
Chihiros Aquatic Doctor Super – návod k použití

Chihiros Doctor Super je účinný likvidátor řas v akváriu. Je vhodný pro akvária 
250 až 600 litrů. 

Jak funguje:
Jedná se  o elektronický přístroj, který se umístí na vnější stranu akvária nebo do 
skříňky. Přístroj ovládá membránu, která je uvnitř akvária a vypouští do vody 
mlžný opar bublinek. Spouští se vždy na několik sekund maximálně několikrát za
hodinu.

Výhody použití:
1) Likviduje řasy a výrazně podporuje růst rostlin

   
-  Výrazně omezuje růst většiny řas. Zejména dobře funguje vůči zeleným  
hnědým řasám všech velikostí. Funguje na tyto řasy: Vláknitá řasa, hnědá řasa, 
zelená fouskatá řasa, zelená tečková řasa GSA, zelená prachová řasa GDA.

- Aktivuje ve vodě mikroživiny, které jsou tak rostlinám přístupnější, což vede 
k jejich lepšímu růstu

- Pomocí podpory růstu rostlin se aktivuje silněji fotosyntéza, což vede ke 
stabilizaci celého ekosystému a dalšímu omezení růstu řas.

- Poměrně výrazně zlepšuje čistotu vody. Akvarijní voda je po jeho použití zcela 
průzračná.

2) Šetrné k bakteriím ve filtru
- V porovnání s jinými přípravky na potlačení růstu řas nebo s UV lampami je 
Doctor Super daleko bezpečnější pro nitrifikační bakterie ve filtru, které udržují 
rovnováhu v akváriu. Naopak podporuje jejich růst pomocí množství kyslíku ve 
vodě.

3) Obsahuje inteligentní ALC program
- Sám Doctor Super si dokáže vypočítat stav akvarijní vody v konkrétním akváriu
a nastavit takový algoritmus spínání pouštění bublinek, který je pro konkrétní 
nádrž nejvhodnější.

- Možnost nastavení tří módů podle velikosti akvária

Mód M1 pro akvária 250 až 300 litrů
Mód M2 pro akvária 300 až 400 litrů
Mód M3 pro akvária 400 až 600 litrů

Je naprosto bezpečný pro všechny obyvatele akvária.

Obsah balení
Součástí balení je krabička IC (kontrolér), membrána, adaptér, prodlužovací 
kabel, přísavky, vidlice pro zapojení do zásuvky.



Na spodní části kontroléru naleznete zdířky pro membránu a pro napájení.

Výběr módu
Kontrolér dává možnost nastavení konkrétního módu pro tři různé rozměry 
akvárií:

Mód M1 pro akvária 250 až 300 litrů
Mód M2 pro akvária 300 až 400 litrů
Mód M3 pro akvária 400 až 600 litrů

Zmáčkněte tlačítko uprostřed kontroléru pro zapnutí. Následně zmáčkněte 
tlačítko ještě jednou pro volbu prvního módu M1. Dalšími zmáčknutími 
aktivujete buď mód M2 nebo M3. 

Instalace
Membránu nainstalujte v akváriu co nejníže ke dnu. Snažte se membránu umístit 
tak, aby bublinky nenasával vtok do filtru.

1) membránu nainstalujte pomocí přiložených velkých přísavek
2) malé přísavky použijte na připevnění kontroléru k vnější straně akvária 

(nikdy jej na rozdíl od membrány neponořujte).
3) Kabel z membrány zapojte do IC kontroléru.
4) Kabel napájení zapojte z IC kontroléru do zásuvky.
5) Nyní nainstalujte stlačením tlačítka požadovaný mód M1, M2 nebo M3.

Použití
1) V nových akváriích zapojte produkt po 3-5 dnech.
2) V již zaběhlých akváriích nejdříve manuálně odstraňte co nejvíce řasy a 

teprve potom zapojte zařízení.
3) Nikdy nepoužívejte ve slané vodě. Při léčení ryb a použití soli prosím 

odpojte zařízení z provozu.

Restart zařízení
Chihiros Doctor má v sobě zabudovaný program, který pozná chemické složení 
akvarijní vody a podle toho uzpůsobuje algoritmus spouštění zařízení. Z tohoto 
důvodu je nutné před vložením zařízení do nového akvária jej resetovat. 
Provedeme to stlačením tlačítka na kontroléru na 10 sekund.

Údržba
Nánosy na membráně je možné vyčistit pomocí kyseliny (ocet). Membrána je 
spotřební zboží a je nutné ji cca v ročních intervalech měnit. 

Upozornění: Je nutné zvolit takový mód, který je určen pro Vaše akvárium. 
V případě použití módu pro 250 litrové akvárium nelze přístroj provozovat
např. v akváriu 50 litrů. V takovém případě již přístroj pro živočichy 
bezpečný být nemusí.

Nepoužívejte ve slané vodě!
Před ponořením rukou do vody zařízení vypněte!
Udržujte zařízení mimo dosah dětí.


