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Dozownik płynów został stworzony z myślą o podawaniu niewielkich ilości cieczy. Urządzenie 
zostało zaprojektowane i przetestowane przez specjalistów.  
 

  AB Aqua Medic GmbH 
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Niemcy 

__________________________________________________________________________________________ 



1. W zestawie 
 

- Kontroler 
- stacja dozująca (bez reefdoser add 4) 
- zasilacz 

 
2. Panel kontrolny  

 
    ：  menu oraz przycisk potwierdź (dalej nazywany jako „Enter“)  
ESC：powrót lub stop 
↑：    do góry / plus 
↓：    do dołu / minus 
←：   w lewo  
→：   w prawo 
 
Podłącz kontroler po prawej stronie panelu do zasilania na tyle reefdosera. Na tylnej części jest 
jeszcze jedno gniazdo do podłączenia dodatkowego modułu reefdoser add4 dostępnego jako 
dodatkowe akcesorium.  
 
Pompy same zasysają ciecz i powinny być umieszczone powyżej zbiorników z pompowaną cieczą. 
Aby uniknąć całkowitego opróżnienia pojemnika w przypadku przecieku, zaleca się, aby wężyk nie 
był opuszczony do samego dołu pojemnika. Aby uniknąć zasysania wstecznego, końcówka z 
płynem nie była zanurzona w wodzie akwariowej.  
 
Urządzenie należy chronić przed zwiększoną wilgocią i rozchlapywaniem na urządzenie wody. 
Zwiększona wilgotność często pojawia się w szafkach, gdzie jest zainstalowany filtr. W przypadku 
zawilgocenia urządzenia gwarancja nie będzie uznana.  
 
3. Data oraz czas  
 
Wciśnij „Enter“ aby wejść do menu i wybierz „Set Time & Date“ wciskając przyciski “↑” “↓”. 
 
Wciśnij „Enter“ aby wejść do ustawień roku, miesiąca, dnia. Wciskając "←" "→" i wprowadź 
właściwe dane wciskając  “↑” “↓”. 
 
Wciśnij ponownie „Enter“ aby wybrać ustawienie czasu. Postępuj tak samo jak w przypadku 
ustawiania daty. Wciśnij  „Enter“ aby zachować dane i powrócić do manu daty i czasu.  
	
4. Kalibrowanie pomp.  
 
W taki sam sposób skalibruj pompy przyciskami "↑" or "↓" . Wybierz właściwą pompę za pomocą 
strzałek "←" lub "→" i rozpocznij kalibrację wciskając "↑" . poczekaj aż właściwe wężyki zapełnią 
się. Następnie wciśnij "↑" aby zakończyć napełnianie. 
 
Proces kalibracji: weź np. więcej niż 100 ml wody lub innej cieczy, włóż stronę ssącą wężyka do 
cieczy, a stronę tłoczącą do do właściwego pojemnika kalibracyjnego. Wciśnij przycisk “↑” aby 
rozpocząć proces. Dane na wyświetlaczu zaczynają się od 0 i będą rosły. Wciśnij przycisk “↑” 
ponownie, kiedy przepompuje się 100ml. Wciśnij  „Enter“ aby zachować dane w pamięci i powrócić 
do menu kalibracji. Wybierz kolejną pompę do kalibracji i powtórz procedurę. “n” w Pn oznacza 
wybraną pompę.  
 
Dla dobrych wyników upewnij się, czy urządzenie stoi na równej powierzchni.  
 
5. Dozowanie płynów  
 
Podczas programowania należy upewnić się, że pompa nie może pracować więcej niż 15 
minut bez zatrzymania. Czas zatrzymania powinien być przynajmniej tak długi, jak czas 
podawania. W innym wypadku skraca się drastycznie żywotność pompy. 
 
Wciskając „Enter“ wejdź do podmenu „Set Program“ wciskając “↑” “↓”. Wciśnij „Enter“ aby 
potwierdzić. 
 
Wciśnij “←” lub “→” aby wejść do trybu ustawień pomp. Wybierz właściwą pompę strzałkami i 
potwierdź wciskając "Enter". 



Wybór pompy: Wciśnij “←” lub “→” aby wybrać tą pompę, która ma być ustawiana. Pompy 5 – 8 
mogą być programowane tylko wtedy, kiedy zainstalowany jest dodatkowy moduł pomp (reefdoser 
add 4). Wybierz żądaną pompę i wciśnij „Enter“ oraz wybierz żądaną ilość dawek na dzień  („Time 
per Day“).  Możliwe jest maksymalne ustawienie 24 dawek na dobę.  

 
Dawki (Time Per Day): Wymagana ilość dawek może być ustawiana za pomocą strzałek "↑" i "↓" 
od 1 – 24. Wciskając "Enter", możesz wejść do ustawienia interwału. Wybrana pompa jest 
wyświetlana jako „n“ w Pn.  
 
Interwał dni: 0 oznacza, że nie ma przerw pomiędzy dniami – czyli dawki są dozowane 
codziennie. Najdłuższy interwał to 30 dni – ustawia się go za pomocą strzałek "↑" i "↓". Wciśnij 
„Enter“ aby wejść do ilości, która ma być podana.   
 
Objętość dozowania: Ilość cieczy do podania w dawce. Wciśnij "←" lub "→" aby wybrać żądaną i 
zmienić wartość wciskaj "↑" or "↓". Po wciśnięciu " Enter" dane zostaną zapamiętane. Czynność 
należy potwierdzić dla każdej z pomp.  
 
Czas dozowania: Wciśnij “←” lub “→” aby wybrać godziny i minuty i wybierz wartości za pomocą 
strzałek  “↑” or “↓”. Wciskając "Enter", wejdziesz do dodatkowych dawek "Time Per Day". Wciśnij  
"Enter" aby zachować dane. Wciskając "ESC" powrócisz do głównego menu. 
 
6. Bezpieczeństwo  
 
1. Produkt jest tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy użytkować i przetrzymywać z 

dala od wilgoci! 
2. Nie wolno pompować korozyjnych cieczy lub takich, które mogą się z czasem krystalizować.    
3. Wężyki każdej z pomp dozujących powinny być zapełnione cieczą przed użyciem oraz właściwie 

skalibrowane, aby upewnić, że dozowanie będzie dokładne.  
4. Nie wolno smarować pomp ani żadnych innych elementów! 
 
7. Zmienianie głowicy    
 
Przed zmianą pompy należy rozłączyć zasilanie.   
 
Pompa oraz rolki i wężyk są dostępne jako części zamienne.    
 
Aby zmienić głowicę pompy, dwa boczne klipsy muszą być ściśnięte. Ściśnięcie pozwoli oddzielić 
głowicę od białej podstawy. Być może zaistnieje potrzeba użycia niewielkiego śrubokręta którym 
trzeba będzie poważyć głowicę silnika. Podczas instalacji nowej głowicy należy upewnić się, ż ośka 
jest dokładnie pomiędzy trzema rolkami. Musi być wypośrodkowana, widoczna w otworze.  
 
8. Dane techniczne 
 
zasilanie:  100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 
moc:  12 V DC 2.0 A 
 
9. Gwarancja  
 
Aqua Medic udziela gwarancji na usterki materiałów i produktów oświetleniowych na okres 12 
miesie+cy od daty zakupu. Jeśli produkt jest uszkodzony, gwarant według własnego uznania dokona 
naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Gwarancja+ nie sa+ obje+te uszkodzenia powstałe w wyniku 
nieodpowiedniej instalacji, nieodpowiedniego uz ,ycia lub zmian dokonanych przez uz ,ytkownika. 
Aqua Medic nie odpowiada za jakiekolwiek powstałe uszkodzenia spowodowane uz ,yciem produktu.  
Gwarancja waz ,na jest jedynie wraz z dowodem zakupu.  
 
Z przykrością informujemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za straty pośrednie i bezpośrednie 
wynikające z awarii sprzętu. Żadne z powyższych nie ma wpływu na statutowe prawa jakie 
przysługą Państwu na mocy obowiązujących przepisów.  
 
Przed złożeniem reklamacji prosimy upewnić się, czy przeczytali Państwo i zrozumieli niniejszą 
instrukcję.  
 
Ze względu na politykę ciągłego ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian w 
produkcie bez uprzedniej informacji 
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