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Vážení zákazníci,

věříte bazénům Magiline a vybrali jste si bazén s iMAGI Premium+ nebo Sérénité+ a my Vám za to děkujeme.

Váš Magiline bazén je standardně vybaven systémem (boxem) iMAGI, který Vám umožňuje ovládat bazén přes telefon, 
ať jste kdekoliv na světě.

Abyste mohli těžit ze všech výhod, které systém iMAGI nabízí, zveme Vás k prozkoumání všech jeho funkcí v následujícím 
textu.

VAROVÁNÍ

Jakákoliv změna souvísející s konfigurovanými hodnotami instalačního programu Magiline (výchozí hodnoty) může 
za určitých okolností vést k ohrožení osob. Jakékoliv úpravy proto musí provádět kvalifikovaná osoba. Provozovatel 
(zákazník) zařízení odpovídá za jakékoliv nesprávné použití nebo změny konfigurovaných hodnot.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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 I. iMAGI rozhraní

Ovládací panel iMAGI je vybaven barevným dotykovým displejem, 
který Vám umožní pracovat s různými nabídkami menu.

Chcete-li otevřít nabídku nastavení, jednoduše stiskněte ikonu 
odpovídající dané funkci.

II. ZAPNUTÍ IMAGI SKŘÍNĚ

Chcete-li zapnout ovládací box iMAGI, zapněte proudový chránič a hlavní jistič.

Pro dokonalou bezpečnost je ovládací box iMAGI vybaven 30mA proudovým chráničem, který ochrání 
celou instalaci.

Důrazně doporučujeme zkontrolovat funkci proudového chrániče alespon jednou na začátku každé 
sezóny.

Jednoduše stiskněte testovací tlačítko. Proudový chránič by následně měl vypnout napájení Vaší iMAGI skříně.

Dotykový 
displej

Manuální tlačítko 
filtrační jednotky  

(v případě poruchy elektroniky)

Jistič pomocného
čerpadla

Jistič NCC (protiproudu)Jistič filtrační 
jednotky

Hlavní jistič

Proudový 
chránič

Test proudového 
chrániče

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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III. HLAVNÍ MENU

1. ERGONOMIE HLAVNÍHO MENU

Menu iMAGI se skládá ze 3 stránek, které jsou níže popsány.

2. iMAGI ovládací panel - akční ikony

Ve všech menu Vašeho iMAGI ovládacího panelu najdete následující 3 klíče:

Po zmačknutí tohoto klíče se vrátíte na hlavní obrazovku.

Zmačknutí tohoto Vám umožní zrušit změny, které ještě nebyly ověřeny (potvrzeny) a vrátíte se na 
předchozí stránku.

Zmačknutí tohoto klíče Vám umožní ověřit (potvrdit) změny provedené v menu a vrátíte se do 
nabídky nejvyšší úrovně.

Ikony a nastavení

Teplota vodyTeplota vzduchu

Zpět na hl. obrazovku

Změna stránky

Potvrzovací klíč

Alarm

Pokud se vyskytne jedna nebo více chyb 
týkajících se iMAGI, objeví se na obrazovce 
ALARM v červeném trojúhelníku. 
Stisknutím tohoto tlačítka zjistíte povahu 
chyb.

Klepnutím na šedou oblast pod 
alarmem jí resetujete.

Skutečné hodnoty pH a chlóru Zobrazení připojení

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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1. ERGONOMIE HLAVNÍHO MENU

2. iMAGI ovládací panel - akční ikony

3. MENU P1/3

4. MENU P2/3

5. MENU P3/3

Filtrace
(strana 8)

Osvětlení
(strana 12)

Ohřev
(strana 10)

MAGIsport2
 (strana 12)

Příslušenství 1
(strana 12)

Koupání
(strana 13)

Dopouštění 
(strana 13)

Roleta
(strana 14)

Internet
(strana 14)

Příslušenství 2
(strana 12)

Systém
(strana 26)

Instalační rozhraní
(přístup s kódem)

(strana 27)

                           Příslušenství 3 a 4
(není k dispozici, když je k iMAGI připojený systém úpravy vody, ale zobrazí 

se ikona úpravy vody) 

(strana 17)

Zazimování
(strana 15)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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IV. FILTRACE 

1.  MANUÁLNÍ REŽIM

Nabídka filtrace umožňuje konfigurovat nastavení filtrace FX Line

Pro aktivaci tohoto menu stiskněte klávesu MANUAL. 
Tato nabídka Vám umožňuje zapnout a vypnout filtraci.
     - ON - zapnutí filtrační jednotky
     - OFF - vypnutí filtrační jednotky

2.  AUTOMATICKÝ REŽIM

Pro aktivaci této nabídky stiskněte klávesu AUTO.
Automatický režim nabízí na výběr mezi dvěmi přednastavenými 
režimy (MODE 1 A MODE 2) a konfigurovatelným 
(nastavitelným) režimem.

Automatické režimy přednastavené z výroby (nelze je měnit)
Pokud jste v automatickém režimu, stiskněte MODE 1 NEBO MODE 2 pro výběr jednoho z přednastaveného 
režimu, které nelze přenastavit. Oba režimy jsou shodné v době filtrace, ale v různých časech. 
Protože se filtrační potřeby liší podle teploty vody, automatické režimy 1 a 2 mají dvě různá nastavení v závislosti na 
tom, zda je teplota vyšší nebo nižší než 24°C. Stisknutím informačního tlačítka zjistíte konfiguraci aktivovaného režimu.

Mode 1 setting Mode 2 setting

Water temperature below 24 °C Water temperature below 24 °C

First filtration cycle
Start time: 9H00 
End: 12H00

 3h

Second filtration cycle
Start time: 14h30
End: 17h30

 3h

First filtration cycle
Start time: 10H00 
End: 13h30

 3h30

Second filtration cycle
Start time: 14h30 
End: 17H00

 2h30
Total : 6h Total : 6h

Water temperature above 24 °C Water temperature above 24 °C

First filtration cycle
Start time: 9H00 
End: 12H00

 3h

Second filtration cycle
Start time: 14h30
End: 18h30

 4h

First filtration cycle
Start time: 10H00 
End: 13h00

 3h 

Second filtration cycle
Start time: 14h30
End: 18h30

 5h
Total : 7h Total : 8h

V manuálním režimu zůstává filtrační jednotka 
zapnutá až do jejího vypnutí.

MODE 1

INFOMODE 2

REGLABLE

ON OFF

www.magiline-bazeny.cz
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1.  MANUÁLNÍ REŽIM

2.  AUTOMATICKÝ REŽIM

3. NASTAVITELNÝ REŽIM (lze nastavit uživatelem)

Pokud jste v automatickém režimu, stiskněte tlačítko NASTAVITELNÝ (ADJUSTABLE) a pomocí tlačítka INFO 
otevřete nastavení.

Nastavitelný režim má také možnost mít 2 různá nastavení podle teploty vody, aby se filtrace přizpůsobila potřebám 
Vašeho bazénu. V tomto nastavení může být teplota vody nastavena uživatelem.

KROK 1
Nastavte hodnotu teploty vody, při které se bude přepínat 
mezi 2 nastaveními filtrování, stisknutím kláves ’’+’’ nebo ’’-’’.

KROK 2

Stisknutím horního tlačítka vyberte časový rozvrh podle 
nastavené teploty vody.
Nastavte časové úseky podle teploty vody.

KROK 3

Nastavte filtrační periody stisknutím klávesy . Vyberte 
hodiny a minuty každého začátku a konce filtrační periody.

Je preferováno, když jsou obě časová období (periody) 
nastavena ráno na stejný počáteční čas.

Po nastavení přesného času stiskněte tlačítko  pro potvrzení Vašeho výběru nebo zmáčkněte tlačítko  pro zrušení 
nastavení a návrat do předchozího menu.

ON OFF

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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V. OHŘEV
Toto menu umožňuje definovat teplotu vody v bazénu tak, aby byla řízena ovládacím panelem iMAGI. Na výběr je mezi 
několika konfiguračními režimy. Chcete-li si vybrat některý z režimů, stiskněte několikrát tlačítko vedle textu «Heating 
operation».

Pokud jste zvolili režim OFF (VYPNUTO): nevyhříváte bazén. Použijte, když je aktivní zimní režim.

b. REŽIM PLAVÁNÍ

Pokud jste zvolili režim plavání, musíte nastavit požadovanou teplotu vody:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Teplota koupání: + 26,0°C -
     - Stisknutím tlačítka + zvýšíte teplotu koupání
     - Stisknutím tlačítka - snížíte teplotu koupání

c. REŽIM ECO

Pokud jste zvolili režim eco, definujete teplotu nižší než je teplota plavání, když bazén nepoužíváte. Tento režim Vám 
umožňuje ušetřit peníze omezením spotřeby energie na vytápění bazénu.

Pozn.: Pokud máte aktivní připojení k internetu, tento režim není užitečný.

Pokud jste zvolili režim auto, Váš topný systém se během předprogramovaných období automaticky přepne do eco 
režimu. Chcete-li naprogramovat tato období stiskněte tlačítko  pro výběr period a nastavení.

a. REŽIM OFF

1. VOLBA REŽIMU VYTÁPĚNÍ

d. REŽIM AUTO

Heater Operation: OFF

Heater Operation: BATHING

Heater Operation: ECO

Heater Operation: AUTO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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b. REŽIM PLAVÁNÍ

c. REŽIM ECO

     • Vyberte období, které chcete nastavit
     • Vyberte počáteční datum období stisknutím tlačítka 
 Od: Dny Měsíce a potvrďte potvrzovacím tlačítkem 
     • Vyberte konečné datum období stisknutím tlačítka 
  Do: Dny Měsíce a potvrďte potvrzovacím tlačítkem 

     • Poté vyberte, zda je období aktivní nebo neaktivní
     • Poté stiskněte potvrzovací tlačítko  pro potvrzení Vašeho nastavení a návrat do předchozí nabídky, která Vám 
umožní zvolit kromě teploty plavání také nastavení teploty pro automatický režim.

2. VOLBA REŽIMU VYTÁPĚNÍ

V závislosti na volbě režimu vytápění existují dvě alternativy k provozu vytápění:

     • Filtrační režim
       Priorita vytápění není aktivní a vytápění funguje pouze během filtračních hodin.

     • Nastavitelný režim 
       Tento režim aktivuje prioritu vytápění a umožňuje uživateli nastavit provozní dobu vytápění.

Pokud jsou časy nastavené v tomto režimu delší než časy nastavené v nabídce filtrace, bude tento režim 
udržovat filtrační jednotku a vytápění v provozu, dokud nebude dosaženo žádané hodnoty teploty vody 
a zastaví vše na konci doby nastavené v nabídce nastavitelného režimu vytýpění.

Defaultní hodnoty jsou: od 1. Ledna do 28. Února

Je možné, že tento režim spustí filtrační jednotku na 4 minuty každou hodinu pro regulaci teploty 
vody v bazénu a zastaví se v nastavených časech pro filtrační jednotku.

a. REŽIM OFF

1. VOLBA REŽIMU VYTÁPĚNÍ

d. REŽIM AUTO

Plán vytápění: FILTRATION

Plán vytápění: ADJUSTABLE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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VI. OSVĚTLENÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ 1, 2, 3, 4
Nabídka osvětlení Vám umožňuje spravovat provoz osvětlení v bazénu po dobu dvou období a také je zde možnost 
skrýt určité dny v týdnu. Nabídky příslušenství jsou všechny totožné a umožňují Vám nakonfigurovat různé příslušenství 
(doplňky). 230 V spotřebovává 4 ampéry maximálně.

Pokud je součástí Vašeho bazénu úprava vody, nabídka příslušenství 3 a 4 nebude přítomna. 

1. MANUÁLNÍ REŽIM

Tato nabídka umožňuje zapnutí nebo vypnutí osvětlení (nebo 
příslušenství).

Pro aktivaci této nabídky stiskněte klávesu MANUAL:
• Tlačítko ON zapne osvětlení (nebo příslušenství)
• Tlačítko OFF vypne osvětlení (nebo příslušenství)

V manuálním režimu zůstává osvětlení zapnuté, dokud nestisknete tlačítko OFF (vypnout).

2. AUTOMATICKÝ REŽIM

Automatický režim Vám umožňuje automaticky spravovat 
stav osvětlení (nebo příslušenství).

Pro aktivaci této nabídky stiskněte klávesu AUTO.

Chcete-li změnit automatické nastavení osvětlení, stiskněte 
tlačítko SETTING a změňte různá nastavení dle potřeby.

Po provedení změn v tomto menu stiskněte tlačítko   pro potvrzení těchto změn nebo tlačítko   pro zrušení změn 
a návrat do předchozí nabídky.

VII. MAGIsport2
Tato nabídka Vám umožňuje zapnout nebo vypnout protiproud MAGIsport2.

Po stisknutí tlačítka ON (ZAPNOUT) zůstane protiproud MAGIsport2 zapnutý po dobu
20 minut nebo dokud nestisknete tlačítko OFF (VYPNOUT).

ON OFF

ON

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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1. MANUÁLNÍ REŽIM

2. AUTOMATICKÝ REŽIM

VII. KOUPÁNÍ
Do ovladacího panelu iMAGI v bazénech MAGILINE je integrován režim časovaného koupání, abyste si udrželi dokonalou 
kvalitu vody, i když je bazén intenzívně využíván.

Režim koupání umožňuje snadno aktivovat filtraci a automatickou úpravu vody (pokud je instalováno) během
2 hodinové periody, kdy je filtrace pozastavena, aby se voda profiltrovala a upravila.

Tlačítko ON aktivuje režim koupání.
Tlačítko OFF deaktivuje režim koupání.

Pokud zkrátíte režim plavání tlačítkem OFF, filtrace a úprava vody (pokud je instalováno) se 
zastaví a bude pokračovat v normálním provozním cyklu.

IX. DOPOUŠTĚNÍ
Tato nabídka umožňuje aktivovat nebo deaktivovat systém 
automatického dopouštění bazénu.
Systém automatického dopouštění vody má vlastní 
zabezpečení. Pokud aktivní doba dopouštění přesáhne 
bezpečnostní dobu (maximálně 4 hodiny), ovladací panel 
iMAGI automaticky dopouštění bazénu zastaví.
Po provedení změn v této nabídce stiskněte tlačítko  pro 

potvrzení nebo tlačítko  pro zrušení změn a návrat do 
předchozí nabídky.

Systém automatického dopouštění vody se spustí pouze v době, kdy je filtrace zastavena.

Safety Time: 2 H 00

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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X. INTERNET (pokud je povoleno)

Tato nabídka Vám umožní zjistit nastavení Vašeho ovládacího panelu iMAGI, aby Vám mohl být vytvořen zákaznický 
prostor na www.imagi.fr.

Pokud je spojení aktivní a funkční, dvě malé obrazovky v pravém dolním rohu blikají střídavě 
zeleně a červeně a odpočítávání se provádí od 0 do 5.

Pokud je mezi těmito dvěmi obrazovkami červený 

kříž , připojení k internetu nefunguje.

XI. ROLETA (volitelné)
Tato nabídka umožňuje zkontrolovat stav rolety Magiguard. Stav otevření nebo zavření rolety také umožňuje systému 
iMAGI řídit produkci chlóru, pokud má NÍZKÝ režim, který snižuje produkci chlóru o 50 %. Tento systém zabraňuje 
jakémukoliv poškození bazénu v důsledku přechlorování vody při zavřené (zadělané) roletě.

Bezpečnostní standard bazénu NF P90-308 vyžaduje, aby byl někdo (osoba) fyzicky přítomen 
po celou dobu provozu zařízení (zakrytí bazénu roletou) a před/během zakrytí zkontroloval 

nepřítomnost plavce nebo cizího těla v bazénu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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XII. Zimní provoz (pokud je povoleno)

Ikona overwintering (zimní provoz) je viditlená pouze pokud je povolena technikem.

Alarm teploty vody je pouze alarm a nemá žádný vliv na čerpadlo.

Ve výchozím nastavení je přednastaveno, pokud teplota vzduchu klesne pod hodnotu 0 °C, filtrace bude běžet po 
dobu 15 minut každou hodinu. 
Pokud teplota vzduchu klesne pod -10 °C, filtrace bude běžet po dobu 30 minut každou hodinu.

Změna výchozího nastavení

Hodnoty můžete změnit stisknutím tlačítka NASTAVENÍ (SETTINGS).
Alarm pokud T°C vody < : + 5.0 °C -
     - Stisknutím tlačítka + se zvýší požadovaná hodnota.
     - Stisknutím tlačítka - se sníží požadovaná hodnota. 

Zapnutí filtračního čerpadla: Teploty a časy mohou být nastaveny uživatelem.

Minimální doba filtrace je omezena na 10 minut při teplotě vzduchu 0 °C.

Minimální doba filtrace je omezena na 20 minut při teplotě vzduchu -10 °C.

Pokud je aktivována funkce wintering (zazimování), nezapomeňte v nabídce nastavit vytápění bazénu na OFF.
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XIII. pH senzor (iMAGI PREMIUM+)

Nastavení sondy pH (pouze pro čtení) je k dispozici na stránce 3 dotykového panelu iMAGI.
Tato sonda automaticky neupravuje pH Vašeho bazénu.

1. PH SENZOR

Tato nabídka umožňuje kalibrovat pH sondu 
K provedení této kalibrace potřebujete:
     - Destilovanou vodu
     - Aktuální (čerstvý) roztok pH 7 a pH 4 (datum vlevo dole na etiketě láhve)

Chcete-li provést kalibraci sondy, stiskněte klávesu KALIBRACE SONDY (PROBE CALIBRATION) a postupujte 
podle pokynů na obrazovce.

2. Senzory zazimování pH & ORP (pokud jsou instalovány)

V případě aktivního zazimování bazénu můžete nechat sondy nainstalované na by-passu umístěném ve Vaší technické 
místnosti, chráněné před mrazem.
V případě pasivního zazimování musíte sondy vyjmout z by-passu po úplném vypuštění potrubí a ponořit je do 
nádoby s vodou. (Během zimy je důležité sondy zkontrolovat, zda jsou opravdu ponořené ve vodě.)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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1. PH SENZOR

2. Senzory zazimování pH & ORP (pokud jsou instalovány)

XIV. ÚPRAVA VODY (IMAGI SERENITY)

iMAGI Serenity je automatizovaný systém úpravy vody, který musí nainstalovat a nastavit Váš distributor.
Jediné nastavení, které můžete upravit (nastavit), podle pokynu Vašeho distributora, jsou pokyny k úpravě pH a chlóru. 
Toto nastavení je možné upravit na stránce 2 prostřednictvím ikony ÚPRAVA VODY (WATER TREATMENT).

     • Nastavení požadované hodnoty pH lze nastavit tlačítky + a -.
     • Nastavení požadované hodnoty chlóru, v jednotkách «ppm», lze nastavit tlačítky + a -.

Uvedení do provozu

Chcete-li zapnout úpravu vody (pH a chlór), musíte pro každou úpravu stisknout tlačítko  pro nastavení a pro 
vypnutí musíte stisknout tlačítko VYPNOUT (OFF).

Pokud tlačítko ZAPNUTO (ON) svítí zeleně, úprava vody je aktivní.

Každý kanystr je vybaven «vyrovnávací tyčí», 
která musí být nastavena přibližně 10 cm nad 

dno kanystru, aby varovala uživatele před 
nízkou hladinou. (Viz tabulka na straně 25.)

Informace: Nedostatečná úprava vody

Pokud na displeji vidíte tuto informaci, je to proto, že je malý 
průtok vody by-passem. 

Možné příčiny jsou: 
      •  Vypnutí filtračního čerpadla
      •  Nesprávné nastavení sondy 
      •  Nesprávné nastavení by-passu
      •  Ucpaný filtr
      •  Ucpané síto na hrubé nečistoty
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XV. ODLIŠNÉ ÚPRAVY VODY

Seznam typů úpravy vody je následující: 
     • SÉRÉNITÉ REDOX
     • SÉRÉNITÉ SEL
     • SÉRÉNITÉ O2
     • SÉRÉNITÉ PRO +
     • PREMIUM +

Měřící nádoba

Sonda chlóru

Skříňka

Sonda pH

1. REDOX SERENITY: ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A TEKUTÉHO CHLÓRU

Dávkovací
čerpadlo

Dávkovací
čerpadlo

Nová verze měřící nádoby od roku 2019
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• Stiskněte levé tlačítko   pro úpravu pH

• Stiskněte pravé tlačítko  pro úpravu chlóru

• Úprava vody (treatments) musí být v režimu ON, aby vše správně fungovalo.
• Pro kalibraci sond  jděte na kalibraci sond (PROBE CALIBRATION) a postupujte podle instrukcí.

1. REDOX SERENITY: ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A TEKUTÉHO CHLÓRU

Možné nastavení pro úpravu vody REDOX Serenity

     • Jděte na stránku č. 2
     • Vstupte do úpravy vody (WATER TREATMENT)

Úprava nastavení hodnoty 
chlóru

Úprava nastavení 
hodnoty pH

nastavení pH a chlóru
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2. SEL SERENITY: ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A ELEKTROLÝZY

Nastavení, která lze měnit jsou u úpravy vody SEL Serenity stejná jako u REDOX Serenity.

Skříňka
Sonda chlóru

Sonda pH

Elektrolýza

Měřící nádoba

Dávkovací
čerpadlo
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2. SEL SERENITY: ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A ELEKTROLÝZY 3. SERENITY O² : ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A AKTIVNÍHO KYSLÍKU

U úpravy vody Serenity O² je stejné úspořádání jako u Serenity REDOX - skříňka, měřící nádoba a dávkovácí čerpadla. 
Jediným rozdílem je, že v měřící nádobě je pouze sonda pH.

• Stiskněte levé tlačítko  pro úpravu pH
• Stiskněte pravé tlačítko  pro úpravu kyslíku
• Pro kalibraci sond   jděte na kalibraci sond a postupujte 
podle instrukcí.  

• ON - aby vše správně fungovalo

Zde je sada pro úpravu pomoci O²:

Měřící nádoba Dávkovací
čerpadlo

Úprava nastavení hodnoty 
aktivního kyslíku

Úprava nastavení 
hodnoty pH

parametr pH a aktivní kyslík
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• Chcete-li změnit vstřikování tekutiny O2, musí se tato 
hodnota O2 nastavit tlačítky + a -, viz. obrázek. 

Chcete-li upravit vstřikování O2, použijte 
tabulku níže.

• Pro kalibraci sond  jděte na kalibrace sond (PROBE 
CALIBRATION) a postupujte podle instrukcí.

FILTRAČNÍ DOBA ZA DEN
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

K
A

PA
C

IT
A

 B
A

Z
É

N
U

 - 
V

O
D

Y
 (

m
3 )

5 m3 86 43 29 22 17 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4
10 m3 172 86 57 43 34 29 25 21 19 17 16 14 13 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7
20 m3 343 171 114 86 69 57 49 43 38 34 31 29 26 24 23 21 20 19 18 17 16 16 15 14
30 m3 514 257 171 129 103 86 73 64 57 51 47 43 40 37 34 32 30 29 27 26 24 23 22 21
40 m3 686 343 229 171 137 114 98 86 76 69 62 57 53 49 46 43 40 38 36 34 33 31 30 29
50 m3 857 428 286 214 171 143 122 107 95 86 78 71 66 61 57 54 50 48 45 43 41 39 37 36
60 m3 1028 514 343 257 206 171 147 129 114 103 93 86 79 73 69 64 60 57 54 51 49 47 45 43
70 m3 1199 600 400 300 240 200 171 150 133 120 109 100 92 86 80 75 71 67 63 60 57 55 52 50
80 m3 1371 685 457 343 274 228 196 171 152 137 125 114 105 98 91 86 81 76 72 69 65 62 60 57
90 m3 1542 771 514 386 308 257 220 193 171 154 140 129 119 110 103 96 91 86 81 77 73 70 67 64
100 m3 1713 857 571 428 343 286 245 214 190 171 156 143 132 122 114 107 101 95 90 86 82 78 74 71
110 m3 1885 942 628 471 377 314 269 236 209 188 171 157 145 135 126 118 111 105 99 94 90 86 82 79
120 m3 2056 1028 685 514 411 343 294 257 228 206 187 171 158 147 137 128 121 114 108 103 98 93 89 86
130 m3 2227 1114 742 557 445 371 318 278 247 223 202 186 171 159 148 139 131 124 117 111 106 101 97 93
140 m3 2399 1199 800 600 480 400 343 300 267 240 218 200 185 171 160 150 141 133 126 120 114 109 104 100
150 m3 2570 1285 857 342 514 428 367 321 286 257 234 214 198 184 171 161 151 143 135 128 122 117 112 107

ÚPRAVA VODY POMOCÍ AKTIVNÍHO KYSLÍKU - DENNÍ DÁVKOVÁNÍ

Dávkovací čas v sekundách za 1 filtrační hodinu     

Příklad: Pro bazén o objemu vody 10 m3, při zapnuté filtraci 8 hodin denně, musí být dávkování aktivního kyslíku nastaveno 
na 21 sekund každou hodinu.
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4. SERENITY PRO + : ÚPRAVA VODY POMOCÍ PH A TEKUTÉHO CHLÓRU

Skříňka

Sonda pH

Měřící nádoba

Sonda chlóru Redox

Dávkovací
čerpadlo

Dávkovací
čerpadlo
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• Stiskněte levé tlačítko   pro nastavení pH
• Stiskněte pravé tlačítko  pro nastavení chlóru

• Úprava vody (treatments) musí být v režimu ON, aby vše správně fungovalo.
• Pro kalibraci sond  jděte na kalibraci sond (PROBE CALIBRATION) a postupujte podle instrukcí.

Nastavení pro úpravu vody Sérénité PRO +

       • Jděte na stránku č. 2
       • Vstupte do úpravy vody (WATER TREATMENT)

Úprava nastavení hodnoty 
chlóru

Úprava nastavení 
hodnoty pH

nastavení pH a chlóru

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.magiline-bazeny.cz



User manual

25v.201808 www.magiline.fr

5. INTERPRETACE RŮZNÝCH STAVŮ ÚPRAVY VODY

Informace najdete na hlavní stránce a na stránce úpravy vody.
Níže najdete různé stavy úpravy vody a jejich interpretaci.

NAMĚŘENÉ HODNOTY INTERPRETACE AKTIVNÍ ÚPRAVA

Blikající červená Zastavené filtrační čerpadlo ANO

Blikající modrá Filtrační čerpadlo v provozu ANO

Svítící červená Nedostatek vody v měřící nádobě nebo zastavené čerpadlo ANO

MIMO PROVOZ Sonda je mimo provoz NE

VYPNUTO (OFF) Nebyla dosažena minimální teplota vody pro automatickou úpravu NE

Naměřené hodnoty
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XVI. SYSTÉM

Tato nabídka seskupuje různá nastavení ovladacího panelu iMagi
     • Datum
     • Čas
     • Nastavení obrazovky
     • Nastavení jazyka (2 možnosti)
     • Informace (verze softwaru)

1. DATUM

Tato nabídka umožňuje nastavení aktuálního data.

Stisknutím tohoto tlačítka změníte den Stisknutím tohoto tlačítka změníte měsíc Stisknutím tohoto tlačítka změníte rok

+ + +

1 January 2030

- - -

Stisknutím tohoto tlačítka změníte den Stisknutím tohoto tlačítka změníte měsíc Stisknutím tohoto tlačítka změníte rok

Po provedení změn, stiskněte klávesu   pro potvrzení Vašeho výběru nebo klávesu  pro zrušení a návratu na 
předchozí nabídku.

2. ČAS

Tato nabídka umožňuje nastavení aktuálního času.

Stisknutím tohoto tlačítka změníte hodinu Stisknutím tohoto tlačítka změníte minutu

+ +

1 H : 00

- -

Stisknutím tohoto tlačítka změníte hodinu Stisknutím tohoto tlačítka změníte minutu

Po provedení změn, stiskněte klávesu   pro potvrzení Vašeho výběru nebo klávesu  pro zrušení a návratu na 
předchozí nabídku.
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1. DATUM

2. ČAS

3. NASTAVENÍ DISPLEJE

Tato nabídka umožňuje nastavení dipleje iMAGI.

     • Stisknutím tlačítka + zvýšíte parametr o hodnotu 1.
     • Stisknutím tlačítka - snížíte parametr o hodnotu 1.
     • Hodnoty lze nastavit v rozmezí od 0 do 120.

XVII. INSTALLER - PRO TECHNIKY

Tato nabídka je vyhrazena pro techniky bazénu MAGILINE a je chráněna bezpečnostním kódem. Umožňuje nastavení 
specifických parametrů Vašeho bazénu.
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XVIII. easyMAGI DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Dálkový ovladač je napájen dvěmi bateriemi typu AAA, které bude potřeba po čase 
vyměnit. 

Dálkový ovladač:
     • Je voděodolný
     • Má 10 tlačítek
     • Svítí modře, když se zmáčkne jedno z těchto tlačítek

1. FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Osvětlení - zapnout / vypnout (ON / OFF)

Osvětlení - změna režimu

Osvětlení - přechod na další barvu

Osvětlení - přechod na předchozí barvu

Protiproud (NCC) - umožňuje zapnout / vypnout (ON / OFF) protiproud na 20 minut

Párování dálkového ovladače s přijímačem iMAGI

Umožnění zapnutí / vypnutí (ON / OFF) filtračního čerpadla (V MANUÁLNÍM REŽIMU) po dobu 15 
minut - slouží k vyčištění filtrační kartuše nebo manuáního vysavače (robota)

Filtrace - zapnutí filtrace do manuálního režimu na 2 hodiny

Příslušenství 1 - zapnutí / vypnutí (ON / OFF) příslušenství na výstupu #1

Příslušenství 2 - zapnutí / vypnutí (ON / OFF) příslušenství na výstupu #2
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1. FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

2. UPOZORNĚNÍ

Pro funkce osvětlení a příslušenství 1 - 4: doporučujeme mít v režimu manuál OFF (vypnuto) pokud na výstupu není 
připojeno žádné příslušenství. Osvětlení tak ovládáme pouze dálkovým ovladačem.

3. VÝMĚNA BATERIÍ

Dálkový ovladač je napájen dvěmi bateriemi typu AAA, které bude potřeba po čase vyměnit. 
Abyste mohli baterie vyměnit, pokračujte podle následujících instrukcí..

a. UMÍSTĚNÍ ZÁŘEZU PRO SEJMUTÍ VÍČKA

Zářez umístěný na spodu ovladače Vložte malý, plochý šroubovák a potlačte nahoru

b. DEMONTÁŽ VÍČKA

Po oddělání víčka odšroubujte 7 malých šroubků. 

Poté oddělejte přední kryt - viz obrázky.
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c. VÝMĚNA BATERIÍ

Vytáhněte použité baterie.

KROK 1

Vložte nové baterie.

KROK 2

Vložte kryt zpět a zašroubujte všech 7 šroubků tak, aby byly dostatečně dotáhlé (kvůli voděodolnosti).

Vložte druhý kryt zpět tak, aby spodní zářez zaskočil do protikusu.
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c. VÝMĚNA BATERIÍ XIX. VÝMĚNA BATERIÍ NA RÁDIOVÉM PŘIJÍMAČI
Přijímač je napájen dvěmi bateriemi typu AA. 

Odšroubujte 2 šroubky a vložte plochý, malý šroubovák 
do zářezu na straně víčka a opatrně víčko vyjměte.

KROK 1

Vytáhněte použité baterie a vložte nové.

KROK 2

Vložte kryt zpátky a zašroubujte 2 šroubky.

KROK 3

Nyní můžete snímač umístit zpět na místo.
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XX. PROBLÉMY & ŘEŠENÍ

iMAGI ALARM PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

FILLING TIME ALARM 
TOO LONG

Vypnutí 
automatického 

dopouštění

Nizký přítok vody
Zastavený přívod vody
Krátká doba dopouštění
Díra ve fólii

Kontrola přítoku vody
Kontrola bezpečnostní doby dopouštění
Kontrola těsnosti fólie
Manuální reset

FILTER PUMP FAULT 
ALARM

Zastavení chodu 
filtrace FX Line

Přehřátí čerpadla
Vyhozený jistič filtračního čerpadla
Závada čerpadla

Kontrola čerpadla FX Line
Kontrola filtru - vyčištění
Restart jističe čerpadla

COUNTER-CURRENT 
SWIMMING FAULT 

ALARM

Nefunkční 
protiproud

Přehřátí čerpadla
Vyhozený jistič protiproudu
Závada čerpadla

Kontrola čerpadla protiproudu
Restart jističe čerpadla

AUXILIARY PUMP 
FAULT ALARM

Nefunkční přídavné 
čerpadlo

Přehřátí čerpadla
Vyhozený jistič čerpadla
Závada čerpadla

Kontrola čerpadla
Restart jističe čerpadla

ALARM LACK OF 
WATER FILTRATION 

PUMP

Zastavení chodu 
filtrace FX Line

Zanesený koš na hrubé nečistoty
Ucpaný filtr
Nízká hladina vody
Poškozený tlakový senzor v čerpadle
Závada čerpadla

Vyčištění malého i velkého filtru
Kontrola hladiny vody - dopuštění
Výměna tlakového senzoru v čerpadle
Manuální reset 

LACK OF WATER 
ANALYTICAL CHAMBER

(See page 17)

Zastavení funkce 
úpravy vody (pH a 

chlór)

Vypnutá filtrace
Ventily na by-passu ve špatné pozici
Průtokový senzor úpravy vody je 
poškozený

Kontrola filtrů
Zapnutí filtrace
Kontrola ventilů na by-passu
Výměna průtokového senzoru úpravy vody

ENGINE DOOR OPEN 
ALARM (IF INSTALLED)

Zastavení chodu 
filtrace FX Line

Otevřený poklop nad čerpadlem 
filtrace
Nefunkční senzor poklopu

Kontrola správného uzavření poklopu
Kontrola umístění senzoru
Výměna senzoru
Manuální reset

MAGIsport2 ENGINE 
ALARM (IF INSTALLED)

Zastavení chodu 
protiproudu

Otevřený poklop nad čerpadlem 
protiproudu
Nefunkční senzor poklopu

Kontrola správného uzavření poklopu
Kontrola umístění senzoru
Výměna senzoru
Manuální reset

ALARM FAULT BUS 
CONNECTION 

TREATMENT CABINET

Vypnutí nebo 
nefunkčnost úpravy 

vody

Přerušená komunikace mezi iMAGI a 
systémem úpravy vody

Zkontrolujte připojení

LOW WATER 
TEMPERATURE ALARM Informační zpráva Teplota vody je nižší než nastavená v 

zazimovacím režimu
Zazimování bazénu

ROBOT BEING 
CONNECTED Informační zpráva

Zastavení způsobené dálkovým 
ovládáním při používání vysavače

Automatický restart po 15 minutách nebo 
manuálně na displeji iMAGI / ovladačem

Ikona znázorňující chybovou hlášku - na uvodní straně displeje.
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POZNÁMKY
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.magiline-bazeny.cz



Bazény MAGILINE, tvůrci personalizovaných, skvěle vybavených bazénů.
Jediná firma, která těží z etikety Origin France Garantie. Vynálezci chytrého, automatizovaného bazénu.

Magiline bazény - I.P.R. - stavební činnost, s.r.o., Cirkusová 2955, 193 00 Praha - Horní Počernice, Česká republika
Kontakty: www.magiline-bazeny.cz, E: info@magiline-bazeny.cz / servis@magiline-bazeny.cz, T: +420 777 810 801 / +420 607 911 217

Výroba našich materiálů je evoluční. Jejich vizuální reprezentace v tomto katalogu je informativní a nemá smluvní rozsah. Naši dealeři a partneři jsou právně nezávislé společnosti, které vykonávají jejich jménem 
a na svůj účet. Piscines Magiline nezaručuje prodej spotřebiteli, ani instalaci samotného produktu. Jakákoliv reprodukce a zobrazení stránek publikovaných v tomto katalogu, a to i částečným způsobem, je 
nezákonné a představuje padělek. Společnost I.P.R. - stavební činnost, s.r.o. reprodukuje tento katalog od společnosti Pisicnes Magiline s jejím plným vědomím a na základě vzájemné dohody.

iMAGI+ Uživatelská příručka
Premium & Sérénité

Version 201808

Aplikace pro vzdálenou správu 
systému iMAGI

Stáhněte si aplikaci

Kontakt na servisního technika:
E: servis@magiline-bazeny.cz T: +420 776 221 155
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