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Användarvänligare layout, tydligare översättning och information

Om er app inte uppdaterats automatiskt
gå in i Appstore/play google, sök på ICO och ladda ner den senaste applikationen.
ICO mäter trender i ditt pool/spavatten,
analyserar och ger rekommendationer
pH
Temperatur
ORP
Konduktivitet
Det finns förinställda målvärden för bästa
resultat.
Kund ställer endast in typ av pool,
desinficeringsmedel samt vattenvolym

Väder där ICO finns

I bubblan ger ICO dagens
rekommendationer.
Klicka på symbolen för
information om vad du
bör göra.

Vattnets kvalitet
Blått i gott skick
Grönt och Gult mellan Blått och Orange
Orange behöver uppmärksamhet/åtgärd
Rött indikerar att åtgärd behövs omedelbart
Mätning från respektive sensor

Sista mätningen
Datum och tid
(ICO ska mäta en gång/timme)

Information om hur ICO fungerar
Fjärrkontroll: Alla funktioner som fungerar via Bluetooth
Wifi uppkoppling, kalibrering, batteriinformation, programuppdatering etc.

Inställningar och profil
Här väljer du även vilken ICO du vill titta på
om du har flera delade ICO

Mätningar i grafer
Dag, vecka, månad
Huvudvy

I bubblan ger ICO dagens
rekommendationer.
Klicka på symbolen för
information om vad du
rekommenderas göra.

Rekommendation på åtgärd
kommer upp. För mer info
klicka på pil.
Analysera om
åtgärd behövs
göras och utför
i så fall.
Datum för
åtgärd och
bekräfta när
det är gjort

.

Visa historik, här
kan du se alla
tidigare
rekommendationer

Information
Om hur ICO fungerar
Och mäter

Klicka igen för att komma tillbaka till
huvudvyn

Mätningar i grafer
Dag, vecka, månad

Har du flera ICO eller ser du över grannens eller vännens pool
Här ser du alla dina ICOn som du har eller någon delat med dig.
Bläddra och välj den du vill se
Allmän info om poolen

Desinficering

Målvärden**

**

Här finns även ICOs
UUID nummer(QR kod)

Du kan dela din ICO med andra
Tekniker, poolskötare eller din granne

Allmänna inställningar
Konto, enhets-inställningar
Aktivera push-notiser

Målvärden är
förinställda
för optimal
funktion efter
den
desinficering
du anger att du
använder.
Som användare
behöver du inte
justera
utan ska kunna
lita på
expertisen
Bakom ICO

”Fjärrkontroll”. Alla funktioner som kan göras via Bluetooth uppkoppling.
Hämta mätningar.
Kontrollera Wifi signal och göra anslutningstest.
Kalibrera sensorer.
Omstart, fabriksåterställning etc.
Tillåt Bluetooth åtkomst för ICO i telefonens
Inställningar

Hjälp och Tjänster
Felsökning och Online chatt

TIPS OCH RÅD FRÅN FOLKPOOL
•

Var noga med att lock och sensorer sitter ordentligt på plats innan ICO stoppas i vattnet.

•

ICO fungerar med WiFi och Bluetooth uppkoppling. Tappas WiFi signal fortsätter ICO att mäta och analysera, den sparar nya värden i 48 timmar som förs
över automatiskt när uppkopplingen fungerar igen.
Frekvensband: 2.4 ghz.

•
•

Du behöver ha bra WiFi täckning vid din pool/ spabad för att ICO ska kunna få kontakt med din router. Dubbelkolla så inte betongvägg eller plåt/metall
detaljer stör ut. Ibland kan även pooltäckning störa viss WiFI uppkoppling. Förstärk då din router med en förstärkare utomhus. Om WiFi lösenordet
innehåller . (punkt) eller , (komma) är det inte säkert att ICO kan kopplas mot den, byt då lösenord på din router.

•

Batteriet ska endast behöva laddas ca var 3:e månad vid god uppkoppling. Är uppkopplingen till WiFi svagt söker ICO om till den kan göra korrekta
mätningar vilket tar mycket batteri. När batteriet ska laddas ska ICO och händer vara ordentligt avtorkade så inget vatten kan tränga in i batteriet.

•

ICO analyserar trender. Den behöver tid för lära känna ditt vatten. Det går inte att byta ICO från en pool till ett spabad samma dag och få korrekta
mätningar. Nollställning, kalibrering och nya inställningar krävs för varje anläggning. Har du två anläggningar behövs två ICO för korrekta mätningar.

•

Du kan dela din enhet med fler användare. Låt din granne sköta din pool under semestern eller kanske har du serviceavtal med din återförsäljare? Då kan
du ge dem access till din ICO.

•

Folkpool rekommenderar att då och då testa vattnet med annat mätinstrument för att dubbelkolla att allt är rätt. Precis som all teknik är ICO endast en
”assistent” för att underlätta poolägandet den fråntar inte ägaren sitt ansvar gällande vattenkvaliteten.

