Handleiding.

Voor dit apparaat dient u een App op uw telefoon te gebruiken.
Download en installeer het als volgt:

Voor Android
Ga naar Google Play en
zoek naar "Chihiros Magic"
om de App te installeren.

Voor iOS
Ga naar de App Store en
zoek naar "Chihiros Magic"
om de App te installeren.

Voor uitleg over het instellen van de App, ga naar pagina 7

Na 2 generaties Chihiros Doctor productontwikkeling is de nieuwe
generatie CHIHIROS DOCTOR ontwikkeld om de vorige versies te
vervangen. Nu heeft de nieuwe Chihiros Doctor 3 toepassingen
geïntegreerd namelijk voor aquariumplanten, vissen en garnalen
allemaal in slechts één apparaat. Functies om de algengroei te
verminderen en tegen te houden, de groei van aquariumplanten te
bevorderen, bescherming van vissen en garnalen door constant het
elimineren van pathogene en het voorkomen van biologische ziekten
enz.
De CHIHIROS DOCTOR vereenvoudigt de complexe ecosystemen en
vereenvoudigt de bedieningsstappen, wat de gebruikerservaring enorm
bevordert, door alle bedieningsmodus voor verschillende aquariums te
integreren in één enkel apparaat. De CHIHIROS DOCTOR is te gebruiken
in bijna alle aquarium die er te koop zijn. Hierdoor geeft u minder geld
uit om het aquarium te verzorgen

Productkenmerken:
1. Groene algen tegengaan en plantengroei stimuleren.
-De groei en voortplanting van fytoplankton (blauwe algen) tegengaan.
-Het activeren van micro-elementen die plantengroei stimuleren.
-Het stimuleren van plantengroei en versterken van fotosynthese, wat
het ecosysteem stabiliseert.
2. Dood de Pathogene bacteriën die schaaldieren bedreigen.
- Dood automatisch ieder uur pathogene bacteriën in het water door
directe en indirecte desinfectie, wat de overlevingskans van jonge
garnalen sterk vergroot.
3. De sterke sterilisatie doodt effectief de Pathogenen.
- Doodt 99,9% van alle Aeromonas Hydrophila, Herpes, schimmels,
variaties van E. coli en andere pathogenen die ziekten veroorzaken.
4. Veilig vanwege de samenwerking met andere filterbacteriën.
-Aangezien er geen residuele toxiciteit (gif) aanwezig is, beperkt het
zich tot het samenwerken met aerobe bacteriën.
-In tegenstelling tot UV-sterilisatie, werkt CHIHIROS DOCTOR niet
constant, waardoor regeneratie en herstel van filterbacteriën snel gaat.
5. ALC-programma wordt beheerd via een intelligent algoritme.
- Het aquarium verandert naar gelang de start-, midden- en eindfase,
de sterilisatie-intensiteit en functioneringscyclus is ontworpen om zich
intelligent aan te passen via een tijdscycli.
- Aangezien binnen het ALC-programma makkelijk een stand gekozen kan
worden (planten-vissen-garnalen) die bij de capaciteit van het aquarium
past, is het erg gebruikersvriendelijk.
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Inhoud van pakket:
1 DOCTOR IC

1 Reactor

1 Adapter

1 Voedingskabel

1 Verlengsnoer

1 Zuignap

2 Velcro klittenband
Technische specificaties:
Spanning

DC15V, 2,5A

Maximum wattage

30W

TDS reikwijdte

50 ~ 500

3. Onderdelen:
Voedingsadapter

Reactor aansluiting

klikverbinding

4. Aansluiten en plaatsing
1) Bevestig eerst de zuignap aan de klikverbinding aan de onderkant van
de reactor. Plaats daarna de reactor zo laag mogelijk, onder de filter
uitstroom (let op: niet plaatsen waar de stroomsnelheid snel is, of bij
de aanzuigbuis, aangezien dit het effect kan beïnvloeden).
2) Bevestig kant A van het klittenband aan de achterkant
van de CHIHIROS DOCTOR. Kant B van het klittenband moet op een
geschikte plaats aan de buitenkant van het aquarium bevestigd worden.
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3) Verbind de witte losse kabel met de uitgang van de voedingsadapter.
4) Sluit daarna de witte kabel aan op de CHIHIROS DOCTOR met behulp
van de meegeleverde wiite rubbere afsluitring.
Sluit daarna de reactor aan op de CHIHIROS DOCTOR met behulp
van de meegeleverde witte rubbere afsluitring. Zie voor de
aansluitingen de foto op pagina 2.

5. Instructies:
Voor dit apparaat moet een App gebruikt worden via uw telefoon.
Gelieve deze te downloaden en als volgt te installeren.

Voor Android:
Via Google Play te verkrijgen door
te zoeken naar "Chihiros Magic"
en te installeren.

Voor iOS:
Via de App Store te
downloaden door te zoeken
naar "Chihiros Magic" en te
installeren.

6. Gebruikershandleiding:
1) Bij een nieuw of nieuw ingericht aquarium het product na 3-5
dagen installeren nadat al de vertoebeling compleet verwijderd is.
2) Bij een reeds ingericht aquarium (langer dan 1 maand) het product
na het compleet verwijderen van algen en vertroebeling installeren.
(Alleen voor waterplanten functie, bij andere functies is dit niet
noodzakelijk.)
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7. Noodzakelijke handelingen wanneer het aquarium nieuw is
of op nieuw is ingericht (Alleen voor de waterplanten functie,
bij de andere functies is dit niet noodzakelijk.)
1) 1e dag: veel beplanting plaatsen & vertroebeling verwijderen.
• veel beplanting met waterplanten is essentieel voor een gezond en
mooi aquarium.
• Als tijdens de werkzaamheden vertroebeling ontstaat, dient men
een deel water te verversen.
• Water verversing gebeurt overeenkomstig de richtlijn van het
onderhoudsschema.
2) 3e-5e dag: DOCTOR inschakelen.
• In de beginfase zal vanaf dag drie, vanwege de rijke voedingswaarde
van de bodem, algvorming ontstaan, wat vanaf de tiende dag zichtbaar
wordt met het blote oog. Om de alg tegen te gaan vanaf het begin,
is het advies om de DOCTOR op dag drie wanneer alle
vertroebeling is verdwenen te installeren. Doe dit zeker voor de
vijfde dag of zeker voor dag tien.
3) 6e dag: voeg eventueel algeneters / Amano garnalen toe
Hoewel de DOCTOR tot wel 80% van de groene alg zal verwijderen, is
het aan te bevelen om algeneters toe te voegen om de groene alg
compleet weg te krijgen.
Door deze dieren in deze periode toe te voegen, zal zelfs een beginnend
aquariaan een perfect aquarium zonder groene alg kunnen krijgen.
4) 8e dag: opstarten van CO2 (koolstofdioxide).
Waterplanten beginnen normaliter te wortelen vanaf zes dagen na het
planten. Voeg eerst een beetje CO2 toe en verhoog de hoeveelheid
geleidelijk.
8. Schoonmaken en verwisselen van de reactor.
1) De reactor is een verbruiksartikel en zal regelmatig verwisseld
moeten worden. Het kan 6 tot 12 maanden worden gebruikt volgens de
richtlijnen van dit product (de levensduur van de reactor wordt mogelijk
verkort afhankelijk van de waterkwaliteit en de concentraties aan
vloeibare medicatie dat hierin wordt gemengd).
2) Schoonmaakmethode reactor.
Doe 20 gram citroenzuur in 100 ml gezuiverd water en los dit op. Dompel
de reactor volledig in deze oplossing en laat het twee uur inwerken.
Reinig vervolgens het plastic met een zachte spons. Gelieve het
metaalgaas niet wassen, aangezien een speciale coating is gebruikt.
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9. Waarschuwingen.
Let op: dit product is alleen geschikt voor een
zoetwateraquarium. Het mag niet gebruikt worden voor een
zoutwateraquarium en in water waarvan de TDS-waarde hoger
dan 500 ppm ligt en niet in een kweekstelling waarin intensief
gekweekt wordt of voor andere doeleinden!
1) Gelieve de stroomtoevoer af te sluiten tijdens het installeren
en onderhouden van dit product of tijdens het verschonen van het
aquariumwater. Gelieve deze instructies zorgvuldig te lezen voor het
installeren. Voer handelingen uit volgens de richtlijnen en controleer de
batterijen wanneer het een lange tijd niet gebruikt wordt.
2) Dit product kan alleen binnenshuis gebruikt worden bij een
AC van 100-240V en 50/60 Hz.
3) Gelieve de DOCTOR IC en de stroomaansluiting van dit
product niet onder water te gebruiken. Als de Doctor in het water is
gevallen vanwege onzorgvuldigheid tijdens het gebruik, trek dan
direct de stekker uit het stopcontact. Zorg dat het product weer
volledig droog is voor het in gebruik wordt genomen.
4) Gelieve eerst het waterleven enkele dagen te observeren wanneer
het product is opgezet (inclusief de vissen in het aquarium). Mocht er
waterleven doodgaan kunnen wij daar geen verantwoordelijkheid voor
nemen.
5) Gelieve niet het metaalgaas van de reactor te wassen.
6) Gelieve uw handen niet in het aquarium te steken wanneer de
stroomtoevoer is aangesloten.
7) Laat het product niet vallen en gooi er niet mee, gelieve het ook niet
zelf uit elkaar te halen of incorrect te gebruiken.
8) Kinderen en personen met een beperking (lichamelijk of mentaal)
dienen dit product onder toezicht te gebruiken.
9) Als de kabels van de stroomtoevoer zijn beschadigd, blijf dan niet het
product gebruiken voordat deze beschadigde onderdelen zijn
vervangen. Alleen de originele onderdelen van CHIHIROS kunnen
worden gebruikt voor dit product.
10) Dit product blijft niet constant ingeschakeld; het zal automatisch
aanslaan aan de hand van de capaciteit van het aquarium.
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10 Garantie.
1) De DOCTOR IS heeft een garantieperiode van één jaar vanaf
aanschaf.
2) De reactor heeft een garantieperiode van drie maanden vanaf
aanschaf.
3) Problemen die worden veroorzaakt door het zelf in elkaar sleutelen
of door incorrect gebruik door de consument vallen niet onder de
garantie.
4) Hulp bij onderhoud kunt u bij ons verkrijgen.
5) De gebruikshandleiding wordt niet opnieuw verstrekt, dus gelieve
deze goed te bewaren.
6) Reparaties na de garantieperiode dienen te worden overlegd met de
verkoper.
7) Als het serienummer is verkleurd of besmet, zijn reparaties niet
verzekerd onder de garantie.
De volgende omstandigheden vallen niet onder garantie.
1) Wanneer de consument het product incorrect heeft gebruikt,
vervormd of uit elkaar gehaald.
2) Bij gebruik van het product voor andere doeleinden dan een
zoetwateraquarium.
3) Problemen veroorzaakt door natuurlijke rampen, waaronder brand,
aardbevingen, abnormale spanning en bliksem, etc.

Aanschafdatum:

Naam Klant:

bewaar factuur

Winkel:
Adres:
Telefoon:

Aquaplantsonline

Aalsmeerderweg 283-9
1432CN Aalsmeer
+31(0)297712013

pagina 6

11 Instellen App.
1. start na het installeren van de App de applicatie.
2. klik in de App op de icon "new Doctor Chihiros Doctor"
3. zorg dat de Chihiros Doctor is aangesloten, en de applicatie zal nu
zoeken naar beschikbare verbindingen.
4. elke Chihiros Doctor IC heeft zijn eigen verbindingsnaam b.v.
78:9C:E7:O1:A1:IZ.
5. klik nu op de Chihiros Doctor verbinding die u wilt gebruiken.
6. nu kunt u de Chihiros Doctor instellen op de gewenste functie (plant,
fish of shrimp)
7. vul uw TDS waarde (ppm) in. TDS is Total Dissolved Solids, de
hoeveelheid opgeloste stoffen in het water. (range=5-500).
8. vul de hoeveelheid water van uw aquarium in. minimaal 5 liter en
maximaal 810 liter.
9. klik op "confirm" en de Chihiros Doctor wordt direct ingesteld.
10. met behulp van de "power on" of "power off" kunt u de Chihiros
Doctor handmatig aan- of uitzetten.
11. via het menu (...) rechtsboven kunt u de naam van de Chihiros
Doctor verbinding aanpassen. Dit is makkelijk wanneer u meerdere
Chihiros Doctor's gebruikt.
12. wilt u de instellingen van de Chihiros Doctor resetten, verwijder dan
de applicatie en installeer deze opnieuw.
Een installatie video kunt u vinden op onze YouTube kanaal.
(youtube.com/aquaplantsonline)
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Deze vertaling wordt u aangeboden door Aquaplantsonline en mag niet
gekopieerd worden.

