


ICO, je chytré zařízení, které dokáže měřit hodnoty ve Vašem 
bazénu společně s počasím. Pomocí notifikací na vašem 
smartphonu Vám dá vědět, zdali je voda ve vašem bazénu v 
pořádku.

Jednoduše dejte ICO do Vašeho bazénu a kontrolujte pomocí smartphonu 
kvalitu vody. ICO senzory hlídají bázen a vyhodnocují (e.g. řasy, vodní kámen) a 
také neviditelné častice (e.g. bakterie a agresivní vodu). ICO také hlídá stav 
chemikálií ve vodě (typ e.g. a dávkování) tak, aby byla zajištěna chemická 
vyváženost vody, úspora chemikálií a dlouhodobá životnost povrchu.

ICO provádí kompletní sadu měření :

• Teplota • pH

• Vodivost

• ORP

• Stav baterie • Signál Wi-Fi (Sigfox)

Měření probíhá každou hodinu Vyhodnocení dat probíha každé čtyři hodiny Notifikace

Po zapnutí ICO začne měřit hodnoty v bazénu každých deset minut. Po uplynutí 
jedné hodiny se ICO přepne na standardní režim. Měření bude probíhat jednou za 
hodinu. Naměřené hodnoty jsou bezdrátově přeneseny na Ondilo server, kde 
dojde k analýze a jejich vyhodnocení.  

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Představení ICO
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V aplikaci ICO najdete :

• Doporučení pro optimální užití chemikálií ( Typ e.g. a dávkování) 
• Vývoj a změny v průběhu času 
• Opravdové porozumění kvalitě vody ve vašem bazénu 
• Předpokládaný vývoj kvality vody v bazénu.  

 

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Lokální počasí

Poslední aktualizace 

Teplota vody

Nevyřízené žádosti

Předpověď počasí  
      v místě bazénu

Jméno bazénu & teplota vody

Poslední měření pH, ORP, 
                               vodivost

Poslední aktualizace 

Denní statistiky

Soukromá zóna  
& oblíbená data
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Shrnutí

Představení ICO 

Nastavení aplikace

Nastavení ICO účtu 

Počáteční konfigurace

Údržba

Preventivní použití

Odstranění problémů                                                                                      

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Nastavení aplikace

Než zapnete ICO stáhněte si aplikaci

Pro iOS :

Pro Android :

Následujte instrukce v aplikaci.

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Nastavení ICO účtu :

Následujte instrukce v aplikaci

Identifikujte Vaše ICO

QR kód se nachází na levé horní straně balení.

Prosím nevyhazujte ICO balení, bude se Vám hodit pří úschově ICO v bezpečí, bude-li 
vyndáno z vody.  

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Počáteční konfigurace

Následujte instrukce v aplikaci

Otevřete ICO

K otevření horního krytu použijte 
 kovové nářadí, které je v balení.

Pozor! Buďte opatrní a ujistěte se, 
 že voda nezasáhne do vnitřku ICO.

Opatrně!

Zapněte ICO

Stlačte!

ICO je připraveno ICO je připraveno

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Otevřete svrchní víčko a stlačte tlačítko, tím dojde k zapnutí ICO.
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Zavřete ICO

Ujistěte se, že svrchní víčko 
je pevně umístěné na svém 
místě, zajišťuje vodotěsnost 
ICO.

Svrchní víčko musí zapadnout do 
drážek!

Vložte ICO do vody

Odstraňte krytku, která chrání senzory otočením doleva. Sundejte kryty, které 
chraní senzory. Uschovejte je do krabice, budou prospěšné při zazimování ICO.

Našroubujte krytku, která chrání senzory zpět, před vložením ICO do vody.

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Počáteční konfigurace
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Počáteční konfigurace

Následujte instrukce v aplikaci

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Připojte ICO k internetu

Vytvořte účet vašemu bazénu

Následujte instrukce v aplikaci

Následujte instrukce v aplikaci

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Údržba

Vypněte ICO

Před tím, než začnete s údržbou vypněte 
ICO.

Podržte tlačítko pět sekund, dokud nezačne blikat žlutě.

Technické specifikace

ICO senzor je navržený tak, aby systém Twist&Lock ulehčoval odjímání spodního krytu.

Oranžový senzor měří ORP (Redox). 
Šedý senzor měří vodivost v bazénu. 
Modrý senzor měří pH.

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Údržba senzorů

Je doporučeno čištění senzorů (oranžový, šedý, modrý) jednou za měsíc. Vyndejte 
ICO z vody, sundejte spodní kryt a vyčistěte senzory vlhkým a neabrazivním 
hadříkem. Po údržbě nandejte spodní kryt zpět a dejte ICO do vody.

Nabíjení ICO

Tužkové baterie. 
Nabíjejte ICO pomocí USB kabelu. 

Minimální doba nabíjení je 6 h.

Led světelný indikátor

Pokud ICO zablíká 3x zeleně, je zapnuté. 
Pokud ICO zabliká 1x žlutě, je vypnuté.

Stlačte! Stlačte!

Zapnout ICO Vypnout ICO

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Krátké stisknutí :

ICO bliká 2x zeleně  : indikuje zapnutí 
ICO bliká 2x žlutě     : baterie je vybitá   
ICO nebliká               : je vypnuté 

Uschování / zazimování ICO :

Následujte instrukce :

•Vyndejte ICO z bazénu 
•Důkladně ICO osušte 
•Vypněte ICO (strana 11.) 
•Navlhčete sací houby, které najdete v balení a vložte je do ochraných krytek,  

poté je nasaďte na sezory (šedý, oranžový, modrý) 
•Uložte ICO do originální krabice.

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Bezpečnostní opatření

Umístění ICO

ICO je produkt, který je navržený pouze pro použití ve vodě, proto neměřte data mimo bazén.  
 
Neumisťujte ICO pobliž extrěmně horkého, studeného zdroje či prostředí. V případě vypuštění bazénu je 
nutné chránít ICO senzory pomocí krytek společně s navlhčenymi sacími hubami, kterou jsou umístěny 
uvnitř každé krytky senzoru. Pokud se rozhodnete vyndat ICO z bazénu na delší čas, je důražně 
doporučeno ho umístit do originálního balení společně s navlhčenými houbami v krytkách senzorů, které 
je ochrání před prachem. Zajistíte tím dlouhou životnost ICO, které bude připraveno na další sezónu. 
 
Použití ICO senzoru, nepředstavuje žádné riziko zásahu el. zařízením.

Instalace a užití ICO 

Ujistěte se, že barevné senzory nejsou zaneseny nepořádkem (listy stromů, hmyz). V případě znečíštění nemusí 
ICO senzor udávat přesné hodnoty, nebo odesílat data do aplikace. ICO nepředstavuje žádné riziko pro plavce. 
Je navrženo tak, aby plavalo na vodní hladině. ICO by nemělo být používáno, jako hračka pro děti a proto je 
doporučeno, aby bylo obsluhováno minimálně od šesti let.  
 
Z bezpečnostních důvodů a v souladu se záručními podmínkami, je nutné používát USB kabel a příslušenství, 
které bylo dodáno společně s ICO v orginálním balení. Společnost ONDILO není zodpovědná za poškození, 
která mohou vzniknout použitím neoriginalního příslušenství.  
 
Nikdy nepoužívejte sílu k připojení konektoru. Pokud máte problém s připojením kabelu je to zřejmě výrobní 
vada a kabel nemůže být zapojen správně. Ujistěte se, že konektor je kompatibilní se vstupem.  
 
V rámci zachování dlouhé životnosti ICO prosíme používejte kovové nářadí, které je součástí balení. Otevření 
horního krytu není doporučeno jiným nářadím. Pokud nebudete respektovat toto nařízení riskujete poškození 
horního krytu a zbavení ho vodotěsnosti. Prosíme zároveň dodržujte skladování, či zazimování ICO. Špatné 
skladování může způsobit poškození přístroje. V připadě manipulace ICO, zejména při vyndavání ICO z bazénu 
dbejte zvýšené opatrnosti a chraňte ICO před pádem. Je zakázano otevírat horní kryt pokud je ICO umístěno ve 
vodě. V případě neuposlechnutí a zasažení ICO vodou se nevstahuje záruka na vzniklé poškození. Ondilo tudíž 
není zodpovědné za ztrátu dat, spojenou se zásahem vody. Pokud potřebujete odbornou radu neváhejte nás 
kontaktovat na adrese : http://support.ondilo.com/portal/home. 
 
Pokud chcete ICO vyčistit nepoužívejte chemikálie ani hořlavé látky, či houby na mytí nádobí. K vyčištění užívejte 
pouze vodu. Pokud se voda dostane do nabíjecího vstupu okamžitě vypněte ICO.  Pokud je nabíjecí kabel 
poškozený, nebo je ICO zasaženo tekutinou, či nefunguje správně a instrukce v manuálu jsou respektovány a 
dodržovány, prosím kontaktujte asistenci na webové stránce http://support.ondilo.com/portal/home.  
 

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Technické specifikace

Stabilní internetové připojení je nutné k správnému a plnohodnotnému užívání 
ICO.

Rozměry : Váha : Připojení : 

Napájení a podnební podmínky

Vstupní napájení akumulátoru: 3,7 V DC. 
Vstupní napájení nabíjení: od 100 do 240V AC. 
Vstupní frekvence nabíjení: od 50 do 60 Hz. 
Výstupní frenkvence nabíjení: 5 V DC. 
Provozní teplota: od 5 do 45 °C (41°F do 113°F). 
Skladovací teplota: od 5 do 45°C (41°F do 113°F).

          ICO              3 twist& lock              1 teplotní                 1 výměnný             1 nářadí pro         5V nabíječka          Návod   
                                    senzory                      senzor                        senzor           otevření usb portu    USB kabel

Kompatibilita

iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS (od verze 9.0) 
Smartphone nebo tablety s Androidem (od verze 4.3)

 14

Konfirmační údaje

CE potvrzení pro Evropu 
ICO Splňuje požadavky Evropských směrnic 2006/95/ 
EC a 2004/108/EC

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Informace tykajicí se směrnic RoHS.  
Tento symbol znamená, že výrobek respektuje Evropské směrnice 
RoHS (omezení použití šesti nebezpečných látek).

Informace o likvidaci v rámci Evropské Unie. 
Tento symbol znamená, že likvidace produktu musí být v souladu s 
nařízením Evropské Unie. Pokud produkt, nebo jeho časti, zejména 
baterie jsou nefunkční a dosáhly konce své životnosti, oddělte je od 
domácího odpadu a dopravte na likvidační místo určené úřady. 
Recyklace těchto částí může zachovat životní prostředí a tím chránit i 
lidské zdraví. 

Informace o ekologických ambalažích. 
Tento symbol znamená, že společnost zaplatila licenční poplatek za 
ekologické balení.

Online informace : 

Nejnovější informace o ICO produktu naleznete na : http://www.ondilo.com. 
 
 
Pokud se chcete dozvědět více informací o podpoře ICO, nebo potřebujete 
kontaktovat technickou podporu navštivte : http://support.ondilo.com/portal/
home. 
 
2018 Ondilo. Všechna práva vyhrazena.  
 
Ondilo a ICO jsou registrované ochranné známky společnosti Ondilo.  
Další názvy, které jsou zde uvedeny mohou být orchannými známkami příslušných 
společností.

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.
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Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.  16

Nefunkční QR kód. QR kód nekomunikuje s 
ICO

Zkontrolujte, že jste skenovali QR kód z 
originální krabice.

QR kód v balení je 
nečitelný.

Prosím kontaktujte ICO servis s 
připraveným seriovým číslem.

Telefon bez připojení k Ověřte připojení k internetu ve Vašem 

Moje ICO nelze 
zapnout.

Baterie je vybitá. Nabíjejte baterii minimálně 6 hodin.

Nedrželi jste tlačítko 
zapnutí dostatečně 

Prosím otevřete ICO a přesvědčete se, že 
ICO je zapnuté.

Moje ICO nelze 
připojit na Wi-Fi ICO je mimo dosah Wi-Fi 

signálu.
Podívejte se na pomocný návod věnovaný 
rozšíření Wi-Fi www.ondilo.com/assistance

Vaše Wi-Fi je nastavena na 
5 GHz.

ICO je kompatibilní pouze s 2,4 GHz sítí. 
Prosím ověřte nastavení Wi-Fi.

Váš Wi-Fi modul je vypnutí. Ověřte status modulu.

ICO nelze spárovat. Přihlašovací údaje jsou 
chybné.

Zkontrolujte přihlašovací údaje.

ICO se nepřipojí k Wi-Fi. Zkontrolujte zda-li je Wi-Fi funkční.

Nelze nainstalovat ICO 
aplikaci.

Váše verze softwaru iOS, 
Android je nekompatibilní 
s aplikací ICO.

ICO aplikace podporuje iPhone, iPad, iPod 
Touch s verzí systému 9.0 a vyšší. Zařízení s 
o.s. Android od verze 4.3.

ICO se nepřipojí k 
Sigfox.

ICO je mimo dosah Sigfox 
sítě.

Prosím ověřte dosah sítě Sigfox na 
www.sigfox.com.

Odstranění problémů

Problém Důvod Řešení

http://www.ondilo.com/assistance
http://www.ondilo.com/assistance
http://www.ondilo.com/assistance
http://www.ondilo.com/assistance





