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PoolLAB 1.0  
fotométer- bluetooth kapcsolattal 
 
 
Az új PoolLab® 1.0 egy hármas hullámhosszú 
(530/570/620nm) fotométer a magán medencék 
és gyógyfürdők professzionális vízelemzéséhez. 
 
 

Mivel a PoolLab® vezeték nélküli Bluetooth 4.0 technológiát használ, így könnyen 
csatlakoztatható ingyenes szoftverekhez és alkalmazásokhoz a teszteredmények 
kezeléséhez. 

 

Miután a teszt eredmények szinkronizálódtak, a szoftver és az alkalmazás lehetővé teszi 
az adagolási javaslatokat, amelyek az egyénileg bevitt vízkezelő vegyszereken 
alapulnak. A felhasználó kinyomtathatja a teszteredmény jelentéseket, elvégezheti az 
indexszámításokat és még sok mást (pl.: LSI, klór adagolás kiszámítása). 

 

Az ingyenes felhőszerver (Cloud) gondoskodik arról, hogy az alkalmazás és szoftver 
adatai folyamatosan szinkronizálódjanak. 

A mérési adatokat a felhőbe feltöltve, több telefonnal is láthatjuk és kezelhetjük. 
 

 

 
Szabad hozzáférés a PoolLab software-hez 
Szabad hozzáférés a PoolLab app-hoz 
Szabad hozzáférés a PoolLab Cloud-hoz 
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A telefonnal való kapcsolódás menete: 

 

1. Az alkalmazás letöltése a telefonra: „LabCom” 

Android: Google Play  

IOS: App Store 

 

2. Az alkalmazásban a nyelv kiválasztása 

Settings >> Application Language >> Hungarian (hu) >> done >> Save >> Yes 
Ki fog lépni az alkalmazásból, újra meg kell nyitni, ekkor már magyar nyelvű lesz 

 

3. Fiók készítése 

Főmenü >> Fiókok  >> új fiók hozzáadása (ember ikon „+” jellel) >> adatok kitöltése >> mentés 

 

4. Fotométer csatlakoztatása 

-A fotométer bekapcsolása, a 2 jobb oldali gomb együttes megnyomásával a kijelzőn a 
jobb felső sarokban a teli kör jelzés kiválasztása 

-A telefonon a bluetooth bekapcsolása, majd az alkalmazásban a Beolvas gomb 
megnyomása 
- A készülékek párosítása, csatlakozás a fotométerhez: Connect 

- Az adatok mentése a telefonra-fiók kiválasztása 

- Visszalépés a főmenübe >> Fiókok >> Pöttyök >> Meassurements: Itt olvashatóak az 
eddigi mérési eredmények 

 

5. Mérési eredmények megtekintés 

Főmenü >> Fiókok >> Pöttyök >> Meassurements 

 

6. Csatlakozás a felhőhöz 

Főmenü >> Felhőszolgáltatás >> legördülő listából: LabCom EU >> done >> Regisztáció >> 
emailcím és jelszó megadása >> OK >> Összes adat mentése 

 

 


