
Instrukcja  użytkowania  jonizatora  Chihiros  Doctor  
  
Wystarczy  do  urządzenia  sterującego  (biały  kwadrat  z  przyssawkami)  podłączyć  
kabel  zasilający  z  zasilaczem  przy  pomocy  białego  kabla  łączącego  (grubsza  
wtyczka  białego  kabla  pasuje  do  otworu  urządzenia  sterującego  o  większej  
średnicy).  Do  otworu  o  mniejszej  średnicy  podłączamy  wtyczkę  z  kablem  
łączącym  urządzenie  sterujące  z  reaktorem/dyfuzorem.  Reaktor  umieszczamy  
blisko  dna  za  pomocą  przyssawek  do  szyby  wewnątrz  akwarium.  Natomiast  
urządzenie  sterujące  mocujemy  do  szyby  za  pomocą  przyssawek  w  dowolnym  
miejscu  na  zewnątrz  akwarium.  Podłączamy  wtyczkę  zasilacza  do  kontaktu.  
  
Urządzenie  sterujące  należy  włączyć  za  pomocą  przycisku  w  centralnej  części  
panela  (po  włączeniu  przycisk  ten  zaświeci  się  na  niebiesko).  Dalsze  
przyciskanie  tego  przycisku  spowoduje  wybranie  trybu  pracy:  M1  lub  M2  lub  M3  
-  przy  wybranym  trybie  pracy  zapali  się  niebieska    kontrolka  (wybór  trybu  
zależy  od  wielkości  posiadanego  akwarium).  Kolejne  naciśnięcie  przycisku  
spowoduje  wyłączenie  urządzenia  sterującego.  Zatem:  
  
-  pierwsze  kliknięcie  -  WŁĄCZENIE  
-  drugie  kliknięcie  -  wybór  trybu  M1  
-  trzecie  kliknięcie  -  wybór  trybu  M2  
-  czwarte  kliknięcie  -  wybór  trybu  M3  
-  piąte  kliknięcie  -  WYŁĄCZENIE  
  
Po  wybraniu  trybu  pracy  jonizator  zacznie  uwalniać  "mgiełkę"    a  niebieska  
lampka  kontrolna  obok  wybranego  trybu  będzie  w  tym  czasie  migać.  Uwalnianie  
mgiełki  trwa  od  kilku  do  kilkunastu  sekund  następnie  jonizator  przechodzi  w  
tryb  wyciszenia  -  mgiełka  przestaje  być  uwalniana  a  lampka  przestaje  migać.  
Proces  ten  odbywa  się  cyklicznie.  
  
Tryb  pracy  dla  poszczególnych  typów  jonizatora  CHIHIROS  DOCTOR  opisany  
jest  
na  stronie  CHIHIROS.pl,  szczegóły  w  linku:  
  
-  FISH  MINI  S  /  NANO  S  /  SUPER  S:  http://chihiros.pl/fish.html  
-  SHRIMP:  http://chihiros.pl/shrimp.html  
-  PLANTS  MINI  /  NANO  /  SUPER:  http://chihiros.pl/plants.html  
  
Informacje  dotyczące  czyszczenia  i  konserwacji  (ważne!):  
http://chihiros.pl/reaktory.html  
  
Informacje  ogólne:  http://chihiros.pl/chihiros-doctor.html  
	  


