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Antes de qualquer ação sobre o aparelho, é imperativo que tome conhecimento deste manual de
instalação, assim como do documento "avisos e garantia" entregue com o aparelho, sob pena de
danos materiais, de lesões graves, ou mesmo mortais, assim como da anulação da garantia.
PARA A SUA SEGURANÇA: Este produto deve ser instalado e conservado por um empresário de
equipamento de piscina, qualificado e habilitado pela jurisdição onde será instalado o produto em
caso de exigência legal nacional ou local, o técnico de manutenção deve ser um profissional que tenha
uma experiência suficiente na instalação e conservação de equipamentos de piscina, de maneira a
poder seguir rigorosamente todas as instruções deste manual. Antes de instalar este produto, queira
ler e seguir todos os avisos e as instruções que acompanham este produto. O não respeito dos avisos
e das instruções pode provocar danos aos bens, ferimentos ou mesmo a morte. Toda instalação e/ou
utilização incorreta anulará a garantia. Toda instalação e/ou utilização pode criar um perigo elétrico
não desejado, que pode causar danos aos bens, graves ferimentos ou a morte. Desativar todos os
disjuntores de circuito exigidos na ordem indicada para evitar qualquer risco de choque elétrico.

Instalação do aparelho
Fixar o aparelho com o auxílio do kit de parafusos fornecido, dirigindo a antena para cima, no mínimo
a 2 metros de altura e a 3 metros no mínimo de qualquer aparelho elétrico (ver esquema).

*NÃO conectar o aparelho a uma fonte de tensão da rede ou de alta tensão; o aparelho funciona a
um nível de potência RS485 UNICAMENTE.
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• A instalação do aparelho deve ser efetuada por um técnico qualificado.
• Desconectar a alimentação elétrica da bomba de filtração e do aparelho antes de efetuar
qualquer operação.
• O iQPUMP deve ser colocado sob tensão UNICAMENTE pela bomba.
• Para evitar qualquer dano ao aparelho, aguardar um minuto antes de abrir o seu
compartimento elétrico.

Ligação elétrica

• Colocar a bomba fora de tensão e aguardar 1 minuto antes de abrir o seu compartimento elétrico
situado na parte traseira (mantido por um parafuso).
• Passar o cabo RS485 do aparelho pelo segundo passa-fios da bomba.
• Ligar o cabo no conector fornecido como indicado no esquema
(1 = vermelho, 2 = preto, 3 = amarelo, 4 = verde).
• Ligar o conector na barra de terminais prevista para o efeito no compartimento elétrico da bomba.
Se a bomba estiver equipada com uma interface utilizador, desligar previamente o seu conector
RS485 (a interface torna-se então inoperante).
• Verificar o bom posicionamento dos interruptores na bomba (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
• Colocar a bomba novamente sob tensão, o indicador luminoso
acende-se no iQPUMP.

Ajustes e acesso à distância através da aplicação iAquaLink™
• Carregar e instalar a aplicação iAquaLink™ no seu smartphone e/ou tablete (Apple® ou Android™).
• Lançar a aplicação e criar uma conta de utilizador se for preciso.
• Seguir as etapas indicadas na aplicação para:

Pode ser efetuada pelo

instalador

PT

utilizador

Adicionar o iQPUMP à sua
conta de utilizador
Memorizar
os
ajustes
predefinidos da bomba
Configurar a conexão à rede
Wi-Fi doméstica

Faz passar do modo automático ao modo “Quick Clean” (por predefinição: velocidade
máxima 3450 RPM durante 30 minutos)
Ativa o modo “Wi-Fi to phone” para a configuração avançada aquando da instalação
(Wi-Fi direto entre o smartphone e a bomba = indicador luminoso aceso).
Seleciona o modo Serviço:
-- “OFF”: bomba parada manualmente
-- “Timed Stop”: arranque diferido da bomba (por predefinição: após 3 horas)
-- “Timed Run”: funcionamento temporizado da bomba (por predefinição: durante
3 horas a 2750 RPM)
Para retornar ao modo automático, premir
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