinerea manuală regulată prelungesc durata de viaţă 
funcţională a celulei de electroliză. 

• Atunci când este afişat numărul de ore dorit ale autocurăţării, apăsaţi tasta  pentru a 
bloca tastele tastaturii. Ca urmare display-ul LED afişează din nou timpul de funcţionare 
normal. Sistemul modifică polaritatea electrozilor (5) de fiecare dată corespunzător orelor 
selectate. 
INDICAŢIE: Dacă aţi uitat să blocaţi tastele tastaturii, sistemul le blochează în mod 
automat. 
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TABEL COD LED 

 

Afişaje LED Definiţii 

80 Modul Boost 

00 Modul Stand-By (punere în funcţiune) 

01 Ore de lucru minime (1 oră rămasă) 

02 Ore de lucru (2 ore rămase) 

03 Ore de lucru (3 ore rămase) 

04 Ore de lucru (4 ore rămase) 

05 Ore de lucru (5 ore rămase) 

06 Ore de lucru (6 ore rămase) 

07 Ore de lucru (7 ore rămase) 

08 Ore de lucru (8 ore rămase) 

09 Ore de lucru (9 ore rămase) 

10 Ore de lucru (10 ore rămase) 

11 Ore de lucru (11 ore rămase) 

12 Ore de lucru maxime (12 ore rămase) 

90 Cod alarmă (putere scăzută a pompei/fără debit) 

91 Cod alarmă (nivel de sare scăzut) 

92 Cod alarmă (nivel de sare înalt) 

93 Modul Stand-By (nicio introducere timp de lucru) 

„LEER” 
(GOL) 

Nu există curent electric sau "modul „Economisire energie”"; 
aşteaptă  

 

IMPORTANT 
Dacă apare codul de eroare „90”, asiguraţi-vă că ceasul programator al 
instalaţiei de filtrare este setat mai îndelungat cu o (1) oră decât sistemul 
de tratarea a apei cu sare. 
Dacă instalaţia de filtrarea nu dispune de un ceas programator montat, 
instalaţia de filtrare trebuie să fie conectată/deconectată manual în 
fiecare zi. 
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SISTEM DE TRATARE A APEI CU SARE MONTAJ FIX 

Unele ţări în special în cadrul Uniunii Europene solicită ca produsul să fie 
neapărat fixat la sol sau că trebuie fixat pe un soclu într-o poziţie dreaptă 
permanentă. Informaţi-vă în acest sens la autoritatea dumneavoastră comunală, 
pentru a afla dacă în regiunea dumneavoastră există o reglementare referitoare 
la pompele-filtru pentru piscinele ce se amplasează deasupra solului. Dacă da, 
produsul poate fi montat pe o platformă prin utilizare a două găuri care se află 
pe bază. Vedeţi desenul de mai jos. 

Produsul poate fi montat pe o bază de ciment sau platformă de lemn pentru a 
împiedica o cădere accidentală. Găurile de fixare au un diametru de 6,4 mm. 
Întreaga structură trebuie să fie de mai mult de 18 kg. 

Model ECO5220G: 65 mm 
Model ECO6220G: 69 mm 
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ÎNTREŢINERE 

IMPORT
ANT Înainte de curăţare separaţi cablul de curent din priză şi închideţi vanele sertar de 

blocare sau introduceţi în deschidere filtrului un ştecher negru similar cu o pălărie, 
pentru a împiedica scurgerea apei în afară. După ce lucrările de întreţinere sunt 
încheiate introduceţi din nou cablul de curent electric şi deschideţi vana sertar de 
blocare sau îndepărtaţi ştecherul. 

Curăţare senzor flux 
1. Înşurubaţi rozeta senzorului de flux (6) contrar sensului orar şi o îndepărtaţi de la carcasa 

celulei. Vedeţi „Referinţă piese”. 
2. Atunci când se găsesc depuneri şi murdărie pe suprafaţa senzorului de flux, folosiţi un 

furtun de grădină pentru a îl curăţa. 

3. Atunci când clătirea nu îndepărtează depunerile, utilizaţi, dacă este necesar o perie de 
plastic pentru a curăţa suprafaţa şi balamaua. Nu utilizaţi perie metalică. 

4. După ce senzorul debitului de străbatere a fost verificat şi curăţat, poziţionaţi din nou 
senzorul la piesa de legătură precum este marcat şi rotiţi fix inelul şurub în sens orar, dar în 
acest proces nu strângeţi exagerat îmbinarea înşurubată. 

Curăţarea electrozilor 
Celula de înmagazinare electrolitică are o funcţie de autocurăţare care este integrată în 
programarea comenzii electronice. Acest proces de autocurăţare asigură, în majoritatea cazurilor, 
ca electrozii să lucreze la performanţă optimă. Dacă aveţi apă dură, atunci trebuie ca electrodul să 
fie curăţat manual suplimentar la intervale de timp regulate. Pentru menţinerea performanţei 
maxime recomandăm deschiderea lună a celulelor de înmagazinare electrolitice (5 & 4) şi 
examinarea lor vizuală. 
Următorii paşi arată cu trebuie curăţată celula. 

Examinarea vizuală şi curăţarea: 
1. Deconectaţi unitatea, trageţi ştecherul din priza electrică. 
2. Pentru pompele-filtru cu un furtun de diametru 32 mm- Pentru a 

evita scurgerea apei din bazin, deşurubaţi sitele de filtrare de la racordurile filtrului şi introduceţi 
capişoanele de obturare de tip pălărie în racordurile filtrului. Pentru pompele-filtru cu un 
furtun de diametru 38 mm - Rotiţi ambele mânere al ventilelor de blocare în sens orar către 
dreapta (până la opritor). Ventilul este închis şi împiedică ca apa să se scurgă din piscină. 
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4. Deschideţi îmbinarea înşurubată a senzorului de flux de străbatere (6) şi îl îndepărtaţi din 
carcasa celulei de electroliză. 

3. Separaţi cele 2 furtunuri de sistemul de tratarea a apei cu sare şi fixaţi 
capacele de celulă (9) ape admisia şi evacuarea celulei de electroliză. 

5. Turnaţi oţet alimentar on celula de înmagazinare electrolitică (3) pentru a scufunda 
electrozii în el. Înmuiaţi plăcile timp de aproximativ o oră. 

6. Deschideţi o parte a carcasei celulei (9), lăsaţi să se scurgă oţetul alimentar şi înlăturaţi 
reziduurile cu atenţie. Conectaţi furtunul piscinei cu celula. Spălaţi respectiv clătiţi carcasa 
celulei de electroliză cu apa piscinei. 

7. Conectaţi celula electrolitică din nou prin inversarea paşilor 3, 4, 5 şi 6. 

ÎNTREŢINERE (continuare) 
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ÎNTREŢINERE (continuare) 

INTEX ®  BE NZ I  D E  TESTA RE (L IV R A TE C U PR OD US U L)  

Cu benzile de testare puteţi măsura simultan clorul liber, valoarea pH-ului, duritatea apei precum 
şi alcalinitatea totală. Vă recomandăm să testaţi săptămânal chimia apei şi să menţineţi 
concentraţia clorului la 0,5-3,0 ppm. 

Instrucţiune pentru utilizare 
1. Scufundaţi banda complet în apă şi apoi o scoateţi imediat. 
2. Ţineţi banda timp de 15 secunde (nu scuturaţi apa excedentară de pe bandă). 
3. Acum comparaţi câmpul benzii cu diagrama colorată de pe eticheta ambalajului. Dacă este 

necesar corectaţi nivelul chimic din apa piscinei. La testarea apei este importantă tehnica 
corectă. Acordaţi atenţie să citiţi şi să urmaţi instrucţiunile scrise ale benzilor. 

DEPOZITARE DE LUNGĂ DURATĂ 

1. Trageţi cablul curentului electric din priză. 
2. După ce apa a fost evacuată în totalitate din bazin, separaţi sistemul de tratare a apei cu sare 

de la furtunuri pentru care inversaţi conductele de instalare. 
3. Înainte de depozitarea lăsaţi aparatul să se usuce la aer (în acest moment este utilă 

verificarea vizuală şi curăţarea celulei de înmagazinare electrolitică). 
4. Depozitaţi aparatul şi piesele accesoriu într-un loc uscat, între 0°C şi 36°C. 
5. Pentru depozitare poate fi utilizat ambalajul original. 

Pagina 
23 



 
 

3 2 9  
G S B  Română 

PĂSTRAŢI ACEST MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE 

(329GS) MODEL ECO 5220G & 6220G SALTWATER SYSTEM ROMANIAN 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 06/28/2018 

ÎNTREŢINEREA PISCINEI ŞI DEFINIŢII CHIMICE 
 

Valori măsurate preferate ale chimiei apei 

  Minim Ideal Maxim 
Clor liber 0 0,5 - 3,0 ppm 5,0 ppm 
Clor legat 0 0 ppm 0,2 ppm 
pH 7.2 7.4 - 7.6 7.8 
Conţinutul total de alcali 40 ppm 80 ppm 120 ppm 
Duritatea calcarului 50 ppm 100 - 250 ppm 350 ppm 
Stabilizator (acid cianuric) 10 ppm 20 - 40 ppm 50 ppm  

Informaţi-vă la un comerciant local de piscine referitor la tratarea apei. 
 

Clor liber - Este clorul activ rămas în apa piscinei. 

Clor legat - Este format prin reacţia clorului liber cu  
reziduuri de amoniac. 
Rezultat prea înalt - Miros pătrunzător de clor, iritarea ochilor. 

pH - O valoare care arată cât de acidă sau bazică este o soluţie. 
Urmarea dacă este prea scăzută - piese metalice ruginite, 
iritarea ochilor şi 
pielii, distrugerea conţinutului total de alcali. 
Urmarea dacă este prea ridicată - formare pietrei de cazan, apă 

tulbure, timpi mai scurţi de funcţionare filtru, 
iritarea ochilor şi pielii, efectivitate slabă a 
clorului. 

Conţinut total de alcali 
- 

Indică nivelul rezistenţei apei, pentru a modifica valoarea pH. 
Determină viteza şi uşurinţa modificării pH, din acest motiv 
echilibraţi întotdeauna conţinutul total de alcali înainte de a 
echilibra nivelul pH-ului. 
Urmarea dacă este prea scăzut - Piese metalice ruginite, iritarea 

ochilor şi pielii. Conţinut scăzut de alcali 
conduce la valoare a pH-ului instabilă. 
Fiecare substanţă chimică adăugată apei 
are o influenţă asupra valorii pH-ului. 

Urmarea dacă este prea ridicat - Formarea pietrei de 
cazan, apă tulbure, iritarea ochilor 
şi pielii, efectivitate slabă a clorului. 

Duritate calcar - Se referă la cantitatea de calciu şi magneziu care este 
dizolvată în apă. 
Urmarea dacă este prea ridicată - iritaţii ale ochilor şi pielii, apă 

dificil de echilibrat şi valori de clor 
proaste. Piatra de cazan se formează şi 
conduce la tulburarea apei. 

Stabilizator - 
(acid cianuric) 

Stabilizatorii prelungesc durata de viaţă a clorului în 
bazinele de înot. 

 
• Nu introduceţi substanţele chimice pentru piscine direct în Skimmer. Acest fapt poate 

deteriora celula. 
• Conţinut prea ridicat de sare sau agent de dezinfectare, peste valorile recomandate, 

poate contribui la coroziunea pieselor accesoriu ale piscinei. 
• Verificaţi data de expirare a setului de testare deoarece după această dată el poate furniza 

rezultate greşite. 
• Dacă datorită folosirii intense sunt necesari agenţi de dezinfectare suplimentari, 

utilizaţi agenţi pe bază de triclor-S-triazinetrion sau biclor de sodiu-s-
triazintriondihidrat. 
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INSTRUCŢIUNEA PENTRU REMEDIEREA ERORILOR 
  

PROBLEMĂ   SOLUŢIE CAUZĂ   

CLOR  
INSUFICIENT 

• Ore de lucru insuficiente ale 
sistemului de tratare a apei 
cu sare. 

• Nivelul sării în apa bazinului prea 
scăzut (mai puţin de 2000ppm). 

• Pierdere de clor datorită expunerii 
intense la radiaţia solară. 

• A crescut numărul celor care 
sunt în piscină. 

• Celulă de înmagazinare electrolitică 
obturată sau murdară. 

• Încărcare UV înaltă 

• Creşteţi orele de funcţionare zilnice ale 
sistemului de tratare a apei cu sare. Vedeţi 
„Instrucţiuni ore de funcţionare”. 

• Verificaţi nivelul de sare cu căsuţa de 
testare şi dacă este necesar compensaţi. 
Vedeţi „Volume apă bazin şi sare”. 

• Acoperiţi piscina cu prelata de acoperire 
atunci când nu este folosită. 

• Creşteţi orele de funcţionare zilnice ale 
sistemului de tratare a apei cu sare. Vedeţi 
„Instrucţiuni ore de funcţionare”. 

• Îndepărtaţi celula de înmagazinare pentru 
reverificare , dacă este necesar curăţaţi. 
Vedeţi „Întreţinere”. 

• Acoperiţi piscina timp de 2 zile cu o 
acoperire de piscine corespunzătoare şi 
lăsaţi aparatul să funcţioneze. Apoi testaţi 
apa cu benzile de testare prevăzute în acest 
scop. 

• Dacă piscina este limpede şi curată, 
adăugaţi în apă stabilizator şi o testaţi cu 
aparatul în funcţionare. 

FULGI ALBI ÎN APĂ • Există duritate considerabilă a 
calcarului în apa bazinului. 

• Scurgeţi circa 20 până la 25% din volumul 
apei bazinului şi adăugaţi apă proaspătă 
pentru a diminua duritatea calcarului. Verificaţi 
vizual celula de înmagazinare electrolitică 
dacă s-a format piatră de cazan şi, dacă este 
necesar curăţaţi celula de înmagazinare 
electrolitică. 

FĂRĂ 
AFIŞAJ LED 

• Fără curent electric. 
• Întrerupătorul de protecţie FI/RCD nu 

a fost resetat. 
• Siguranţa curentului electric  

sărită. 
• Defecţiune LED 

• Conectaţi întrerupătorul de curent. 
• Conectaţi din nou întrerupătorul de 

protecţie FI/RCD. 
• Luaţi legătura cu Centrul Service Intex. 
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INSTRUCŢIUNI PENTRU REMEDIEREA ERORILOR 
(continuare)   

COD  
DIODE 

PROBLEMĂ SOLUŢIE 

Conectat codul diodelor luminoase Aprinse şi Alarmă (INDICAŢIE: Înainte de curăţare şi întreţinere întotdeauna deconectaţi curentul 
electric. 

  1. Instalaţia de filtrare nu este racordată la 
sistem  

şi/sau conectată. 

• Asiguraţi-vă ca instalaţia de filtrare este racordată  
şi este în funcţiune. Vedeţi „Instrucţiuni de montare”. 

2. Linia de circulaţie este blocată. • Asiguraţi-vă că vanele sertar de blocare este 
deschisă (dacă există). 

• Asiguraţi-vă că este curat cartuşul filtrului/celulei. 
Vedeţi „Întreţinere”. 

• Lăsaţi să se disipeze în afară tot aerul inclus în 
linia de circulaţie  
. Vedeţi manualul de utilizare al pompei-filtru. 

3. Sens greşit pentru intrarea şi 
ieşirea furtunului. 

• Verificaţi sensul de intrarea şi ieşire al furtunului 
apei. Dacă este necesar interschimbaţi furtunurile. 
Vedeţi „Instrucţiuni de montare”. 

4. Piatră de cazan la senzorul de flux. • Asiguraţi-vă că senzorul de flux (în special  
balamaua) este curat. Vedeţi „Întreţinere”. 

5. Cablul senzorului de flux este 
desprins. 

• Introduceţi fix senzorul de flux în priza 
senzorului de flux. 

6.Conflict interior ceas programator 
între instalaţia de filtrarea şi sistemul 
de tratarea a apei cu sare. 

• Resetaţi ambele ceasuri programatoare de la instalaţia 
de filtrare  
şi a apei cu sare. Vedeţi „Ciclu de creştere”. 

7. Defect senzor flux. • Luaţi legătura cu Centrul Service Intex. 

  1. Murdărie sau piatră de cazan pe 
plăcile de titan. 

• Îndepărtaţi celula electrolitică primară pentru verificare  
şi curăţare, dacă este necesar. Vedeţi „Întreţinere”. 

2. Nivel de sare scăzut / fără sare. • Adăugaţi sare. Vedeţi „Volume apă 
piscină şi sare”. 

3. Cablul celulei de înmagazinare 
electrolitică este desprins. 

• Introduceţi senzorul de flux fix în priza 
senzorului de flux. 

4. Posibil defect al celulei de 
înmagazinare electrolitică. 

• Luaţi legătura cu centrul de Service Intex  
. Dacă este necesar înlocuiţi celula de 
înmagazinare. 

    1. Nivel înalt de sare. • Scurgeţi o parte din apa bazinului şi îl umpleţi 
la nivel cu apă proaspătă. Vedeţi „Volume 
apă piscină şi sare”. 

  1. Ecranul tip display LED este 
deconectat şi lampa „SERVICE” 
este activată – Sistemul nu se 
conectează. 

2. Cauzat de o umiditatea a aerului 
înaltă. 

3. Defecţiune PCB. 

• Tensiunea curentului electric menajer este prea înaltă sau 
prea scăzută (+ 20%). Reverificaţi dacă tensiunea curentului 
se află în cadrul domeniul stabilit, care este indicat pe 
carcasa aparatului). 

• Lăsaţi sistemul să funcţioneze în timpul orelor amiezii şi 
evitaţi să îl lăsaţi să funcţioneze la apus, pe timp de ceaţă 
sau ploaie. Aşezaţi o placă de faianţă/gresie sau similar de 
mărime 38 x 38 cm (15 x 15 ţoli) între aparat şi baza piscinei 
pentru a proteja sistemul de evaporarea apei. 

• Luaţi legătura cu Centrul Service Intex. 

  
IMPORTANT 

Dacă în continuare vă loviţi de dificultăţi, contactaţi departamentul nostru de service 
pentru clienţi. Vedeţi lista separată „Centre Service autorizate”. 
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SCHIMBAREA STAŢIEI DE COMANDĂ 

Scule necesare: O (1) şurubelniţă cap cruce. 
Dacă trebuie înlocuită numai staţia de comandă (13) conform instrucţiunii Centrului Service 
îndepărtaţi toate piesele componente din cadrul punctat şi le păstraţi într-un loc sigur pentru 
folosirea ulterioară. 
Imediat ce aţi primit noua staţie de comandă înlocuitoare, montaţi piesele ansamblului unităţii 
vechi la noua piesa de operare. 

 

Staţia de 
comandă 

INDICAŢII GENERALE DE SIGURANŢĂ 

Piscina dumneavoastră de înot poate să vă aducă multă distracţie şi bucurie, totuşi apa 
reprezintă şi riscuri. Pentru a putea evita eventuale pericole de accidentare şi situaţii ce 
pun în pericol viaţa, citiţi şi respectaţi obligatoriu indicaţiile de siguranţă care sunt 
anexate produsului. Nu uitaţi că avertizările de pe ambalaje cuprind într-adevăr multe 
dar în mod firesc nu toate riscurile posibile. 

Pentru o siguranţă suplimentară vă rugăm familiarizaţi-vă cu următoarele directive precum 
şi avertizări care sunt puse la dispoziţie de către organizaţiile naţionale de siguranţă. 
• Solicitaţi o supraveghere neîntreruptă. Un adult de încredere şi competent trebuie să preia 

funcţia supraveghetorului locului de scăldat, în special atunci când se află copii în apropierea 
piscinei. 

• Învăţaţi să înotaţi. 
• Acordaţi-vă timp şi familiarizaţi-vă cu măsurile de prim ajutor. 
• Informaţi pe fiecare persoană care supraveghează piscina asupra posibilelor pericole precum 

şi referitor la folosirea dispozitivelor de protecţie precum de exemplu uşi încuiate, blocări etc. 
• Informaţi toate persoanele, inclusiv copii, care folosesc piscina, ce trebuie făcut în cazul unui 

accident. 
• În timpul scăldatului este importantă raţiunea şi capacitatea de evaluare corectă. 
• Supravegheaţi, supravegheaţi, supravegheaţi. 
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GARANŢIE 
Sistemul dumneavoastră de tratare a apei cu sare Krystal ClearTM a fost realizat cu utilizarea materialelor de 
înaltă calitate şi cu o muncă de calitate. Toate produsele Intex au fost verificate şi confirmate fără defecte înainte 
de a părăsi fabrica. Acest tichet de garanţie este valabil numai pentru sistemul de tratate a apei cu sare Krystal 
ClearTM şi accesoriile specificate mai jos. 

Această garanţie limitată nu este valabilă în loc de ci suplimentar la cerinţele dumneavoastră legale şi 
mijloacele legale. În măsura în care garanţia este incompatibilă cu oricare din solicitările dumneavoastră 
legale, acestea prevalează. Un exemplu: legile de protecţie consumatori în toată Uniunea Europeană 
asigură drepturile legale de garanţie suplimentar domeniului care este acoperit de această garanţie 
limitată. Pentru informaţii referitoare la legile de protecţie consumatori ale UE vă rugăm vizitaţi Centrul 
consumatorilor europeni la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.  

Prevederile acestei garanţii limitate le poate valorifica numai primul cumpărător al produsului şi garanţia 
limitată nu este transmisibilă. Tichetul de garanţie este valabil numai cu bonul de casă. Perioada de garanţie 
care este specificată mai jos este valabilă începând cu data achiziţionării. Vă rugăm păstraţi-vă bonul de 
casă împreună cu acest manual cu instrucţiuni de operare. La toate reclamaţiile în garanţie trebuie 
prezentată o dovadă a achiziţiei sau garanţie limitată nu este validă.  

Garanţie Krystal ClearTM Sistem tratare ozon şi apă cu sare - 2 ani 
Garanţie electrod titan - 1 an 
Garanţie furtunuri, ventile şi accesorii - 180 zile 

Dacă o eroare de fabricaţie survine în intervalele de timp care sunt listate mai sus, vă rugăm contactaţi 
Centrul Service INTEX răspunzător, care este specificat în lista separată „Centre Service autorizate”. 
Dacă articolul a fost returnat aşa cum a fost indicat de către Centrul Service Intex, Centrul Service 
controlează articolul şi stabileşte valabilitatea reclamaţiei dumneavoastră. Dacă articolul cade sub 
prevederile garanţiei, atunci el este reparat gratuit sau înlocuit gratuit cu un alt articol identic sau similar 
(decizia Intex).  

În afara acestei garanţii şi altor revendicări legale în ţara dumneavoastră nu sunt implicate alte garanţii 
. În măsura în care este posibil în ţara dumneavoastră, Intex nu este răspunzător în nicio situaţie faţă de 
dumneavoastră sau de un terţ pentru daune directe sau consecutive, care au rezultat din folosirea sistemului 
dumneavoastră de tratare a apei cu sare Krystal ClearTM, sau pentru acţiuni de la Intex sau reprezentanţii săi 
autorizaţi şi angajaţii acestora (inclusiv fabricarea produsului). Unele ţări sau jurisdicţii nu permit excluderea sau 
limitarea daunelor intenţionate sau consecutive. Excluderea sau limitarea mai sus denumită nu este aplicabilă 
pentru aceste ţări. 

Următoarele conduce la excluderea garanţiei limitate pentru sistemul de tratare a apei cu sare Krystal ClearTM 
respectiv nu este supus garanţiei limitate: 
• Dacă sistemul de tratare a apei cu sare Krystal ClearTM este expus la neglijenţă, folosire sau aplicare 

necorespunzătoare, 
accident, utilizare abuzivă, tensiune incorectă sau altă intensitatea a curentului decât cea indicată în 
manualul cu instrucţiuni de operare, întreţinere sau depozitare necorespunzătoare; 

• Dacă sistemul de tratare a apei cu sare Krystal ClearTM este expus la daune care se găsesc în afara 
domeniului de influenţă a Intex, printre altele uzura obişnuită şi frecare şi daune care au fost cauzate de 
acţiunea unui incendiu, inundaţie, îngheţ, ploaie sau alte influenţe ale mediului; 

• Piese şi componente care nu au fost vândute de către Intex şi / sau 
• modificări, reparaţii sau demontare neaprobate, de către persoane altele decât personalul 

Intex-Service-Center. 

Garanţia nu cuprinde costurile care rezultă din apa piscinei scursă, din substanţele chimice sau daune ale 
apei. De asemenea nu intră sub garanţie vătămările persoanelor şi daunele materiale. 

Vă rugăm să citiţi manualul cu instrucţiuni de operare cu deosebită atenţie şi respectaţi toate instrucţiunile 
referitoare la funcţionarea şi întreţinere corespunzătoare a sistemului dumneavoastră de tratare a apei cu sare 
Krystal ClearTM. Controlaţi patul de aer întotdeauna înainte de a îl pune în funcţiune. Garanţia limitată se 
anulează dacă instrucţiunile nu sunt respectate. 
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