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Gebruiksaanwijzing 
MG Chlorinator 

 

 
 

 

 

Informatie elektrolyse-apparaat  

 

 

 

 

 

 

Registreer het serienummer van het elektrolyse-apparaat op 
onderstaande regel. 

Dit is belangrijk voor het geval u later vragen heeft over het 
elektrolyse-apparaat.  

Model: MG Chlorinator V1.0 

Serienummer: …………………………………………    
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Technische specificatie  

• Voeding 100-230 VAC / 50-60 hz  
• Adapterspanning 100-240 VAC / 12 VDC 50-60 Hz 1,2 Amp 
• Celspanning 5 volt DC 
• Automatische celreiniging door ompolen van cel 
• Stopt bij gasvorming in cel 
• Magnesium met melding (Salt Low, Salt OK, Salt High) 
• Elektrolyse-apparaat werkt op een magnesiumgehalte tussen de 1,5 en 3 gram/liter 
• Bij een waarde van meer dan 4,5 gram/liter gaan de leds rood, groen en geel 

knipperen en gaat het apparaat in standby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterkwaliteit voor privézwembaden   
 

PH --------------------------------  7,0 en 7,6  

Vrijchloor ----------------------  0,5 -1,0 mg/l 

Zoutgehalte -------------------- 2 en 3 g/l  

Totaal Alkalinity---------------80 tot 120 PPM 
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1. Veiligheidsadvies 
Attentie! Om te voorkomen dat er enige vorm van letsel optreedt, dienen bij het gebruik van 
het elektrolyse-apparaat de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. 

1. Monteer het elektrolyse-apparaat in een droge ruimte. 
 Vermijd direct zonlicht en regen op de regelkast. 

2. Voorkom een elektrische schok. 
 Vermijd lichaamscontact met geaarde objecten zoals metalen onderdelen, 
pompen en filters. 

3. Het apparaat kan worden aangesloten op een voeding 100-240 volt AC 
 Gebruik een wandcontactdoos voor het aansluiten van het elektrolyse-
apparaat. Het apparaat heeft geen randaarde en werkt op een veilige 
spanning van 12 volt DC  

4. Zorg ervoor dat de ruimte waar het elektrolyse-apparaat is gemonteerd 
afsluitbaar is en houd kinderen uit de buurt. 

 Laat kinderen niet in de buurt van de installatie komen, om letsel door een 
elektrische schok of draaiende delen te voorkomen.  

5. Gebruik geschikt gereedschap om schade te voorkomen. 
 Gebruik het juiste gereedschap bij montage en werkzaamheden aan het 
elektrolyse-apparaat, om schade aan apparaat te voorkomen. 

6. Trek de stekker uit het stopcontact. 
 Bij werkzaamheden aan of in de directe omgeving van het elektrolyse-
apparaat dient u altijd de stekker uit het stopcontact te halen, om te 
voorkomen dat u bij beschadiging of aanraking een elektrische schok kunt 
krijgen.  

7. Gebruik het apparaat alleen voor het doel zoals omschreven in de 
gebruiksaanwijzing. 

 Lees voor het gebruik van het elektrolyse-apparaat aandachtig de 
gebruiksaanwijzing door, om schade aan het apparaat of letsel aan 
personen te voorkomen.  

8. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkende reparateur 
worden uitgevoerd. 

 Dit apparaat voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften. Ter 
voorkoming van ongevallen mogen reparaties alleen door vakkundig 
personeel worden uitgevoerd.  
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2. Onderdelenlijst   

2.1 Elektrolyse-apparaat 
Controleer voor installatie de verpakking op de aanwezigheid van onderstaande onderdelen:  

1. Regelkast  
2. Cel en celbehuizing  
3. Voedingsunit  
4. PH en chloor teststrips  
5. Gebruikshandleiding  

3. Installatie-instructie  

3.1 Installatie van de regelkast:  
Monteer de regelkast van het elektrolyse-apparaat in de nabijheid van uw Jacuzzi, Spa, 
Hottub of zwembad. Zorg ervoor dat de regelkast droog wordt opgehangen en vermijd direct 
zonlicht op de regelkast.  

Sluit de regelkast aan op een stopcontact op meer dan 2 meter afstand van uw te 
behandelen water. Laat de regelkast en de pomp van het zwembad gelijktijdig draaien. 
Hiervoor kunt u de pomp en de regelkast van het elektrolyse-apparaat achter een timer 
plaatsen. Bij toepassing bij Jacuzzi, Spa of hottub kunt u de anode in het water hangen en 
hoeft de pomp niet te draaien. 

 3.2 Installatie van de anode 
De anode kan geleverd worden in twee uitvoeringen: 

1. Anode voor Jacuzzi, Spa en Hottub, waarbij de anode in het water hangt en zo het 
water kan behandelen. Door de productie van chloride vanuit het in het water 
opgeloste magnesium en de opwaartse kracht hiervan, gaat het te behandelen water 
door de cel stromen en mengt het geproduceerde chloride zich met het aanwezige 
water. 

2. Anode wordt geleverd met slangtule voor in de perszijde van de leiding, direct na het 
filter, bij voorkeur tussen twee koppelingen. Belangrijk: de anode moet zo 
geïnstalleerd worden dat de volledige watertoevoer door de anode wordt geleid en de 
anode geheel gevuld is met water. 

3.3 Type mineraal 
Het elektrolyse-apparaat is te gebruiken in combinatie met het door Aquadolphin geleverde 
mineraal magnesium. Dit mineraal wordt geproduceerd en geleverd als medicinaal 
magnesium. Eventueel kunt u ook zwembadzout gebruiken 

3.4 Leidingwater versus grondwater 
Vul zwembad, Jacuzzi, Spa of Hottub uitsluitend met schoon leidingwater en nooit met 
grondwater, om schade aan de anode te voorkomen. Schakel de installatie nooit in als er 
geen doorstroming is of deze niet ondergedompeld is in het water.  
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3.5 Aansluitschema MG Chlorinator in persleiding van uw filterinstallatie  

 

 

1. Skimmer 
2. Circulatiepomp 
3. Filter 
4. Anode MG Chlorinator 
5. Regelkast 

Regelkast  

 

 

 

 

2 3 4 

5 
 zwembad 

7 

1 

Salt High            > meer dan 4 gram/liter 

Salt OK               = 3 gram/liter 

Salt LOW           < minder dan 1,5 gram/liter 
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4. Dosering magnesium voor Spa, Jacuzzi, Hottub en/of 
Zwembad (tabel 1) 

Inhoud	Liter	 Toe	te	voegen	hoeveelheid	magnesium	(gram)			
magnesiumgehalte	van	3	gram/liter	

750 2250 
1000 3000 
1250 3750 
1500 4500 
1750 5250 
2000 6000 
2250 6750 
2500 7500 
2750 8250 
3000 9000 
3250 9750 
3500 10500 
3750 11250 
4000 12000 
4250 12750 
4500 13500 
4750 14250 
5000 15000 

 

5. Ingebruikname elektrolyse-apparaat 
1. Voeg hoeveelheid magnesium toe aan het water volgens tabel 1 (3 gram/liter). 
2. Hang de regelkast in de nabijheid van uw te behandelen water. 
3. Sluit de adapter aan op 100-230 VAC.  
4. Nadat het magnesium is opgelost kunt u de anode in het water hangen en is het elektrolyse-

apparaat gereed voor gebruik. 

6. Werking elektrolyse-apparaat 
1. Schakel de unit in door op de standby knop te drukken en de blauwe lamp continu gaat 

branden. Het apparaat is ingesteld op een maximum van 8 draaiuren en schakelt daarna 
automatisch naar standby. De blauwe lamp gaat dan knipperen.  

2. Bij gebruik van een timer voor de voeding van het elektrolyse-apparaat kunt u het apparaat in 
laten schakelen op de door u gewenste tijd.  

3. Het elektrolyse-apparaat heeft ook een ingebouwde timer en kan ingesteld worden op 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 en 8 uur draaien en gaat daarna in de standby modus. De ingestelde tijd wordt 
opgeslagen in het geheugen van het elektrolyse-apparaat en zal als de voeding terugkomt 
automatisch inschakelen. 

4. Vuistregel is per 1000 liter inhoud de elektrolyse maximaal 1 uur in te schakelen; dit is gelijk 
aan 1ppm vrijchloor. 
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7. Instelling looptijd elektrolyse-apparaat 
Alvorens u onderstaande tijden instelt, drukt u eerst 5 seconden op de standby knop, 
totdat deze gaat knipperen. U heeft dan 5 seconden de tijd om onderstaande tijden in te 
stellen.  

• Instelling 1 uur (1 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 2 uur (2 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 3 uur (3 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 4 uur (4 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 5 uur (5 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 6 uur (6 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 7 uur (7 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

• Instelling 8 uur (8 keer drukken op standby knop, lamp gaat 1 keer knipperen en 
daarna continu branden; de tijd is nu ingesteld) 

*Resetten van bovenstaande waardes kan door minimaal 10 seconden op de standby 
knop te drukken tot alle lampen gaan branden. Laat dan de standby knop los. Het 
apparaat komt weer op fabrieksinstelling en werkt dan maximaal 8 uur.  
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8. Uitleg indicatie en eventuele actie  
Bij een storing zal dit zichtbaar zijn in de onderste regel van het menu.   

 
Signalering Menu Actie 
Salt Low Er is te weinig magnesium aanwezig 

in het water; minder dan 1,5 
gram/liter   
_______________________ 
Het alarm kan ook het gevolg zijn 
van een vervuilde anode 

Voeg magnesium toe volgens 
doseringsschema 
 
 
Reinig de cel met 5% 
zoutzuuroplossing, totdat de cel 
weer schoon is  

Salt OK Er zit voldoende magnesium in het 
water; gelijk aan 3 gram/liter 

n.v.t. 

Salt High Er zit meer dan 4 gram/liter 
magnesium in het water   

Vervang een gedeelte van het water 
totdat groene lamp weer gaat 
branden  

Salt to High Bovenstaande lampen gaan knipperen 
en er zit meer dan 4,5 gram/liter 
magnesium in het water en 
elektrolyse-apparaat gaat in standby 

Vervang een gedeelte van het water 
totdat groene lamp weer gaat 
branden 

 
  

6. Verwijderen van aanslag op anode  
 
Verwijder de anode uit het systeem en plaats deze gedurende 5 minuten in een ontkalkingsmiddel. 
(bijvoorbeeld een oplossing 5% zoutzuur) 

9. Weersinvloeden 
 
Door weersinvloeden zoals onweer, regen en sterke temperatuurschommelingen, kan het 
chloorgehalte in het water (snel) veranderen. Het is raadzaam om regelmatig de chloorwaarde en de 
Ph-waarde van uw water te controleren. Bij stabiel weer kunt u volstaan met 1 controle per week.  

 
 
 

Uw Dealer : 


