
Nyttig viden om din ICO vandtester 

 

Første gang du tager din ICO i brug er det vigtigt du husker disse ting: 

- Sørg for at oplade den i minimum 12 timer inden 

- Følg vejledningen der medfølger i opsætning af app 

- Husk at tage de sorte hætter af de tre sensorer 

- OBS. Vær opmærksom på at vandmængden står i m3 og ikke liter (1m3 = 1000 L)  

- Når du har lagt din ICO i vandet kan der godt gå op til 24 timer før du får dine vandværdier  

 

Opsætning: 

- Under ”Settings” skal du sørge for at give ICO den information den beder om: navn, lokation, 

type spa (inde/ude), vandvolumen (i m3) 

- Under ”Chemicals” skal du krydse af om du benytter bromin eller klor. Sørg også for at krydse af 

om din spa er udstyret med Ozonator og UV-lys 

- Under ”Target Values” sættes grænserne for ønskede værdier: 

o pH: 7,0 – 7,6 

o ORP: 550 – 700 mV (måler bromin eller klor) 

o TDS: 250 ppm – 3000 ppm / 0,25-3 (måler vandets salt-mæthed) 

 

Ved opladning: 

- Sørg for at din ICO ligger til tørre i minimum 12 timer inden du sætter den til opladning 

- Kommer der vand i den under opladning dækker garantien ikke 

 

Kalibrering 

- Din ICO er kalibreret fra fabrikken 

- Du kan med fordel kalibrerer din ICO i starten af hver sæson (minimum halvårligt) 

- Før hver kalibrering anbefales det at lave en mineralvandstest på din ICO (varighed, min. 2 timer) 

- Under anbefaling anbefales det at lade din ICO stå i hver af de tre opløsninger i 10-15 minutter, 

inden du starter selve kalibrering på din app. 

- **Bliver du i tvivl om din ICO måler korrekt kan du altid kalibrerer for bedre værdier. 

 

VIGTIGT: DER ER TO ÅRS GARANTI PÅ DIN ICO ENHED. DU KAN FINDE UUID OG SE NUMMER I APPEN 

ELLER I ORIGINAL-ÆSKEN. DISSE SKAL BRUGES I TILFÆLDE AF AT DIN ICO SKAL TESTES FOR FEJL! 


