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AVISO
Antes de qualquer ação sobre o aparelho, é impera�vo que tome conhecimento deste manual de
instalação, assim como do documento "avisos e garan�a" entregue com o aparelho, sob pena de
danos materiais, de lesões graves, ou mesmo mortais, assim como da anulação da garan�a.
PARA A SUA SEGURANÇA: Somente um proﬁssional qualiﬁcado nos domínios técnicos correspondentes
(eletricidade, hidráulica ou refrigeração), está habilitado a executar este procedimento. O técnico
qualiﬁcado que intervém no aparelho deve u�lizar/usar um equipamento de proteção individual
(como por exemplo óculos de segurança, luvas de proteção, etc...) a ﬁm de reduzir qualquer risco de
ferimento que possa ocorrer durante a sua intervenção no aparelho. 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 u�lização incorreta anulará a garan�a. Toda instalação e/ou u�lização pode criar um perigo
elétrico não desejado, que pode causar danos aos bens, graves ferimentos ou a morte. Desa�var 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
compar�mento elétrico.

Ligação elétrica

• Colocar a bomba fora de tensão e aguardar 1 minuto antes de abrir o seu compar�mento elétrico
situado na parte traseira (man�do 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 compar�mento 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 u�lizador se for preciso.
• Seguir as etapas indicadas na aplicação para:

Pode ser efetuada pelo

instalador

u�lizador

Adicionar o iQPUMP à sua
conta de u�lizador
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Memorizar
os
ajustes
predeﬁnidos da bomba
Conﬁgurar a conexão à rede
Wi-Fi domés�ca

Faz passar do modo automá�co ao modo “Quick Clean” (por predeﬁnição: velocidade
máxima 3450 RPM durante 30 minutos)
A�va 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 automá�co, premir
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