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w.i.s. on yhteydessä altaaseen ja tekee mittauksia, luo 
ennusteita, tekee suosituksia ja lähettää ilmoituksia 
älypuhelimen tai tabletin kautta.

Pudota W.I.S.-laite altaaseen ja tarkista veden laatu älypuhelimesi kautta. W.I.S.-laitteen anturit tark-
kailevat allasta arvioiden sekä näkyviä aineksia (kuten levää ja kalkkia) että näkymättömiä olosuhteita 
(kuten bakteereja ja aggressiivista vettä). W.I.S. luo suosituksia kemikaalien optimaaliseen käyttöön 
(esim. niiden tyyppiin ja annosteluun). Veden kemiallisen tasapainon ylläpitäminen auttaa vähentämään 
kemikaalien käyttöä ja suojaa altaan pintoja ja laitteita.

W.I.S. tekee mittaukset heti, kun se on laitettu päälle:
1. 10 minuutin välein ensimmäisen tunnin aikana
2. nämä mittaustulokset siirretään langattoman yhteyden kautta palvelimelle, jolla ne analysoidaan.

Ensimmäisen tunnin jälkeen W.I.S. siirtyy normaaliin mittaussykliin, joka on kerran tunnissa.

Tekee mittaukset kerran tunnissa Analysoi tiedot 4 tunnin välein Lähettää ilmoituksia

w.i.s.-mittaukset
W.I.S. tekee täydelliset mittaukset:

Lämpötila  /  pH-arvo  /  ORP-arvo  /  Johtavuus  /  Akun varaustaso  /  Wi-Fi-taso (tai Sigfox)
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w.i.s.-sovellus

1. antaa suosituksia kemikaalien optimaaliseen käyttöön (esim. niiden tyyppiin ja annosteluun)
2. näyttää suuntaukset ja muutokset ajan mittaan
3. antaa kattavat tiedot altaan vedenlaadusta
4. ennakoi muutokset altaan vedenlaadussa ja ilmoittaa niistä ennakkoon

Altaan nimi ja sen veden lämpö-
tila

Veden lämpötila

Alueen sääennuste

Päivittäinen analyysi ja suosituk-
set

pH-arvo

Edellinen mitattu pH-arvo, 
ORP-arvo, johtavuus

Laiteohjelmiston päivitys
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sovelluksen käyttöönotto

aloita w.i.s.-laitteen käyttö lata amalla sovellus
Seuraa sovelluksen ohjeita vaihe vaiheelta.
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tilin luominen

seura a sovelluksen ohjeita.

w.i.s.-laitteen tunnistus
W.I.S.-pakkauksen kannessa on 
QR-koodi.

Älä hävitä pakkausta, sillä sitä 
tarvitaan W.I.S.-laitteen säilyttä-
miseen, jos laite poistetaan 
vedestä.
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alkuasetukset

seura a sovelluksen ohjeita

Avaa W.I.S.-laite

Käynnistä W.I.S.-laite.

Voit myös poistaa sisemmän suojakannen ja painaa painiketta.

Irrota kansi avaustyökalulla.

W.I.S. on valmis.

Ole varovainen! Herkkä alue! 
Varmista, että W.I.S.-laitteen 
sisään ei pääse vesipisaroita.

W.I.S. on valmis.
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alkuasetukset

w.i.s.-laitteen sulkeminen

w.i.s.-laitteen asettaminen veteen
Käännä alempaa suojusta vasemmalle ja poista anturien suojat. Poista anturien suojat ja säilytä niitä 
alkuperäisessä pakkauksessa. Niitä tarvitaan, kun W.I.S. poistetaan vedestä talveksi.

Kierrä alasuojus takaisin paikalleen ennen kuin asetat W.I.S.-laitteen veteen.

Varmista, että kansi on tiukasti 
kiinni ennen kuin asetat laitteen 
veteen. W.I.S.-laitteen on oltava 
varmasti vesitiivis.

Aseta tapit lovien kohdalle, kun 
kiinnität kantta.
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alkuasetukset

Ennen alkuasetusten tekoa Seuraa sovelluksen ohjeita.
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alkuasetukset
w.i.s.-laitteen yhdistäminen internetiin
Seuraa sovelluksen ohjeita.

alta an luominen
Seuraa sovelluksen ohjeita.
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huolto

Paina painiketta vähintään 5 sekunnin ajan kunnes 
keltainen LED-valo alkaa vilkkua.
Anturien vaihtaminen.

tekniset tiedot
W.I.S.-anturit on patentoitu. Ne on valmistettu monikomponenttiruiskuvaluna. TW.I.S.t&Lock-järjestel-
män ansiosta antureiden vaihtaminen on helppoa.

 Oranssi anturi mittaa ORP-arvoa (Redox).
 Harmaa anturi mittaa veden johtavuutta.
 Sininen anturi mittaa pH-arvoa.

w.i.s.-laitteen sammuttaminen.
Sammuta W.I.S.-laite aina ennen kaikkia huoltotöitä.
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huolto

Kaikki 3 anturia (oranssi, harmaa, sininen) tulisi puhdistaa kerran kuussa. Poista W.I.S.-laite vedestä, 
irrota suojakansi ja puhdista anturit kostealla, hankaamattomalla liinalla. Kiinnitä suojakansi W.I.S.-la-
itteeseen ja pudota laite takaisin altaaseen.

w.i.s.-laitteen lata aminen

Merkkivalot
W.I.S.-laitteen kannen alla oleva merkkivalo kertoo W.I.S.-laitteen tilan.
Paina painiketta 5 sekunnin ajan:

 W.I.S. vilkkuu vihreänä kolme kertaa: W.I.S. käynnistyy.
 W.I.S. vilkkuu keltaisena yhden kerran: W.I.S. sammuu.

Pitkäikäinen akku
USB-kaapeli ja laturi tulevat laitteen mukana.
Lataa W.I.S.-laitetta vähintään 6 tunnin ajan
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Paina painiketta lyhyesti:
 W.I.S. vilkkuu vihreänä kaksi kertaa: W.I.S. on käynnissä.
 W.I.S. vilkkuu keltaisena kaksi kertaa: akun varaustaso on alhainen.
 W.I.S. ei vilku: W.I.S. ei ole päällä.

w.i.s.-laitteen varastointi (talveksi)
Noudata näitä ohjeita:
• Poista W.I.S. vedestä.
• Kuivaa W.I.S. huolellisesti.
• Sammuta W.I.S.-laite (katso sivu 11).
• Kostuta sinisen ja oranssin anturin sienet.
• Aseta sienet suojusten sisään.
• Aseta suojukset 3 anturin (harmaa, oranssi ja sininen) päälle.
Laita W.I.S. alkuperäiseen pakkaukseen.



14 Tarvitsetko apua? Käy osoitteessa : www.wellis.com

info@wellisparts.com k äyttöohjeet - 2021

käyttöön liittyvät varotoimet

w.i.s.-laitteen k äyttäminen

W.I.S. on tuote, jota käytetään pelkästään altaassa. 
Laite ei suorita mitään mittauksia, jos se ei ole ve-
dessä.

Älä aseta W.I.S.-laitetta äärimmäisen lämmön- tai 
kylmänlähteen lähelle. Kun W.I.S.-laite on poistettu 
vedestä, on erittäin tärkeää suojata sen anturit suo-
juksilla kostuttamalla niiden sisällä olevat sienet. 
Jos poistat W.I.S.-laitteen vedestä pidemmäksi ai-
kaa, on suositeltavaa säilyttää sitä kostutetut suo-
jukset paikallaan suojakotelossa, jossa se on suojas-
sa pölyltä. Näin varmistat, että laite toimii parhaalla 
mahdollisella tavalla, kun seuraava uintikausi alkaa.

W.I.S.-laite ei aiheuta sähköiskun vaaraa.

w.i.s.-laitteen asennus ja k äyttö

Varmista, että W.I.S.-laite ja värillinen analyysikam-
mio eivät ole peitossa eikä niiden päällä ole esime-
rkiksi lehtiä tai poijuja. Tämä voi vaikuttaa mittaustu-
loksiin tai estää tietojen lähettämisen.

W.I.S.-laite ei ole vaaraksi uimareille. Se on tarkoitet-
tu kellumaan altaan pinnalla pysyvästi. W.I.S.-lait-
etta ei saa käyttää leluna. On suositeltavaa pitää 
W.I.S.-laite poissa alle 6-vuotiaiden lasten ulottu-
vilta.

Turvallisuuden ja takuuehtojen vuoksi on erittäin 
tärkeää käyttää W.I.S.-laitteen mukana toimitettavaa 
USB-kaapelia ja tarvikkeita. Wellis ei ota vastuuta 
vahingoista, joita saattaa syntyä, jos W.I.S.-laite li-
itetään muuhun laturiin kun siihen, jonka Wellis to-
imittaa.

Älä ikinä pakota liitintä porttiin. Jos liitin ei mene 
paikalleen, se ei todennäköisesti ole yhteensopi-
va. Liitintä ei saa työntää porttiin väkisin. Tarkista, 
että liitin varmasti sopii kyseiseen porttiin, ja yritä 
uudelleen.

Avaa W.I.S.-laitteen kansi vain Wellis-yhtiön to-
imittamaa avaustyökalua käyttäen. W.I.S.-laitteen 

avaaminen jollain muulla työkalulla voi heikentää 
laitteen yläosan vedenpitävyyttä.

Vääränlainen säilytys ja käsittely voivat vahingoit-
taa W.I.S.-laitetta. Älä pudota W.I.S.-laitetta lattialle 
poistaessasi sitä vedestä. Älä siirrä W.I.S.-laitetta, 
kun se on käynnissä.

W.I.S.-laitteen kantta ei saa poistaa, kun laite kelluu 
vedessä. W.I.S.-laite vaurioituu peruuttamattomasti, 
jos järjestelmään pääsee vettä, eikä takuu kata täl-
laista vahinkoa. Tällaisessa tilanteessa Wellis-yhtiö 
ei ota mitään vastuuta laitteelle aiheutuvista vahin-
goista tai menetetyistä tiedoista. Ota yhteyttä osoit-
teen www.wellis.com kautta, jos laitteesi tarvitsee 
huoltoa (muuta kuin perushuoltoa).

Älä käytä W.I.S.-laitteen puhdistukseen mitään ke-
mikaaleja, syttyviä tuotteita, nesteitä (muuta kuin 
vettä) tai hankaavia sieniä.

Jos W.I.S.-laite joutuu kosketuksiin nesteen kanssa 
latauksen aikana, katkaise sen virransaanti välit-
tömästi.

Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, laitteen päälle 
on kaatunut nestettä, laite ei toimi kunnolla ohjeiden 
noudattamisesta huolimatta tai jos laite on pudon-
nut ja vaurioitunut, ota yhteyttä Wellis-yhtiön asi-
akaspalveluun seuraavan verkkosivuston kautta: 
www.wellis.com.
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takuun yhteenveto

Tämä takuu (jäljempänä takuu) koskee kaikkia maita, 
joissa Wellis-yhtiö tai sen valtuutettu jälleenmyyjä 
myy W.I.S.-tuotetta (jäljempänä tuote). Wellis-yhtiö 
takaa, että tuotteen alkuperäisellä ostohetkellä 
tuotteessa ei ole materiaali-, muotoilu- tai valmis-
tusvikoja, seuraavien ehtojen mukaisesti:

Takuu koskee tuotteen loppuostajaa (jäljempänä 
asiakas). Takuu ei millään tavalla rajoita asiakkaan 
oikeuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
pakollisten ehtojen osalta, eikä se rajoita niitä asiak-
kaan oikeuksia, jotka on määritetty tuotteen jälleen-
myyjän/jakelijan kanssa tehdyssä sopimuksessa.

Takuu on voimassa, kun asiakkaalla on esittää tuot-
teen lisäksi todistus ostoksesta, kuten lasku, kuitti, 
kassakuitti tai valtuutetun jälleenmyyjän antama 
takuutodistus sekä kassakuitti tai todiste luottoko-
rttimaksusta, jos tuote on ostettu verkosta. Ostoto-
distuksessa on oltava tuotteen ostopäivä, tarkka ku-
vaus ja tarvittaessa valtuutetun jälleenmyyjän nimi 
sekä tuotteen sarjanumero. Wellis-yhtiö pidättää 
itsellään oikeuden kiistää takuu, jos yllä mainittuja 
asiakirjoja ei kyetä esittämään tai jos vaadittavat tie-
dot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.

Takuu on voimassa vain, jos tuotetta on käytetty 
yksityiskäytössä. Takuu ei kata ammattikäyttöä tai 
kaupallisiin tarpeisiin vuokrattuja tuotteita.

Takuu on voimassa enintään 2 (KAKSI) VUOTTA siitä 
hetkestä, kun ensimmäinen asiakas ostaa tuotteen 
Wellis-yhtiöltä tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä 
(jäljempänä takuuaika).

Takuuaikana Wellis korjaa tai korvaa viallisen tuot-
teen maksutta oman harkintansa mukaan ja saatavil-
la olevan varaston huomioon ottaen. Wellis toimittaa 
korjatun tuotteen tai uuden tuotteen toimivana asi-
akkaalle. Kaikki korvattavat osat ja materiaalit ovat 
sen jälkeen Wellis-yhtiön omaisuutta.

Korjatun tai korvatun tuotteen takuuaikaa ei jatketa 
tai uusita.

Takuu koskee vikoja, jotka ilmenevät, kun tuotetta 
käytetään asennus- ja käyttöoppaan mukaises-

ti. Takuu ei kata normaalista kulumisesta johtuvaa 
tuotteen huoltoa, korjauksia tai osien korvaamista. 
Lisäksi takuu ei ole voimassa, jos:

lisäksi takuu ei ole voimassa, jos:

vika johtuu siitä, että: tuotetta on käytetty tavalla, 
joka ei vastaa asennus- ja käyttöoppaan ohjeita; tuo-
tetta on käsitelty kovakouraisesti; tuote on kärsinyt 
liiallisesta kuumuudesta tai rajuista sääolosuhteis-
ta tai nopeista lämpötilan muutoksista; tuote on 
altistettu korroosiolle tai hapettumiselle; tuotetta 
ja/tai sen liitoksia on muokattu luvatta; asiakas tai 
valtuuttamaton henkilö on korjannut tuotetta; tuo-
tetta on korjattu varaosilla, jotka eivät ole viralli-
sia osia; tuotetta on käytetty väärin tai se on liitetty 
vääränlaiseen virtalähteeseen; tuote on vioittunut 
onnettomuuden tai luonnonvoimien vuoksi; tuotetta 
on käytetty altaassa, jossa on käsittelemätöntä vet-
tä; tuote on ollut kosketuksissa kemikaalien kanssa 
tai tuotetta on käytetty jollain muulla tavalla, joka ei 
ole Wellis-yhtiön hallittavissa

asiakas ei ilmoita viasta Wellis-yhtiölle tai valtuutet-
ulle jälleenmyyjälle kolmenkymmenen (30) päivän 
kuluessa vian ilmenemisestä takuuaikana

tuotetta ei palauteta Wellis-yhtiöön tai valtuutetulle 
jälleenmyyjälle kuudenkymmenen (60) päivän ku-
luessa vian ilmenemisestä takuuaikana

tuotteen sarja- tai tunnistenumero on poistettu, se 
on vaurioitunut, sitä on muutettu tai se on lukukel-
voton

tuotteen sarja- tai tunnistenumero on poistettu, se 
on vaurioitunut, sitä on muutettu tai se on lukukel-
voton

vika johtuu siitä, että tuotetta on käytetty sellaisen 
lisälaitteen kanssa, joka ei ole Wellis-yhtiön valm-
istama tai toimittama.

Sovellus antaa annosteluohjeita ja vinkkejä vain tie-
dotustarkoituksessa. Wellis ei ole vastuussa laitteen 
antamista tiedoista. Sovelluksen käyttäjä on itse 
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vastuussa altaan huollosta ja siitä, mitä kemikaaleja 
altaaseen lisätään.

Asiakas sitoutuu palauttamaan tuotteen alkuperäi-
sessä pakkauksessaan. Wellis ei ole vastuussa tuot-
teelle kuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista, 
jotka johtuvat siitä, että tuote on pakattu väärin.

Wellis pidättää itsellään oikeuden periä asiakkaal-
ta kiinteän maksun, joka kattaa tuotteen toimitus- ja 
käsittelykulut.

Tämä takuu muodostaa asiakkaan ainoan oikeuskei-
non Wellis-yhtiötä vastaan ja Wellis-yhtiön aino-
an velvoitteen asiakasta kohtaan koskien viallisia 
tuotteita. Tämä takuu korvaa kaikki muut takuut, 
olivatpa ne suullisia, kirjallisia, laillisia (paitsi pa-
kolliset takuut), sopimuksenmukaisia, tahattomia tai 
mitä tahansa muita takuita. Wellis ei ole vastuussa 
epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai kustan-
nuksista. Takuuseen tehdyt muutokset vaativat 
Wellis-yhtiön etukäteen antaman kirjallisen suos-
tumuksen. Takuuseen sovelletaan Ranskan lakia 
siinä määrin ja siinä laajuudessa kuin asiakkaan 
kotipaikan tai pääkonttorin lain ehdottomat normit 
eivät toisin määrää.

warranty summary



info@wellisparts.com

Tarvitsetko apua? Käy osoitteessa : www.wellis.com

k äyttöohjeet - 2021

17

tekniset tiedot

Mitat Paino Verkkoyhteys

K = 15 cm 
L = 11.6 cm 700 g

Wi-Fi malli
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.X
USB 2.0

Sigfox-malli
Sigfox module 
Bluetooth: 4.X
USB 2.0

Virransaantiin ja ympäristöön liittyvät parametrit
Akun tulojännite: 3,7 V DC
Laturin tulojännite: 100–240 V AC
Laturin syöttötaajuus: 50–60 Hz
Laturin lähtöjännite: 5 V DC
Käyttölämpötila: 5–45 °C (41–113 °F)
Säilytyslämpötila: 5–45 °C (41–113 °F)

pakk auksen 

W.I.S. 3 Twist&-
Lock-anturia

1 sisäänra-
kennettu läm-
pötila-anturi

1 työkalu 
anturin vaih-

tamiseen

5 V:n laturi 
ja USB-ka-

apeli

Työkalu 
USB-portin 
avaamiseen

1 käyttöopas
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laitteistova atimukset

iPhone, iPad tai iPod touch, jossa on iOS-käyttöjärjestelmä (versio 9.0 tai uudempi)
Älypuhelin tai tabletti, jossa on Android-käyttöjärjestelmä (versio 4.3 tai uudempi)

Eurooppalainen CE-merkintä
W.I.S.-laite täyttää direktiivien 2006/95/EY ja 2004/98/EY vaatimukset.

RoHS-direktiiviä koskevaa tietoa 
Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset. Kysei-
sellä direktiivillä pyritään rajoittamaan kuuden haitallisen aineen käyttöä.

Hävitysohjeet Euroopan unionin alueella
Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote ja/tai sen akku on hävitettävä paikallisten 
lakien ja määräysten mukaisesti, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 
Kun tuotteen käyttöikä on päättynyt, vie se paikallisten viranomaisten osoittamaan 
keräyspisteeseen. Tuotteen ja/tai akun erillinen keräys ja kierrätys auttavat suo-
jaamaan luontoa ja säästämään luonnonvaroja.

Ympäristöjärjestö Eco-Emballageen liittyvää tietoa
Tämä merkintä tarkoittaa, että pakkauksen painanut yritys on maksanut rajoalteja 
Eco-Emballage-ympäristöjärjestölle.

verkkoresurssit

Uusimmat tiedot W.I.S.-laitteesta saat osoitteesta www.wellis.com.
Jos tarvitset apua tai haluat W.I.S.-asiakastukeen liittyviä lisätietoja, ota meihin yhteyttä verkkosivuston 
www.wellis.com kautta.
2021 Wellis. Kaikki oikeudet pidätetään.

Wellis ja W.I.S. ovat Wellis-yhtiön rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteet ja yritysten nimet voivat olla asianmukaisten yritysten tuote-
merkkejä.

tekniset tiedot
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Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisut

1 QR-koodi ei toimi

QR-koodi ei vastaa W.I.S.-lait-
etta.

Tarkista, että skannaat alkuperäi-
sessä W.I.S.-pakkauksessa olevan 
QR-koodin.

Pakkauksen QR-koodia ei voi 
lukea.

Ota yhteyttä tukipalveluun ja kerro 
W.I.S.-laitteesi sarjanumero.

Puhelimessa ei ole verkkoy-
hteyttä. Tarkista puhelimesi verkkoyhteys.

2 W.I.S. ei käynnisty

Akun varaustaso on alhainen. Lataa W.I.S.-laitetta vähintään 6 
tunnin ajan.

Painiketta ei ole painettu riit-
tävän pitkään.

Irrota kansi ja tarkista, onko 
W.I.S.-laite päällä.

3 W.I.S. ei muodosta Wi-Fi-
yhteyttä

W.I.S. on Wi-Fi-verkon kantam-
an ulkopuolella.

Lue ohjesivu Wi-Fi-verkon ulot-
tamisesta puutarhaasi osoitteesta 
www.wellis.com.

Wi-Fi-verkko toimii taajuudella 
5 Ghz.

W.I.S. on yhteensopiva vain 2,4 
Ghz:n Wi-Fi-verkon kanssa. Tark-
ista verkkoyhteytesi asetukset.

Verkkoyhteys tai Wi-Fi-reititin ei 
ole päällä. Tarkista reitittimen tila.

4 W.I.S. ei luo yhteyttä

Kirjautumistiedot ovat väärin. Tarkista Wi-Fi-yhteytesi tiedot 
(Wi-Fi-verkon nimi, salasana).

W.I.S. ei luo verkkoyhteyttä. Tarkista verkkoyhteys.

5 En pysty asentamaan 
W.I.S.-sovellusta

Käyttämäsi iOS- tai Android-ver-
sio ei ole yhteensopiva sovelluk-
sen kanssa.

W.I.S.-sovelluksen järjest-
elmävaatimukset: iPhone, iPad 
tai iPod Touch ja iOS-käyttöjärj. 
(versio 9.0); älypuhelin tai tabletti 
ja Android-käyttöjärj. (versio 4.3).

6 W.I.S. ei luo yhteyttä Sig-
foxiin

W.I.S. on Sigfox-verkon kantam-
an ulkopuolella

Tarkista katetut alueet seuraavas-
ta osoitteesta: www.sigfox.com.

vianetsintä



k ä y t t ö o h j e e t  -  2 0 2 1


