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Voordat u handelingen op het apparaat uitvoert, is het noodzakelijk kennis te nemen van deze
handleiding voor installatie, evenals van het boekje "Waarschuwingen en garantie" dat is meegeleverd
met het apparaat, om zo schade aan eigendommen, ernstige verwondingen of de dood, en de
annulering van de garantie te voorkomen.
VOOR UW VEILIGHEID: Dit product moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een aannemer van
zwembadapparatuur, gekwalificeerd en gemachtigd door de jurisdictie waar het product gaat worden
geïnstalleerd in het geval van nationale of lokale wettelijke regelgeving. De onderhoudstechnicus moet
een vakman zijn met voldoende ervaring in de installatie en het onderhoud van zwembadapparatuur
om op precieze wijze alle instructies van deze handleiding te kunnen volgen. Lees vóór de installatie
van dit product alle waarschuwingen en instructies die aan dit product zijn toegevoegd en volg ze op.
Het negeren van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot materiële schade, letsel of zelfs de
dood. Elke verkeerde installatie en/of oneigenlijk gebruik doet de garantie vervallen. Elke verkeerde
installatie en/of oneigenlijk gebruik kan een ongewenst elektrisch gevaar veroorzaken, met mogelijk
materiële schade, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel alle stroomonderbrekers die nodig
zijn in de juiste volgorde uit om elk risico op elektrische schokken te voorkomen.

Installatie van het apparaat
Bevestig het apparaat met behulp van de meegeleverde schroevenkit met de antenne minstens 2
meter hoog naar boven gericht en minimum 3 meter verwijderd van alle elektrische apparaten (zie
schema).

*het apparaat NIET aansluiten op een voedingsbron met netspanning of hoogspanning; het apparaat
werkt ENKEL op een vermogenniveau van RS485.
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• De installatie van het apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus.
• Schakel de elektrische voeding van de filterpomp en het apparaat uit vooraleer werkzaamheden
uit te voeren.
• De iQPUMP mag UITSLUITEND worden ingeschakeld door de pomp.
• Om schade aan het apparaat te voorkomen, wacht één minuut vóór het openen van het
elektrisch compartiment.

Elektrische aansluiting

• Zet de pomp uit en wacht 1 minuut voor het openen van het elektrische compartiment aan de
achterzijde (bevestigd met een schroef).
• Voer de RS485-kabel van het apparaat in de tweede kabeldoorgang van de pomp.
• Sluit de kabel aan op de meegeleverde connector, zoals aangegeven in het schema
(1 = rood, 2 = zwart, 3 = geel, 4 = groen).
• Sluit de connector aan op het klemmenbord dat voor dit doel is voorzien in het elektrische
compartiment van de pomp.
Als de pomp is uitgerust met een gebruikersinterface, ontkoppel dan eerst de RS485-connector
(de interface valt dan uit).
• Controleer de positie van de switches op de pomp (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
• Zet de pomp aan, het indicatorlampje
op de iQPUMP gaat aan.
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Instellingen en afstandsbediening via de iAquaLink™-applicatie
• Download en installeer de iAquaLink™-applicatie op uw smartphone en/of tablet (Apple® of
Android™).
• Start de applicatie en maak eventueel een gebruikersaccount aan (indien noodzakelijk).
• Volg eventueel de volgende stappen:

Kan worden uitgevoerd
door

de installateur

de gebruiker

Voeg IQPUMP toe aan uw
gebruikersaccount
Registreer
de
standaardinstellingen van de
pomp
Configureer de verbinding met
het Wi-Fi-huisnetwerk

Schakelt de automatische modus naar de modus "Quick Clean" (standaard: maximale
snelheid van 3450 tpm gedurende 30 minuten)
Schakelt de modus "Wi-Fi naar telefoon" voor geavanceerde configuratie in tijdens
de installatie (directe Wi-Fi tussen de smartphone en de pomp = indicatorlampje licht
op).
Selecteer de servicemodus:
-- "OFF": pomp handmatig uitgeschakeld
-- "Timed Stop" uitgestelde start van de pomp (standaard: na 3 uur)
-- "Timed Run" werking van de pomp met timer (standaard: 3 uur bij 2750 tpm)
Om terug te keren naar de automatische modus, drukt u op
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