
Szybki start - Inwerter iSAVER+1100 i 2200 

Uwagi ogólne 

Inwertery iSAVER+ służą do regulacji obrotów, a tym samym pobieranej mocy, jednofazowych silników 
indukcyjnych pomp basenowych. Model 1100 obsługuje pompy o mocy do 1100 W, a 2200 pompy o mocy do 
2200 W. Inwerter może pracować w trybie ręcznym z ustaloną wstępnie prędkością obrotową, bądź też w trybie 
automatycznym z wykorzystaniem sterownika czasowego. Umożliwia on wybranie 4 nastaw czasowych w ciągu 
doby z ustalonymi obrotami pompy, bądź też wyłączenie pompy z ruchu w ustalonym czasie. Przyczynia się to 
do znacznej oszczędności energii elektrycznej podczas eksploatacji basenu. 

Podłączenie inwertera 

1. Zamocuj inwerter do ściany przy pomocy załączonych 
kołków ze śrubami. Rozstaw kołków wynosi 128 mm. 

2. Z tyłu inwertera znajduje się radiator (1100) lub radiator 
z wentylatorem (2200). Pamiętaj, aby nie ograniczać 
prawidłowego chłodzenia – wolna przestrzeń od 
dołu/góry obudowy musi wynosić co najmniej 40 cm, a 
po bokach obudowy co najmniej 25 cm. 

3. iSAVER+ wyposażony jest fabrycznie w dwa przewody 
zasilające – jeden z wtyczką do zasilania inwertera, a 
drugi z gniazdem do zasilania pompy basenowej. 
Najszybciej zainstalujesz inwerter wykorzystując te 
przewody. 

4. Jeśli chcesz dalej korzystać z własnego 
sterownika/wyłącznika pompy basenowej to zdejmij obudowę inwertera i podłącz przewód zasilający inwertera 
(ten z wtyczką) do zacisków sterownika/wyłącznika, do których wcześniej była podłączona pompa. 

5. Następnie podłącz zasilanie pompy do zacisków inwertera, do których podłączony był przewód z gniazdem, lub 
też załóż wtyczkę na przewodzie zasilającym pompę . 

Uruchomienie inwertera i praca w trybie ręcznym 

1. Włącz zasilanie inwertera. Zapali się przycisk  służący do odblokowania ekranu i zmiany trybów pracy. 

Naciśnij ten przycisk na 3 sekundy, aby odblokować ekran (będzie słyszalne piknięcie), po czym zapalą się 

pozostałe przyciski. Włącz inwerter przyciskiem .  

Inwerter uruchomi pompę na 1 minutę z najwyższymi obrotami 2900 1/min w celu zassania wody (czas ten, 

 jak i minimalne obroty pompy w trybie nocnym możesz zmienić później). Po zakończeniu zasysania wody 

pompa automatycznie przełączy się na uprzednio ustawiony tryb pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przyciskiem  możesz teraz wybrać kolejno tryb pracy pompy - Noc (ikona księżyca) z domyślnymi  obrotami 

1200 1/min, Dzień (ikona słońca) z obrotami 2000 1/min lub tryb Płukanie (ikona filtra) z domyślnymi obrotami 

2900 1/min. Przyciskami  i   możesz w każdej chwili zmieniać obroty pompy w krokach co 50 1/min. Pompa 

w wybranym trybie pracy będzie pracowała przez cały czas. 



Symbol  wskazuje, że pompa pracuje i pokazuje bieżące obroty i moc pobieraną. Po kilku minutach ekran 

zostanie przyciemniony, ale możesz go włączyć dowolnym przyciskiem. 

3. W każdej chwili możesz zmienić tryb pracy na przykład w celu wypłukania filtra, ale należy pamiętać o 

odblokowaniu ekranu przyciskiem  . Blokowanie ekranu następuje zawsze po 1 min przerwy w jego obsłudze. 

4. W celu wyłączenia pompy naciśnij przycisk . Tryb pracy i ustalone wcześniej obroty zostaną zachowane po 

ponownym włączeniu inwertera. 

Praca w trybie automatycznym - ustawienie sterownika czasowego 

1. Aby skorzystać ze sterownika czasowego naciśnij przycisk . Użyj przycisków  i  oraz  aby ustawić 

aktualny czas, a następnie naciśnij , aby przejść do 1 nastawy czasowej. W podobny sposób ustaw czas 

rozpoczęcia i zakończenia pracy, a następnie przyciskiem  wybierz odpowiedni tryb pracy.  

Przyciskami  i  możesz skorygować teraz domyślną prędkość obrotową pompy.  

Po akceptacji przyciskiem  możesz zacząć programować 2 nastawę czasową. 

W podobny sposób zaprogramuj wszystkie 4 nastawy czasowe. 

2. Jeśli chcesz wrócić do poprzedniej nastawy naciśnij jednocześnie oba przyciski  i .  

3. Podczas programowania zegar nie pracuje – po zakończeniu programowania sprawdź i ewentualnie skoryguj 

aktualny czas. 

4. Aby zapisać wprowadzone ustawienia naciśnij  na 3 sekundy lub odczekaj 10 sekund. 

5. Migająca ikona zegara  wskazuje, że urządzenie oczekuje na ustawiony czas rozpoczęcia 

1 nastawy czasowej. 

6. W trakcie wprowadzania nastaw, jeśli chcesz zrezygnować z tego procesu naciśnij przycisk  na 3 sekundy. 

7. W dowolnym czasie możesz sprawdzić poprawność wszystkich 4 nastaw posługując się przyciskami  i . 

8. Pamiętaj – jeśli chcesz, aby pompa nie pracowała przez pewien okres czasu (na przykład w nocy lub w 

okresach droższej energii) zrób odpowiednią przerwę pomiędzy kolejnymi nastawami czasowymi. 

Jeśli błędnie wprowadzisz czasy rozpoczęcia/zakończenia pracy kolejnych nastaw i będą się one nakładały, to 

inwerter nie zmieni obrotów pompy i będzie nadal działał na podstawie poprzedniego prawidłowego ustawienia. 

Ustawienie czasu zasysania i minimalnych obrotów pompy 

1. Wyłącz inwerter przyciskiem  i wciśnij jednocześnie oba przyciski  i  na 3 sekundy. 

2. Na ekranie zobaczysz cyfrę 1 (1 minuta zasysania). Możesz ją zmienić w zakresie 1 – 10 z krokiem  

co 1 minutę. Zaakceptuj wprowadzony czas naciskając jednocześnie przyciski  i  na 3 sekundy. 

3. Na ekranie zobaczysz cyfrę 1200 (1200 obr/min). Możesz ją zmienić w zakresie 1200 – 2000 obr/min  

z krokiem co 100 obr/min.  

4. Zatwierdź wprowadzone zmiany naciskając jednocześnie przyciski  i  na 3 sekundy lub odczekaj  

10 sekund. 

Resetowanie inwertera – powrót do nastaw fabrycznych 

1. Wyłącz inwerter przyciskiem  i wciśnij jednocześnie oba przyciski  i  na 3 sekundy. Przywrócone zostaną 

nastawy fabryczne. 

 

OSTRZEŻENIA 
Instaluj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie dotykaj radiatora podczas pracy inwertera lub do 30 min po jego wyłączeniu. 

Ze względu na przetwornicę wysokiego napięcia znajdującą się w urządzeniu, nie należy demontować ani 
wymieniać żadnych podzespołów w przypadku wadliwego działania lub awarii.  
Przed serwisem urządzenia poczekaj, aż zgaśnie dioda zasilania lub odczekaj co najmniej 3 minuty po 
odłączeniu zasilania inwertera. 




