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Installationsmanual
för Bluetooth styrning Aqua / Solo

1

poolkungen.se

Poolmanual

Nyckelbrytaren till poolskyddet Aqua ingår som standard och kommer förberedd för
styrning via app. Till poolskyddet Solo finns samma kretskort för styrning via app att
köpa som tillval på www.poolkungen.se
Kommunikationen mellan Appen och kretskortet sker via Bluetooth av säkerhetsskäl.
Poolskyddet får aldrig hanteras utan uppsikt över poolen!
All elektrisk installation skall installeras av behörig
elektriker.

Ladda ner appen
Ladda ned appen ”Aero XP” till telefonen.

Systemkrav:
		

IOS 10 eller senare
Android 5 eller senare

Kontrollkortet kan hantera upp till 5 telefoner och har en räckvidd om ca 10 m från
installationsplats.

2

poolkungen.se

Poolmanual

Ställa in driftlägen för styrning via telefon
På kontrollerkortet finns 3st driftlägen att välja mellan, LED 1,2,3. För att ändra
driftläge hålls PRG2 knappen in i 3 sekunder till lamporna börjar blinka. Växla
program med PRG2 knappen och stanna på den LED diod du har valt. Bekräfta läget
genom att hålla inne PRG2 knappen för att, när vald LED Lyser med fast sken är
programmering klar.
PRG1 knappen återställer till standardinställning.
LED 1 = Grön, (standard) för att manövrera skyddet hålls knappen i appen intryckt
under hela stängningsprocessen men ett enkeltryck för att öppna poolskyddet.
LED 1 är godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard
LED 2 = Orange, för att manövrera skyddet både öppnas och stängs poolskyddet
med ett enkeltryck på knapparna öppna/stäng i appen.
LED 2 är INTE godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard
LED 3 = Röd, för att manövrera skyddet hålls knappen i appen intryckt under hela
öppnings/stängningsprocessen av poolskyddet.
LED 3 är godkänd enligt säkerhetsnorm NF P90-308 Standard

Parkoppla kontrollerakort med telefonen
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•

Kontrollera att enheten är påslagen

•

Aktivera Bluetooth

•

Starta appen Aero

•

Vid första uppstart - ange den 4-siffriga koden som sitter påklistrad på med
produkten medföljande manual samt kontrollerkortet.
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Inkoppling Aqua

Kontrollerkortet har 4st anslutningar, Anslut kabel mellan Elskåp och kretskort
enligt nedan.
Märkning kretskort
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Märkning Kopplingsplint i ben Solo

Typ av anslutning

Märkning Elskåp Aqua

Typ av anslutning

+

Com. +24Vdc

24V (+)

-

Bleu/Blue 0V

0V (-)

F

Ferm/Close

Stäng

O

Ouv./Open

Öppna
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Inkoppling Solo
Board only

Kontrollerkortet har 4st anslutningar, Anslut den medföljande kabeln mellan
kopplingsplint i och kretskort enligt nedan.
Kopplingsplinten är placerad i stödbenet där nyckerbrytaren är monterad.
Låt kretskortet sitta kvar i sin blisterförpackning efter inkoppling.
Märkning kopplingsplint

Märkning Kopplingsplint i ben Solo

Typ av anslutning

+

Com. +24Vdc

24V (+)

-

Bleu/Blue 0V

0V (-)

1

Ouv./Open

Öppna

2

Ferm/Close

Stäng

Om motorn snurrar åt fel håll så växlas kablarna ”O” & ”F”
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Göteborg
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PoolKungen AB
Stormgatan 4
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Stockholm Söder

Stockholm Norr
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