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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA (IMPORTANTE) 

LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES 

ALERTA: Para evitar o risco de acidentes, não deixe que as crianças manuseiem este produto, ao menos que 

elas estejam sendo supervisionadas por um adulto responsável durante todo o tempo. 

ALERTA: O único propósito deste produto é para uso como Ionizador de água conforme descrito neste manual; 

qualquer uso distinto ao proposto no manual cancelará a garantia. 

ALERTA: Não utilize o produto caso você identifique qualquer avaria. 

ALERTA: O produto deve estar submerso, flutuando sobre a água, quando exposto ao sol, caso contrário a 

garantia será cancelada.  

ALERTA: Não deixe o produto montado exposto ao Sol fora da água! 

ALERTA: Este produto não é compatível com piscinas que estão sendo tratadas com domissanitários livres de 

cloro. 



CUIDADO: Se o produto não estiver funcionando como deve, ou sofrer uma queda, ou algum outro tipo de 

dano, por favor contate imediatamente seu fornecedor. 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

(Opte pelo uso do coletor de resíduos ou não) 

MONTAGEM PRELIMINAR (COM O COLETOR DE RESÍDUOS) 

Retire da embalagem todas as partes do Ionizador Solar ECO SolSystem, certifique-se de ter retirado todos os 

itens da caixa. Leia todas as instruções antes de iniciar a montagem: 

1. Certifique-se de que não existam danos ou imperfeições que possam ter ocorrido durante o 

transporte/armazenamento. Caso note alguma avaria, contate o lojista. 

2. Apoie a parte superior (painel solar) em uma superfície lisa e macia. 

3. Com uma das mãos, pressione e segure a mola inoxidável para baixo para evitar interferências 

4. Rosqueie o eletrodo mineral (cor de cobre) no sentido horário junto ao parafuso localizado no 

centro da mola inoxidável. 

5. Aperte cuidadosamente com a mão, até o contato com a borracha preta na base do equipamento, 

sem apertar muito. Um quarto de volta já é suficiente. 

6. Ainda com a mola inoxidável pressionada, posicione o coletor de resíduos sobre a mola inoxidável 

e alinhe os furos, do coletor e do eletrodo mineral, e parafuse cuidadosamente o parafuso 

borboleta. 

7. Não é necessária muita força, assim que o coletor encostar na base do equipamento, pare de 

rosquear. O excesso de força/rosca pode danificar o coletor de resíduos ou o parafuso. 

CUIDADO: 

▪ Certifique-se de que o eletrodo mineral esteja parafusado corretamente. Evite deixar o Ionizador 

Solar ECO SolSystem por um longo período na água. Caso contrário a água poderá ficar turva 

devido à grande quantidade de íons que serão gerados. Lembre-se de efetuar os testes (com as 

fitas do kit que acompanham o produto) frequentemente para medir o nível de íons. 

▪ A mola inoxidável é presa ao equipamento e não deve ser removida. Não tente retirá-la de forma 

alguma, pois isso danificará permanentemente seu Ionizador Solar ECO SolSystem. 

▪ Aconselhamos o armazenamento da caixa e todas as partes da embalagem, para que você possa 

armazenar seu equipamento de forma segura durante as estações mais frias (menor uso). 

▪ O coletor de resíduos previne que os resíduos provenientes do processo químico/físico 

(ionização) entrem em contato com a água, e acabem sujando sua piscina. 

COMEÇANDO 

O Ionizador Solar ECO SolSystem protege sua piscina contra microrganismos tornando sua água 

biologicamente saudável e resistente ao aparecimento de algas. Gerando energia segura, eficiente e de baixa 

potência, o Ionizador Solar ECO SolSystem age como um carregador de gotejamento para gerar íons a partir 

da luz do Sol, um processo conhecido como ionização solar. Dependendo do volume de água, das condições 

do tempo, e do uso, o processo de ionização inicial irá variar de uma semana a algumas semanas. Assim 

sendo, é importante manter o tratamento convencional da água durante esse período, até que a 

concentração de íons atinja o nível ideal, seguro. 



1. Teste a água utilizando seu método tradicional. Mantenha o nível de cloro entre 1-3 ppm e o Ph 

entre 7.2-7.8. Pode ser necessário adicionar cloro caso os níveis piorem. 

2. Controle a claridade da água. Se a água não estiver cristalina, pode ser necessário um “shock” de 

cloro/oxidante. 

3. Verifique a presença de íons de cobre na água utilizando as fitas de teste (ver seção TESTE DE 

ÍONS). A leitura normal nesta etapa deve ser 0, aceitável (0-0.1). Se os resultados apresentarem 

amostras maiores do que esse valor (geralmente causadas pelo uso de algicidas), siga as instruções 

na seção TESTE DE ÍONS até que o nível baixe. 

4. Coloque o Ionizador Solar ECO SolSystem na piscina e deixe-o flutuar livremente assegurando-se 

de que a luz do sol o esteja atingindo diretamente. Se necessário, mantenha-o no lado mais 

ensolarado da piscina. 

5. Utilize os sistemas de bomba e filtragem da piscina durante o dia, enquanto seu Ionizador Solar 

ECO SolSystem está gerando íons. Isto ajudará na distribuição e circulação dos minerais. O uso das 

bombas e filtros durante a noite é desnecessário, e o Ionizador Solar ECO SolSystem pode ser 

deixado na piscina durante a noite. 

TESTE DE ÍONS 

O eletrodo mineral é feito de uma liga única de vários metais, predominantemente cobre. As fitas para testes 

irão detectar a presença dos íons de cobre, que determinarão se a água possuí um nível adequado de minerais 

protetores. Os reagentes do kit são extremamente sensíveis, e a leitura pode ser influenciada por vários 

fatores. Adequadamente, use o teste de íons como um indicador geral/básico. Faça os testes uma vez por 

semana, mais do que isso é desnecessário. 

1. Leia as instruções do teste de íons. 

2. Faça o teste semanalmente. Ele poderá mostrar um aumento na concentração com o tempo. 

Uma vez que o teste atinja 0.5, reduza o uso do cloro. 

3. Se o teste apontar resultados de 0.9 ou mais, retire o Ionizador Solar ECO SolSystem da água por 

uma semana monitore o nível de íons semanalmente. 

4. Uma vez que o teste aponte valores de 0.5 ou menores, devolva o Ionizador Solar ECO SolSystem 

para a piscina e prossiga com os testes semanais. 

5. Se o nível de íon se mantiver em 0.5, continue com a sua programação de uso do Ionizador Solar 

ECO SolSystem. 

O propósito dos testes de íons é inicialmente determinar que é seguro reduzir o uso do cloro, e após isso, 

estabelecer uma programação que mantenha os níveis de íons próximos à 0.5. Dependendo das condições, 

piscinas com mais de 70m³ costumam requerer o uso contínuo do Ionizador Solar ECO SolSystem. Piscinas 

menores (que 70m³) irão manter um nível adequado de íons com uso descontinuado, ou seja, um dia sim e 

um dia não, dois dias sim e um não, ou até uma semana sim e uma não.  

AS PRIMEIRAS SEMANAS 

Durante esse período, você deve perceber o aumento do nível de íons para aproximadamente 0.5. Utilize o 

Ionizador Solar ECO SolSystem diariamente e não o retire da água ao menos que os níveis de íons de cobre 

suba muito rapidamente. Lembre-se, não é verdade: quanto mais íons melhor. A água tem sua capacidade 

de armazenar uma certa quantidade de minerais, e se tentarmos exceder esse ponto de saturação pode 

resultar na aparição e na necessidade de coleta de minerais na superfície da água (veja a seção LIMPEZA DO 

ELETRODO). 



1. Ao alcançar o nível de íons recomendado (0.5), inicie a redução de uso de cloro permitindo que 

o nível de concentração do mesmo caia cerca de metade do seu nível normal, ou 

aproximadamente 0.9. 

2. O Ph deve ficar agora variando entre 7.2-7.8. O Ionizador Solar ECO SolSystem funciona melhor 

com níveis de Ph altos, portanto não tente ajustar o Ph aleatoriamente, caso ele esteja nos níveis 

recomendados. Na maioria dos casos, usar o Ionizador Solar ECO SolSystem já é o bastante para 

manter os níveis de íons adequados, e determinar qual o nível de cloro necessário para manter 

a agua limpa. Permita que a água se assente e procure sua própria condição de equilíbrio. 

3. Limpe o eletrodo mineral semanalmente, ou quando necessário. 

LIMPEZA DO ELETRODO 

O Ionizador Solar ECO SolSystem é o único ionizador que, além de gerar íons minerais benéficos, também 

coleta minerais indesejados como cálcio e ferro. Isto impacta na maciez da água. O eletrodo mineral foi 

pensado para corroer lentamente, e nesse processo formar uma camada que deve ser limpa de tempos em 

tempos, recomenda-se uma vez por semana. Adicionalmente, a mola inoxidável pode acumular resíduos de 

cálcio e também deve ser limpa. Essa erosão inicial será mais rápida no início do uso do produto e irá ficando 

cada vez mais lenta, conforme os níveis de íons forem atingindo valores satisfatórios. Fazer a limpeza 

semanalmente evita a concentração de resíduos no eletrodo mineral e na mola inoxidável, 

consequentemente evita a redução no fluxo da eletricidade e nos níveis de ionização. 

1. Apoie a parte superior (painel solar) em uma superfície lisa e macia. 

2. Remova o parafuso borboleta, o coletor de resíduos. 

3. Deixe as partes a serem limpas em agua corrente por alguns segundos. 

4. Diminua o fluxo de água utilize a escova que vem com o Ionizador Solar ECO SolSystem em 

diferentes direções para retirar os resíduos. 

O centro do equipamento não precisa ser limpo, embora a mola inoxidável seja relativamente simples de ser 

limpa. Com a maioria dos resíduos removidos, seu Ionizador Solar ECO SolSystem irá funcionar como esperado. 

Quanto mais limpo o eletrodo mineral e a mola inoxidável mais eficiente será seu Ionizador Solar ECO 

SolSystem. Certifique-se de que o coletor de resíduos também esteja limpo, permitindo o fluxo de água e íons. 

Caso seja necessário, limpe o coletor cuidadosamente, evitando danos as telas. Para melhores resultados: 

1. Retire os resíduos maiores. 

2. Deixe o coletor de resíduos de molho em um recipiente com vinagre e água, para facilitar a 

limpeza. 

3. Remonte o equipamento. (veja seção MONTAGEM)  

MANUTENÇÃO DE ROTINA 

É muito importante passar alguns minutos da sua semana no monitoramento dos níveis de íons e na limpeza 

do equipamento. Após alguns meses de experiência, você terá uma boa noção de quão pouco cloro ou 

oxidantes serão necessários, o tempo de uso do Ionizador Solar ECO SolSystem, e até a melhor forma e 

frequência adequada para realizar as manutenções. 

O Ionizador Solar ECO SolSystem funciona bem com pouco cloro ou qualquer outro tipo de oxidante a sua 

escolha. Algicidas, condicionadores, clarificantes, etc. nunca mais! 



Poderá ser necessário um aumento no uso de cloro se: a temperatura da água subir, aumentar o uso da 

piscina, dias chuvosos, ou até mesmo quando você encher a piscina. Se você utilizar cloro líquido, adicione 

sempre após o pôr do sol pois os raios solares neutralizam rapidamente o cloro. Os níveis indicados não são 

absolutos e podem variar com as mudanças climáticas. A experiência irá fazer com que você encontre a 

melhor configuração para a sua piscina. Dê a sua piscina tempo para se estabilizar, e lembre-se: Mais não é 

necessariamente o melhor, simplicidade é o segredo! 

REPOSIÇÃO DO ELETRODO MINERAL 

O eletrodo mineral foi desenhado para se desintegrar lentamente. Após uma média de 12-18 meses, 

dependendo das condições, o eletrodo mineral irá desgastar e precisará ser substituído. Você saberá quando 

trocá-lo visualmente: ficará parecido com uma caneta fina. Para remover o eletrodo gasto: 

1. Remova o coletor de resíduos. 

2. Pressione a mola inoxidável com uma das mãos e gire o eletrodo mineral no sentido anti-

horário. 

3. Continue girando até que o eletrodo mineral se solte completamente. 

O procedimento para instalação do novo eletrodo mineral pode ser encontrado em MONTAGEM. 

FECHAMENTO/RE ABERTURA 

Se optar pelo fechamento no inverno ou período de férias, a água da sua piscina deve se manter limpa por 

meses se você prepara-la corretamente: 

1. Mantenha os níveis de íons entre 0.5 – 0.9. A água ionizada irá proteger sua piscina das algas. Os 

íons farão o papel do algicida, não sendo necessário adição de produtos químicos com esse 

propósito. 

2. Desligue todos os equipamentos, incluindo bombas, e outros equipamentos, geradores de cloro. 

3. Se a água estiver limpa, não será necessário nenhum oxidante. Caso contrário adicione cloro ou 

um oxidante de sua preferência. 

4. Remova o Ionizador Solar ECO SolSystem. 

5. Drene a água, cubra a piscina, ou algum outro procedimento que preferir. 

6. Limpe e remova o eletrodo mineral do equipamento e guarde-o em um saco com fechamento 

hermético. 

7. Armazene o Ionizador Solar ECO SolSystem na embalagem. 

Se os níveis de íons estiverem abaixo do recomendado, quando do fechamento da piscina, ao reabrir 

provavelmente a água não estará tão limpa. Ao reabrir: 

1. Complete o nível de água, limpe a superfície, e aspire se necessário. 

2. Adicione cloro para eliminar algum turvar, se necessário.  

3. Cheque o nível de íons. Utilize o Ionizador Solar ECO SolSystem para reestabelecer o nível para 0.5. 

4. Se o nível estiver abaixo de 0.5, temporariamente aumente o nível de cloro por segurança. 

5. Mantenha o uso de algum oxidante para manter a claridade da água. 

6. Verifique se o pH está entre 7.2- 7.8 Corrija, se necessário. 

 



Certificado de Garantia 

Parabéns pela sua escolha, você acabou de adquirir um produto com design e qualidade ECO 

SolSystem, por isto ele está garantido pelo período de 12 meses contra quebra ou mal 

funcionamento. Esta garantia inicia-se a partir da data da compra. Finda no prazo de 365 dias o 

direito de reclamação pelos defeitos aparentes, ou de fácil constatação. Também será invalidada se 

constatado mal-uso, armazenamento inadequado, falhas na montagem e/ou cuidados indevidos. 

Avarias na pintura, partes de metal e células voltaicas estão excluídas da garantia, desde que o 

produto tenha sido visto e aceito pelo cliente na data da aquisição do mesmo. PORTANTO CONFIRA 

BEM O PRODUTO AO RECEBE-LO E GUARDE ESTE TERMO DE GARANTIA E SUA NOTA FISCAL, ELES 

SÃO SUA GARANTIA. Leia atentamente o manual de instruções e siga todas as orientações. 

Garantia do Cliente 
12 meses por defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal do lojista, com apresentação desta etiqueta com 

carimbo da loja. 

Nome: ____________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________Estado: ________________ 

Telefone: (___) ___________________ Data da Compra: ____ / ____ / ________ 

Loja onde comprou: _________________________________________________ 

Nota Fiscal: __________________ Data da Reclamação: ____ / ____ / ________ 

Defeito apresentado: ________________________________________________ 

TESTE DE FUNCIONAMENTO 

Seria muito desagradável que o seu Ionizador Solar ECO SolSystem não gere íons. Se tiver alguma dúvida o 

rápido teste a seguir irá provar a geração de eletricidade: 

1. Encha um copo grande ou uma jarra de água. 

2. Limpe o eletrodo mineral e a mola inoxidável e não utilize o coletor. 

3. Coloque o Ionizador Solar ECO SolSystem sobre o copo/jarra, apoiado na borda, apenas com o 

eletrodo mineral e a mola inoxidável submersos. 

4. Em um local claro e ensolarado, pequenas bolhas começarão a surgir alguns segundos após, 

originadas da mola inoxidável. Isto demonstra que está sendo gerada uma corrente elétrica. A 

ausência de bolhas indica mal funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICAS 

1. Tome cuidado com conselhos de pessoas que não conheçam ou não tenham experiência com o 

Ionizador Solar ECO SolSystem. Muitas vezes esses conselhos têm por intuito a venda de cloro e 

outros produtos químicos. Além disso, essas opções são adequadas para águas tratadas com cloro 

e não com Ionizadores. 

2. Não adicione nenhum clarificante ou removedor de metais, eles podem eliminar os benefícios dos 

íons minerais gerados pelo Ionizador Solar ECO SolSystem. 



3. Não use produtos livres de cloro, ou outros produtos com composição química similar. Esses 

elementos químicos devem ser eliminados da água antes do uso do Ionizador Solar ECO SolSystem. 

4. A adição de algicidas é desnecessária, o Ionizador Solar ECO SolSystem é um gerador de algicida. 

5. Não dê um “shock” na água ionizada. É como uma bomba atômica para água. A água deve estar 

transparente. Oxidantes podem ser adicionados em doses reduzidas caso haja necessidade de 

clarificar a água turva. 

MADE IN CHINA 

Importado por Vicente & Orsi Produtos Importados Ltda -ME CNPJ 28.055.367/0001-21 

A Ionizador Solar ECO SolSystem garante as peças de reposição (eletrodo, cesta proteção, 

parafuso e kit teste) fale com seu lojista ou acesse o site www.ecosolsystem.com.br 

Para qualquer dúvida ou reclamação entre em contato conosco através do site ou do e-mail 

atendimento@ecosolsystem.com.br  

PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO 

http://www.ecosolsystem.com.br/
mailto:atendimento@ecosolsystem.com.br

