
Manual de  Instruções



A maneira  inteligente, saudável, segura e fácil para tratamento de água da sua 
piscina. Sem produtos químicos que irritam os olhos, ressacam a pele, desco-
lorem os cabelos e agridem o meio ambiente.

O MEGA-ÍONS de piscina é um equipamento automático para tratamento da 
água . 

Durante a recirculação da água os íons são produzidos e lançados na tubulação 
de retorno de água eliminando  algas, bactérias e vírus.  O resultado é uma água 
mais limpa, natural e saudável. O tratamento por íons mantém residual ativo 
que protege a água da piscina de contaminação mesmo durante os períodos 
em que a recirculação está desligada.  Os íons são estáveis e não são dissipa-
dos mesmo em piscinas aquecidas ou em dias de sol intenso. Esse tratamento 
pode ser realizado em qualquer tipo de piscina, VINIL, FIBRA ou ALVENARIA.
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( I ) CONTROLADOR. 
Escolha um local seco e arejado para a 
montagem do controlador na parede. 
Uso o Gabarito de furação, fure a parede 
com broca de 8 mm. Coloque as buchas 
e fixe o parafuso, que deverá ficar 4 mm 
da parede. 

( II ) CELULA IONIZADORA . 
O tamanho da tubulação de conexão 
para a célula é de ½ polegadas de PVC. 
Se o tamanho do seu encanamento dife-
re de ½ polegadas, aplique um acopla-
mento de adaptador. Escolha a seção 
horizontal da tubulação entre a bomba 
e o filtro, corte uma porção do tubo para 
colar a célula a uniões. 
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( II )  



Ligue o cabo de alimentação na rede elé-
trica,
 
Ligue o cabo de alimentação da célula io-
nizadora , 

Ligue o cabo de alimentação da moto-
bomba.

Programe o TIMER para funcionar em 6 
horas diárias.

Antes de operar, certifique-se que o nível 
de PH da água estão ajustados entre 7,2 – 
7,4 e os níveis de cloro são normais. 

Pela primeira vez, coloque o botão de ní-
vel no controlador na posição desejada, 
e inicie o funcionamento da motobomba.
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Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas não capacitadas para fazê-lo, incluindo pessoas com capacidades 
mentais, sensoriais ou com falta de experiência ou conhecimento, a não ser com supervisão ou com treinamento sobre o 
uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho em funcio-
namento.
Nunca cubra o aparelho com quaisquer tipo de produtos, sejam toalhas, camisetas, papel, plástico, etc.
Nunca jogue agua sobre o aparelho, mesmo fora de funcionamento.
Se o aparelho apresentar qualquer tipo de defeito entre em contato imediatamente com a MEGALINER.
ATENÇÃO !!!! NUNCA COLOQUE CLORO GRANULADO OU PASTILHAS DE CLORO NO FUNDO DA SUA PISCINA, ESTA 
PRATICA CAUSARA MANCHAS IRREVERSIVEIS A SUA PISCINA .
Recomendamos o uso de Floculantes de polímero uma vez na semana para uma possibilidade de água mais cristalina.
Recomendamos medir o PH e ALCALINIDADE uma vez por semana e corrigir os seus parâmetros a fim de possibilitar o 
perfeito funcionamento do MEGA-ÍONS ( PH entre 7,2 a 7,4 – ALCALINIDADE 80 a 120 PPM ) 
Uma vez por semana, verifique a condição dos eletrodos.
A cada 6 meses se eles estiverem pequenos (menos de 1 cm de diâmetro),eles devem ser substituidos por novos. 
Normalmente, os eletrodos devem ser substituidos após 12 meses a 36 meses (dependendo do tamanho da piscina e 
dos modos de operação).

Manutenção e Cuidados
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Tratamento Complementar:

Recomendamos a utilização do produto AcquaLife OXI 200, como tratamento 
complementar do sistema MEGA-ÍONS, evitando 100% a aplicação de produtos 
clorados na piscina.
As algas, bactérias e vírus controlados pelo sistema MEGA-ÍONS, serão total-
mente oxidadas, com a utilização do AcquaLife OXI 200, eliminando toda maté-
ria orgânica da piscina, proporcionando uma água devidamente tratada e segura 
para uso dos banhistas.
O processo de oxidação consiste em “queimar” ou destruir quimicamente os con-
taminantes orgânicos e inorgânicos eliminados durante o processo de desinfec-
ção/sanitização, compostos amoniacais expelidos pelos banhistas e/ou trazidos 
pelo meio ambiente.

Vantagens do uso complementar do AcquaLife OXI 200:
Não mancha, nem causa desbotamentos no vinil, fibra, alvenaria e roupas;
Não possui substância inorgânica em sua formulação;
Não evapora com a radiação solar;
Produto de Longa Ação com proteção total;
Substitui totalmente o cloro, com eficiência;
Não causa formação de cloramina;
Aplicação do produto em intervalos semanais* 

Manutenção e Cuidados

(*) Necessário a utilização do Estojo 
de Teste AcquaLife, para a medição 
dos parâmetros de OXI200 no sistema, 
identificando desta forma, o melhor 
momento para reposição/dosagem do 
produto na piscina, podendo este inter-
valo ser superior a 7 dias.06



Termo de Garantia

A                                           assegura ao cliente 12 meses de garantia sobre o equipamento 
nas suas condições contadas da data da venda. 
É de responsabilidade do comprador a entrega e retirada, sem ônus, do produto con-
siderado defeituoso em nossa fábrica. 
Todas as despesas recorrentes da retirada, reinstalação e remessa do produto para 
assistência técnica correm por conta exclusiva do proprietário do equipamento.
Essa garantia assegura aos defeitos de funcionamento das peças e componentes do 
equipamento descrito nas condições normais de uso de acordo com as instruções 
dos manuais de operação do produto;
Essa garantia fica cancelada automaticamente se o equipamento vier a sofrer repa-
ros por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes 
de acidentes, quedas, violações de tensão elétrica sobrecarga acima do especifica-
do, tiver o lacre de segurança rompido ou qualquer ocorrência imprevisível, decor-
rente de má utilização do equipamento, por parte do usuário. 
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SAC
Serviço de Atendimento ao Consumidor

administrativo@megaliner.com.br

Este equipamento
é exclusivo para o uso residencial. 

Para uso comercial, entre em contato
e solicite um orçamento.

Fabricado por megaliner
CNPJ: 30.262.819/0001-98

www.megaliner.com.br

O ionizador libera
simultaneamente a

quantidade ideal de íons. 
Não altera o PH e a 

Alcalinidade da água. 
Dispensa o uso de

algicídas. 
Elimina 100% 
o uso de cloro.

Data de Fabricação

Nota Fiscal

08



FABRICADO 
NO BRASIL


