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Hoe aan te sluiten:

Download the app uit je store
(ios of android) en zoek naar
„WFP Link“

Opmerking:
Wanneer de verbinding niet tot 
stand kan worden gebracht zet 
de controller voor 30 seconden
uit en herhaal stap 2 en 3.

Wanneer de verbinding tot stand
is gebracht zijn dit de standaard
instellingen van de knoppen op 
de afstandsbediening.

Open de app en klik op 
het icoon om verbinding 
te maken met de controller.

Druk tegelijk op twee
tegenoverliggende knoppen
op de afstandsbediening en
hou deze ingedrukt. De lampjes 
zullen draaiend oplichten.

Wanneer de controller knipperend
„Fob“ toont op het display moeten
de drie knoppen op de controller
tegelijk worden ingedrukt. Wanneer 
de verbinding is geslaagd zal „Fob“ 
verdwijnen en de lampjes op de 
afstandsbediening uitgaan.

DOMPEL AFSTANDSBEDIENING NIET 
ONDER WATER!
Dit zal schade aanrichten aan het apparaat!

LAAT AFSTANDSBEDIENING NIET IN 
DIRECT ZONLICHT LIGGEN!
Dit zal schade aanrichten aan het apparaat!

Pomp 
omhoog

Auto
calibratie

Start
Stop

Pomp 
omlaag
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Website dealerAPP HOME SCREEN BESCHIKBARE FUNCTIES
KNOPPEN AFSTANDSBEDIENING

Instellingen

Status zoals accu voltage

Functie knoppen (boven)
Pomp omhoog met 10,
omlaag met 10 en Pauze

Functie knoppen (beneden)
Boost met 20 omhoog, Aan/
Uit en geheugen (60/30)

Indicatie pomp snelheid 
(groen), calibratie (blauw)
Druk in het midden om 
naar auto calibratie en 
geheugen te gaan. 

Knop 1 instelling
afstandsbediening

Knop 3 instelling
afstandsbediening

Reset knoppen
afstandsbediening
naar fabrieks-
instelling

Knop 4 instelling
afstandsbediening

Knop 2 instelling
afstandsbediening

Pomp omhoog

Soft Washing
(iMix)

Pomp omlaag

Pauze pomp

Boost pomp

Vullen

Auto calibratie

Aan / Uit

Geheugen pomp
en calibratie waarde
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Sluit eerst de oplaadbare accu aan van de afstandbediening.
Deze is losgekoppeld voor verzending.

Schroef de
schroeven 
vast

Laad de afstandsbediening op 
met de bijgeleverde USB kabel 
en een telefoonlader. Indicatie 
led zal rood oplichten tijdens het 
laadproces. Indicatieled zal groen 
oplichten als accu geladen is.

(*lader niet meegeleverd)

Sluit de accu aan

De afstandsbediening geeft aan om te worden
geladen door middel van 2 leds die oplichten Led laadindicatie

1
Schroef de 
schroeven 
los 
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