Installationshandbok
iMAGI
Premium och SERENITE
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1. Konfigurera lådan
När lådan är påslagen måste den konﬁgureras för iMAGI Premium eller iMAGI
Sérénité.
För att göra detta, gå till sidan 3, "installationsparametrar" -ikonen

Din kod är: 1 2 3 4; Bekräfta sedan.

På ikonen "programvara" väljer du versionen, Light for Premium eller Standard
for Sérénité. Vänta sedan på en fullständig omstart av programvaran.
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a. Konﬁgurera tillbehören
När omstarten har slutförts måste du återgå till "installatör" -menyn för att ställa
in installerade tillbehör.
Välj ikonen "Installation", sedan "Diverse installationer"

Bekräfta de installerade alternativen

b. Konﬁgurera behandlingen
Återgå till installationssidan för att deﬁniera typ av behandling enligt
rutan (Premium eller Sérénité).
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För iMAGI Premium

2 lösningar är möjliga:
- Antingen ﬁnns ingen behandling.
- Eller behandling med pH-mätning är installerad (du måste bekräfta
med "ja") och behandling med elektrolys är installerad (du måste
bekräfta med "ja").
För en kombinerad behandling (elektrolys och pH) måste du endast bekräfta
behandlingen med hjälp av elektrolys.
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För iMAGI Sérénité

Det kommer att vara nödvändigt att bekräfta, vid installationen av
behandlingen => "Magiline-behandling"
Välj typ av produkt: pH + eller pHBekräfta inte förekomsten av en redox sond.
Du kan hänvisa till installationsmanualen för iMAGI Sérénité för
anpassning av tilläggsbehandling.
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2. Installer-menyn
Denna meny är endast avsedd för professionella installatörer som godkänts av Magiline, och skyddas
av en installatörsidentiﬁeringskod.
Det är vanligt att konﬁgurera olika tillbehör som din iMAGI-låda kan styra.
Uppvärmning
PH och Cl-prob
Hantering av vinterläget och inställningarna
Närvaro av en MAGIguard säkerhetslucka
Förekomst av ett elektrolysystem.

Standardåtkomstkoden är 1234. Vi rekommenderar starkt att du ändrar den här koden efter att ha
installerat iMAGI-rutan för att eliminera risk för senare ändring av installationsinställningarna.

a. Användare
Den här tangenten används för att gå från installationsmenyn och låsa den.
VIKTIGT: Efter varje användning av installationsmenyn måste den här tangenten tryckas för att låsa
installatörsläget. Som säkerhetsåtgärd låses installationsläget automatiskt efter 20 minuter utan
användning av iMAGI-rutan.
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b. Ny kod
Den här menyn låter dig ändra åtkomstkoden för installationsmenyn.
För att ändra installationsprogramskoden, tryck på ny kod och följ sedan instruktionerna som visas
på skärmen.

c. Vinterförvaring
Denna meny används för att välja mellan passiv vinterbehandling och aktiv vinterbehandling: tryck
helt enkelt på passiv eller aktiv knapp.
Om aktiv vintervatten är vald aktiveras justeringsknappen. Denna tangent kan tryckas för att ändra
aktivinställningarna för den aktiva winteriseringen.
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I aktivt vinteriseringsläge arbetar FX Line-ﬁltreringen en kort stund en gång i timmen när lufttemperaturen
ligger under börvärdet.
Driftstiden deﬁnieras enligt extern temperatur.
IMAGI-kontrollrutan låter dig ställa in två olika temperaturområden och därmed två olika ﬁltreringstider
som funktion av lufttemperaturen.
En vattenvarningstemperatur kan deﬁnieras för att automatiskt varna användaren om behovet av att
vinterisera poolen.
Varningstemperatur

Tidsintervall för driften
av ﬁltreringen enligt
lufttemperaturen

d. Installera värmepumpen
Den här menyn används för att tillmäta iMAGI-kontrollboxen närvaron av en värmepump (eller annat
sätt att värma som kan styras av iMAGI-rutan) och ange driftsläge.

e. Deklaration om närvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma)
För att deklarera närvaron eller frånvaron av en värmepump (eller annat sätt att värma upp),
tryck på knappen
Är en värmepump installerad? Ja en värmepump är installerad
Är en värmepump installerad? Nej en värmepump är installerad
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f. Ställa in värmepumpfunktionen
Om du har förklarat närvaron av en värmepump till din iMAGI-låda
Tryck på

aktiveras inställningsalternativet.

för att komma in i värmepumpens installationsmeny.

3 värmepumpens driftslägen är möjliga:
•

Filtrering + värmepump: värmepumpen levereras med vatten genom ﬁltreringspumpen. I det
här fallet måste du ange vilken som har prioritet - uppvärmning eller ﬁltrering.
o Prioritet för uppvärmning: ﬁltreringspumpen styrs av värmepumpen. Den fortsätter
att fungera utanför sina egna programmerade intervall tills vattnet når önskad
temperatur.
o Prioritet för ﬁltrering: värmepumpen styrs av ﬁltreringspumpen. Den fungerar endast
inom de programmerade ﬁltreringsområdena, även om vattnet inte når önskad
temperatur.

•

Hjälp + värmepump: Värmepumpen levereras med vatten med hjälp av en extra pump som är
speciﬁk för denna funktion.

•

Standby + värmepump: Värmepumpen levereras med vatten via ﬁltreringspumpen och med
en standby-pump. Utanför ﬁltreringssystemets driftsområden tar standbypumpen över för
att ge upphov till uppvärmning.
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g. Installera sondarna
Den här menyn används för att deklarera om pH- och / eller Cl-prober är installerade.
För att deklarera sonder, tryck på följande tangenter:
PH-sonden installerad Ja eller Nej
CL-prob installerad Ja eller Nej
För varje sond installerad måste du då välja sondtyp:
o

Direkt sond: Dessa sondar levereras med iMAGI-kontrollrutan, om installationen inte innehåller
något annat mätsystem (pH- och / eller klorregleringsapparat). De är anslutna direkt till
iMAGI-rutan.
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h. elektrolysör
Steg 1: Förklara närvaron av en elektrolysator
Tryck på Ja eller Nej-knappen
VIKTIGT: Det här alternativet möjliggör kontroll av behandlingsapparaten av iMAGI-rutan i
tvångsoperation för badläget och i halvering när säkerhetsluckaren detekteras i stängt läge.
Steg 2: Ställ in minsta driftstemperatur för elektrolysorn
Denna funktion tjänar till att stoppa automatisk behandling av poolen när vattentemperaturen är för
låg för att möjliggöra utveckling av mikroorganismer.
Min. Drift T°: 16°C

+ - Dessa tangenter används för att öka eller minska minsta
driftstemperatur i steg om 1°C

i.

MAGIguard säkerhetslucka

För att förklara närvaron av en MAGIguard-säkerhetslucka, tryck på Ja eller Nej-knappen
Den här funktionen aktiverar gardinmenyn som används för att bestämma positionen för
MAGIguard-säkerhetsluckan om trådlänken mellan slutarboxen och iMAGI-rutan är ansluten

J.

Vinterförvaring

För att förklara vinterhantering med iMAGI-kontrollrutan, tryck på Ja eller Nej-knappen
Denna funktion används för att aktivera vinterhanteringsmenyn.
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3. Internet (@) - installationsversion
Denna meny, på sidan 2 i gränssnittet i iMAGI-kontrollrutan, används för att kontrollera anslutningen
av iMAGI-rutan till internet och för att se upp de anslutningsinställningar som låter dig integrera ???
IMAGI-rutan med on-line iMAGI-hanteringsplats.

Viktigt: MAC-adressen måste
absolut hållas.
Tips: Fotografera den här skärmen
med din smartphone

MAC-adressen är den unika identiﬁeraren som du använder för att konﬁgurera kundens box på
webbplatsen www.imagi.fr. IP, MASK, GATE, Pri. DNS och Sec. DNS-fält är fält som karaktäriserar
nätverksanslutningen.
Nederst till höger på skärmen är en indikator för att informera dig om statusen för
nätverksanslutningen och i synnerhet status för anslutningen till iMAGI-servern.
Indikator

Status
Indikator som rapporterar nätverksproblem: antingen
är lådan inte ansluten till Internet eller det misslyckas
med att kommunicera med iMAGI-servern

Indikator som rapporterar att överföring av data
till iMAGI-servern pågår

I det skärmgrepp som visas tidigare hittar du ovanstående logotyper i tabellen ovan datum och tid för
den senaste framgångsrika anslutningen till iMAGI-servern, vilket kan vara användbar information om
det ﬁnns ett anslutningsproblem.

a. Länk mellan iMAGI-rutan och Internet-rutan:
•

IMAGI-rutan är utformad för att kommunicera direkt med servrarna så snart som anslutningen
till modemet / rutan har gjorts. Denna operation kommer att fungera under förutsättning att
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DHCP-läget aktiveras på kundens modem eller box. I vissa fall kan det vara nödvändigt att
ladda en så kallad "fast" konﬁguration. För detta kommer det vara nödvändigt att kontakta
direkt supporten för iMAGI.
•

Om du inte kan ansluta din iMAGI-box till Internet, kolla följande punkter:
o Ethernet-kablarna är korrekt anslutna till utrustningen i båda ändarna
o DHCP är aktiverat på ditt modem / lådan (se användarhandboken för att lära dig hur
du aktiverar DHCP),
o Ingen MAC eller annan ﬁltrering har aktiverats på ditt modem / lådan? Om så är fallet
kan du behålla ﬁltreringen, men kom ihåg att lägga till MAC-adressen till iMAGI-rutan,
o Anslut en av dina datorer direkt till kundens låda och kontrollera att du faktiskt kan
ansluta till www.imagi.fr

•

CPL-kit: Observera att vi inte rekommenderar att du använder ett CPL-paket med
iMAGI-rutan: de utförda testerna har inte varit tillräckligt avgörande och har visat instabilitet
på grund av olika parametrar (ålder av elinstallationen, placering av CPL-satsen Eller via
kretsbrytaren, störningar på grund av olika utrustningar, såsom pumpar i drift, tvättmaskin,
etc.)

•

Konfigurera Wi-Fi (ingår inte som standard med rutan): länken mellan kundens ruta (eller
modem) och iMAGI-rutan kan vara en Wi-Fi-anslutning. Men eftersom varje hus är ett speciellt
fall (avstånd mellan de två enheterna, hinder mellan de två enheterna etc.) är det svårt att
rekommendera ett paket som täcker alla behov.
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b. Förteckning över modemer / lådor som testats och validerats:
Operatör
France Telecom
Orange

Beskrivning av rutan
Test
Former LiveBox
DHCP connection
OK

France Telecom
Orange

LiveBox 2

DHCP connection
OK

France Telecom
Orange

LiveBox Mini

DHCP connection
OK

SFR (and Neuf)

SFRbox
Neufbox

DHCP connection
OK

Free

Freebox V5

DHCP connection
OK

Free

Freebox Evolution

Bouygues Telecom

Bbox

DHCP connection
NOK
Fixed IP
connection OK
DHCP connection
OK

Future Telecom
DIRECTIP (SFR
subsidiary)

Unknown

DHCP connection
OK

Bild

Unknown
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c. Initialisering av fjärranslutningen
Om din ruta kommunicerar korrekt med iMAGI-servern kan du gå till steg för initiering av
fjärranslutningen genom att följa proceduren nedan.
Påminnelse: För att säkerställa att din anslutning fungerar perfekt, måste anslutningsindikatorn
längst ner till höger på skärmens skärm se ut

eller

eller

.

• Återställ den unika MAC-identiﬁeraren i rutan och gå sedan till iMAGI-distributörernas
utrymme: www.imagi.fr

• Gå till "ny installation"
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• Ange MAC-identiﬁeraren i dialogrutan och bekräfta sedan
T ex: 99:01:02:03:04:91(glöm inte något av ":")

•

Klicka på Bekräfta detta steg. Du går till nästa steg. Om MAC-adressen inte känns igen,
kontrollera att MAC-adressen är korrekt inmatad och / eller att iMAGI-rutan är korrekt
ansluten.

•

Ange kundinformationen i den nya dialogrutan
o Namn
o E-postadress
o Postnummer
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• En ny dialogruta visas för inmatning av ytterligare kundinformation:
o Om du redan har skrivit in din kunds proﬁl i MAGIpro, kommer dessa objekt redan att
anges.
o Om inte, lägg till de begärda objekten.

• Om du har ﬂera butiker, välj den butik som denna pool kommer att tilldelas. Också, kom ihåg att
fråga kunder om de tillåter dig att dela informationen om deras pooler och om de tillåter dig att
kontrollera sina simbassänger.
Klicka sedan på Add-knappen
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• På nästa skärm anger du information om poolen och om du har tecknat ett
underhållskontrakt med din kund kan du så ange och ange kontraktets löptid i följande
dialogruta

• Klicka på Spara för att skapa det nya kundutrymmet permanent,
• Kunden kommer automatiskt att få ett e-mail som bekräftar skapandet av hans/hennes
iMAGI-kundutrymme med dessa identiﬁerare och lösenord (anmärkning: fråga kunden att
kontrollera noggrant, eftersom e-postmeddelandet kan vara i "spam"
• Du kan klicka på "Se upp poolen" för att kontrollera att allt fungerar ordentligt,
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d. Veriﬁering av fjärranslutningen
För att kontrollera att fjärranslutningen med iMAGI-rutan är funktionell, logga in med slutkundens
identiﬁerare på webbplatsen www.iMAGI.fr eller till smartphoneapplikationen.
Kontrollera om temperaturerna i poolen överensstämmer med de som anges av iMAGI-rutan. Testa
sedan rampljusets funktion genom att trycka på ON och OFF-knapparna i rampljusmenyn.

Avsluta genom att testa ﬁltreringspumpens funktion i manuellt läge. För att göra detta, gå till
ﬁltreringsmenyn, aktivera manuellt läge och använd på / av-knapparna för att starta pumpen.
Påminnelse: Det kan ﬁnnas en viss fördröjning mellan kommandot på webbplatsen www.iMAGI.fr
och åtgärden i poolen. Denna latens orsakas av överföringen av informationen mellan
iMAGI-servrarna och din låda, som i princip är praktiskt taget i realtid, men som i alla fall inte
överstiger 1 minut.
Anmärkningar: Som distributör har du tillgång till webbplatsen och iMAGI-applikationerna förutsatt
att du har tagit iMAGI-träningen. Om du inte har tillgång och faktiskt fått träningen, skicka en
förfrågan till följande adress: assistance.imagi@magiline.fr tydligt speciﬁcera följande punkter:

•
•
•
•
•

Efternamn och förnamn:
Din e-postadress:
Om du redan har ett extranät och/eller BtoB konto:
Proﬁl: Distributör / Installatör eller Tekniker (endast uppslag)
De butiker där du är uppmanad att agera: Anger företagsnamn och CP/postnummer
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