
 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO KLORINATORJA 
 
 
Poraba klora je odvisna od načina uporabe, obremenjenosti, temperature, itd. Na začetku je 
potrebno z meritvami in poskusi ugotoviti ustrezno nastavitev ventilov. Začnite s srednjo 
nastavitvijo ventila na klorinatorju. Redno preverjajte vsebnost klora v bazenu in po potrebi 
priprite ali odprite ventil. 
 
ODPIRANJE KLORINATORJA 
 

1. Pred odpiranjem naj naprave deluje vsaj 15 minut. 
2. Zaprite dovod vode, zaprite regulacijski ventil na klorinatorju (pozicija OFF) in ventil 

pred klorinatorjem. Zaprite tudi ventil na povratni strani, da voda ne bo tekla iz bazena 
in počakajte 1 minuto. 

3. Pritisnite na varnostni zatič in objemko pokrova odvijte v nasprotni smeri urinih 
kazalcev. NE VDIHAVATI HLAPOV IZ KLORINATORJA! 

 
POLNJENJE KLORINATORJA 
 
Klorinator je potrebno redno polniti, preden se popolnoma izprazni: 

1. Napravo spraznite do 1/3 kapacitete in vanj previdno vložite tablete. 
2. Klorinator napolnite z vodo do višine 1cm pod robom. 

 
ZAPIRANJE KLORINATORJA 
 

1. Pokrov s tesnilom vstavite v odprtino. Privijte objemko pokrova v smeri urinih 
kazalcev, dokler se varnostni zatič ne zatakne. 

2. Regulacijski ventil nastavite nazaj na potrebno količino. Odprite ventila na povratni 
strani in nato še ventil pred klorinatorjem, ter ventil za dovod vode. 

 
 
POZOR! POZORNO PREBERITE! 
 
NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE! 
 
Uporabljajte le počasitopne tablete tipa triklor (triklorizocianurna kislina) ali brom. Nikoli ne 
mešajte kemičnih proizvodov, ker lahko pride do požara ali eksplozije!  
 
Nikoli ne odstranjujte pokrova klorinatorja med delovanjem. Preden odprete pokrov vedno 
zaprite dovod vode in ventile. Z klorinatorjem rokujte zelo previdno: ne kaditi, ne vdihavajte 
hlapov in uporabljajte zaščitne rokavice in zaščitna očala. Prepričajte se, da je povratni ventil 
proti bazenu (ventil za klorinatorjem) vedno odprt, da se prepreči nastajanje plinov v 
klorinatorju. Povratni ventil naj do zaprt samo med polnjenjem in vzdrževanjem klorinatorja. 
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