
Chihiros Commander 1 kontrolér
pro řízení LED světel

Uživatelský návod
Díky tomuto kontroléru, který je kompatibilní se všemi světly od výrobce Chihiros je možné jednak
nastavit požadovanou intenzitu světla, ale také dobu, kdy se má osvětlení zapnout a vypnout.

Obsahuje také funkce rozednívání a setmění, kdy dochází k pozvolnému rozsvěcování a zhasínání 
osvětlení tak, aby neutrpěly rybky náhlý šok, což se může u dnešních silných světel stát.

Před spuštěním:

Ujistěte se, že zařízení není v kontaktu s vodou
Napětí je 12-36V, max 7,5A

Instalace a obsluha

Zařízení nemá svůj zdroj elektrické energie a tak jej snadno zapojíte místo Vašeho současného 
manuálního stmívače, v případě, že jej nemáte, zapojuje se mezi trafo a osvětlení. 
Do vašeho mobilního telefonu si stáhněte aplikaci z popisku produktu. Je dostupná zdarma na 
Google Play a i na App store pod názvem „ Chihiros Magic“

Po instalaci otevřete aplikaci a povolte poptávané oprávnění (bez povolení nepůjde zařízení 
používat)

Ujistěte se, že máte zapnutý bluetooth ve Vašem telefonu. Zapojte zařízení do osvětlení, po pár 
vteřinách začne na zařízení blikat bílá dioda, značí, že je
připraveno na párování skrze bluetooth.
V hlavním menu aplikace zvolte ikonu Commander1, aplikace
poté začne vyhledávat zařízení.
Vpravo na obrázku je vyobrazeno úspěšné nalezení zařízení.
Klikněte na nalezené zařízení. Poprvé Vám vyskočí zpráva, že je
potřeba se znovu připojit, opětovně tedy klikněte na ikonu
Commander 1 a objevíte se v nastavení osvětlení.
Pokračování na další straně>



Popis menu:
AUTO – automatické stmívání – přehrávání
nastaveného režimu
MANUAL – pevně nastavená hodnota intenzity
osvětlení
Nastavení automatického režimu:

Na časovém grafu zvolte čas, pro který chcete
nastavit intenzitu, vybraný čas je vyobrazen
růžovým písmem. Nad grafem pro zvolený čas
nastavíte posuvníkem intenzitu. Takto
pokračujeme až si nastavíte celý den dle
potřeby. S grafem se dá následně manipulovat
jednoduchým posouváním bodů „nahoru a
dolů“. Tlačítkem RESET vynulujeme
kompletně program, tlačítkem Preview se
spustí náhled programu – nastavení celého dne
se Vám v několika sekundách přehraje.
Nastavení se automaticky průběžně ukládá. 

Tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným odpadem. Prosím použijte kontejner pro 
elektronický odpad nebo vybraná místa pro sběr el. spotřebičů. 

Dovozce: INVITAL Aqua s.r.o.
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