Owner’s Manual
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Mode d’emploi
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Руководство пользователя

斲殯͑ 昪律昢

Szanowny Kliencie,
Dziękujemy i gratulujemy zakupu naszego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji w celu uzyskania optymalnej
wydajności i bezpieczeństwa.

User Memo:
Data zakupu:
Sprzedawca:
Adres sprzedawcy:

Strona www:
E-mail sprzedawcy:
Telefon sprzedawcy:

Zobacz nas na Facebook i Twitter!
https://www.facebook.com/Maxspect
Polski
http://twitter.com/maxspectled
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Zawartość opakowania
Proszę sprawdzić zawartość opakowania.
Pompa Gyre

Elementy klatki wirnika

Polski
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Kontroler podstawowy

Zasilacz

Środki ostrożności
Proszę o uważne przeczytanie poniższych instrukcji obsługi przed użyciem
zestawu oświetleniowego Maxspect™ Gyre. Prosze zwrócić szczególną
uwagę na zawarte poniżej instrukcje.
Prosimy o przechowanie podręcznika do wykorzystania w przyszlości.

Przed użyciem systemu Maxspect ™ Gyre
1.

Usuń wszystkie zabezpieczenia foliowe oraz opakowanie chroniące jednostkę pompy i
regulatora.

Bezpieczeństwo - zasilacz
1.

2.

3.

Źródło zasilania – nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz
wtyczek z uziemieniem. Odpowiednio trzeci bolec stosuje się w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skontaktować się z
elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
Ochrona kabla zasilającego – Przewody zasilające powinny być prowadzone w
sposób uniemożliwiający chodzenie po nich bądź przygniatane przedmiotami
umieszczonymi w ich pobliżu, bądź nad nimi. Nigdy nie chwytać wtyczki i kabla
zasilającego mokra ręką; nie ciągnąć kabla zasilającego, a chwytać za wtyczkę w celu jej
odłączenia lub podłączenia.
Zastosowanie – Pompa nadaje się tylko do użytku wewnątrz lokalu. Nie instalować na
zewnątrz; do instalacji używać wyłącznie elementów przewidzianych i dostarczonych
przez producenta.

Zasady bezpieczeństwa używania mocowania magnetycznego
1.
2.
3.
4.
5.

Ostrzeżenie – Bardzo mocny magnes w zestawie.
Ostrzeżenie – magnes zamontować z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko
poważnych obrażeń przez użytkowanie w inny sposób niż przeznaczony!
Mocowanie uchwytu magnesu – nie wkładać palców między mocowanie magnesu.
Mocowanie magnetyczne może przyciągać metalowe przedmioty, dlatego należy je
trzymać z dala od metalowych przedmiotów podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
Magnes może spowodować uszkodzenie urządzenia pamięci elektronicznych i
magnetycznych, takie jak urządzenia pamięci USB, rozruszników serca, kart kredytowych,
itp. Trzymać z dala te urządzenia od magnesu, aby uniknąć ryzyka ich uszkodzenia.
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Środki ostrożności
Bezpieczeństwo Ruchu Pulsacyjnego generowanego przez Gyre System
1.

2.

Pulsowanie i fale wytwarzane przez Gyre System mogą nałożyć dodatkowy nacisk na
szkło/akryl w akwarium oraz na łączenia szyb. Nie wszystkie akwaria są w stanie
wytrzymać takie obciążenie i nie wszystkie są zaprojektowane tak, aby takie obciążenie
wytrzymać, może ale nie musi to skutkować wadą łączeń. Skonsultuj się z producentem
Twojego akwarium, aby upewnić się czy jego konstrukcja jest w stanie wytrzymać
dodatkowy nacisk wytwarzany przez pulsowanie i fale. Upewnij się że akwarium stoi na
prawidłowo ustawionym podłożu/stelażu, co pomoże zredukować dodatkowe obciążenie.
Maxspect ZRZEKA SIĘ I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI za jakiekolwiek uszkodzenia
akwarium, sprzętu oraz otoczenia, zalania lub jakiekolwiek inne zniszczenia wywołane
przez wygenergowane fale. WYTWARZASZ PULSUJĄCE FALE NA SWOJĄ WŁASNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Eksploatacja – Kontroler
1.
2.

3.
4.

Operowanie – Zawsze przestrzegaj instrukcji użytkowania ustalonych dla tego sprzętu.
Ogrzewanie – Kontroler powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak
grzejniki, oraz nie powinien być wystawiany na nadmiernie nagrzanie promieniami
słonecznymi lub ogniem.
Wilgoć – Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj kontrolera
na działanie wilgoci takie jak chlapanie, kapanie lub rozpryskiwanie.
Zalanie – NIE ZANURZAĆ w wodzie. Jeżeli kontroler wpadnie do wody NIE WYCIĄGAĆ
go ręką! Najpierw odłącz od zasilania i dopiero wtedy wyjmij. Jeżeli elektryczne
komponenty urządzenia zamoczą się natychmiast odłącz zasilanie urządzenia.

Eksploatacja – Pompa Gyre
1.

2.

Polski

3.

4.
5.

Umiejscowienie – Pompa Gyre wytwarza wysoki poziom przepływu w Twoim akwarium.
Proszę umiejscowić Gyre w miejscu gdzie korale nie będą zbyt blisko strumienia
wyjściowego pompy.
Klatka wirnika – praca Gyre może zostać wstrzymana z kilku możliwych powodów.
Najpierw należy sprawdzić, czy coś nie blokuje wirnika urządzenia.
Przegrzanie – Pompa Gyre jest zaprojektowana do działania pod wodą. Nie włączaj
pompy gdy nie jest ona zanurzona w wodzie. Takie działanie może spowodować
przegrzanie i może zniszczyć elementy pompy.
Czyszczenie – Proszę przestrzegać instrukcji czyszczenia pompy zawartych w instrukcji i
czyścić pompę regularnie.
Przerwa w dostawie prądu – W trakcie przerwy w dostawie prądu, jeżeli do pompy
dodane zasilanie awaryjne, pompa automatycznie przełączy się na tryb Baterii Zapasowej.
Pompa będzie działać na minimalnej szybkości, aby zmaksymalizować czas działania w
tym krytycznym momencie.
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Instalacja
Montaż Systemu Gyre
1.

System Gyre posiada wbudowany mechanizm bezpieczeństwa.
Najpierw podłącz kabel z Kontrolera do Pompy Gyre, a następnie
podłącz kabel z Zasilacza do Kontrolera.

2.

Zainstalować mocowanie kontrolera na płaskiej powierzchni takiej jak
np szklana/akrylowa powierzchnia akwarium.

Polski
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Instalacja
3.

Wybierz lokalizację gdzie masz zamiar umieścić Twoją pompę Gyre,
wyczyść to miejsce przy użyciu ostrza żyletki ze wszelkich alg.

4.

Upewnij się że szkło lub akryl ściany Twojego akwarium ma
rekomendowaną grubość 15 mm. Dla szklanych lub akrylowych szyb o
grubości pomiędzy 15-20 mm być może będziesz musiał użyć
dodatkowego zestawu wzmacniającego magnes( zestaw sprzedawany
jest oddzielnie).

5.

Zabezpiecz Pompę Gyre jak na ilustracjach poniżej.

Dostosowywanie Kąta Klatek Przepływowych
1.

Polski

Przekręć Klatki Przepływowe zgodnie z ruchem wskazówek zegarka
lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka, aby
dopasować kąt przepływu wody.
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Instrukcje Użytkowania
Jednostka kontrolująca Gyre

Przycisk Trybu
Zmiany

Przycisk Trybu
Ustawień

2-11

Pokrętło
sterowania ze
wskaźnikiem
świetlnym

1

Wskaźnik
przepływu

12

Wskaźnik
przepływu
wstecznego

13

Tryb prędkości
stałej

14

Tryb Pulsacyjny

Polski
15

Tryb zmienny Gyre

16

Tryb Karmienia

17

Wskaźnik
włączenia
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Instrukcje Użytkowania
Wskaźnik Świetlny

Światło Niebieskie

System Gyre działa normalnie

Niebieskie Światło
Migające

System Gyre jest trybie karmienia

Czerwone Światło

Awaria - System Gyre został zatrzymany
(Proszę skontaktować się z lokalnym wsparcie
Maxspect.)

Czerwone Światło
Migające

Ostrzeżenie - System Gyre ogłasza alarm
(Proszę skontaktować się z lokalnym wsparcie
Maxspect.)

Zielone Światło

System Gyre jest w trybie ustawień

Włączanie/Wyłączanie Kontrolera
1. Upewnij się że Kontroler nie jest w trybie ustawień.
Wskaźnik świetlny nie świeci się na zielono.
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2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu zmiany przez 4 sekundy, aby
włączyć / wyłączyć Kontroler.
Note

The Controller Unit turns on automatically
when power is connected, and turns off when
power is cut.
When power is turned on or resumed, the
Controller Unit will restore to the previous
saved setting automatically.
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Instrukcje Użytkowania
Przełączanie pomiędzy Trybami
1. Naciśnij przycisk trybu ustawień, aby przełączać pomiędzy 4 trybami.
Start

Entering Setup Mode
1. Wskaźnik Świetlny zaświeci na zielono.

Zielone Światło

2. Naciśnij przycisk trybu ustawień ponownie, aby potwierdzić. Naciśnij
przycisk trybu konfiguracji, aby potwierdzić i wyjść z przełącznika trybu
konfiguracji. Automatyczne wyjście z trybu ustawień nastąpi jeśli
kontroler jednostki jest na biegu jałowym dłużej niż 60 sekund.
Wskaźnik stanu powróci do świecenia na niebiesko.

Niebieskie światło

154

Polski

Instrukcje Użytkowania
Tryb prędkości stałej
1. Przełączyć się do trybu stałej prędkości za pomocą klawisza trybu
konfiguracji.

2. Dostosowanie prędkości przepływu wody przez obracanie pokrętła
sterowania w prawo lub w lewo.

3. Świecący wskaźnik (2-11) na pokrętle sterowania wskazuje aktualną
prędkość przepływu wody.
Polski
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Instrukcje Użytkowania
Tryb prędkości stałej
4. Poniższe grafiki ilustrują położenie pokrętła sterowania w różnych
prędkościach przepływu wody, normalnego i przepływu wstecznego.

Normalny przepływ 10% 10% Przepływ wsteczny

Normalny przepływ 20% 20% Przepływ wsteczny

Polski
Normalny przepływ 30% 30% Przepływ wsteczny

Normalny przepływ 100% 100% Przepływ wsteczny
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Instrukcje Użytkowania
Tryb Pulsacyjny
1. Przełączyć na tryb pulsujący za pomocą przycisku trybu konfiguracji.

2. Najpierw przypisać prędkości przepływu wody za pomocą pokrętła
sterowania za pomocą tej samej operacji, jak w trybie stałej prędkości.
3. Dla przykładu na w poniższym schemacie zostanie ustawiona szybkość
przepływu wody w 80%.
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4. Gdy prędkość przepływu wody jest ustawiona, naciśnij przycisk trybu
konfiguracji ponownie, aby ustawić prędkość trybu pulsującego.

157

Instrukcje Użytkowania
Tryb Pulsacyjny
5. Światło na pokrętle sterowania będzie teraz zacząć migać.

6. Obróć pokrętło sterowania, aby przypisać prędkość pulsującą. Wskaźnik
światła będą migać w tej samej długości, co przypisanej prędkości
pulsującej. Istnieje możliwość przypisania ustawienia 20 pulsowań
prędkości, z 0.4s, 0.5s, 0.6S, 0.7s, 0.8s, 0.9s, 1s, 1.3s, 1.6s, 2S, 3S, 4S, 5S,
6S, 7S, 8S, 9s, 10s, 20s i 30s.
7. Poniższy diagram ilustruje schemat przepływu wody, kiedy przepływ
ustawiony jest na 80%, a pulsowanie 10 sekund.
100%

Prędkość przepływu

90%
80%
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40

50
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Instrukcje Użytkowania
Tryb zmienny Gyre
1. Przełącz na tryb zmienny Gyre za pomocą przycisku trybu konfiguracji.

2. Najpierw przypisać normalną prędkość przepływu wody za pomocą
pokrętła sterowania za pomocą tej samej operacji, jak w trybie stałej
prędkości.
3. Na przykład, by ustawić w normalnej prędkości przepływu wody w 70%,
jak przedstawiono w poniższym schemacie.
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4. Po ustawieniu normalnej prędkości przepływu wody, naciśnij przycisk
trybu konfiguracji ponownie, aby ustawić prędkość wstecznego
przepływu wody.
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Instrukcje Użytkowania
Tryb zmienny Gyre
5. Następnie przypisz prędkości wstecznej przepływu wody za pomocą
pokrętła sterowania tej samej operacji, jak w trybie stałej prędkości.
6. Na przykład, możemy ustawić prędkość wstecznego przepływu wody na
poziomie 40%, jak pokazano na poniższej ilustracji.

7. Gdy prędkość przepływu wstecznego został ustawiony, naciśnij przycisk
trybu konfiguracji ponownie, aby ustawić czas między każdego
przepływu zmiennego.
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8. Wskaźnik świeci 2-11 na tarczy sterowania zacznie teraz świecić się w
zależności od okresu zmiennego. Obróć pokrętło sterowania, aby
przypisać czas.
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Instrukcje Użytkowania
Tryb zmienny Gyre
9. Istnieje 10 ustawień przypisywania, od 2 minut, 5 minut, 10 minut, 15
minut, 30 minut, 1 godziny, 2 godzin, 4 godzin, 6 godzin i 12 godzin, jak
to pokazano na oznaczeniach powyżej tarczy kontrolera.
10. Na przykład, możemy ustawić czas do 5 minut, jak to przedstawiono na
poniższym schemacie.

11. Poniższy diagram ilustruje schemat przepływu wody przy normalnej
prędkości przepływu wody wynosi 70%, prędkość przepływu wody jest
odwrotna 40%, a na przemian co 5 minut.
100%
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Prędkość przepływu

80%

Normalny przepływ wody

60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%

Odwrotnego przepływu wody
5

10

15

Czas (min)
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Instrukcje Użytkowania
Poradnik Trybu Zmiennego Gyre - Wzorzec
1. W zalezności od sposobu zainstalowania wirników i klatek przepływu,
system Gyre może utworzyć wiele różnych przepływów wody.
2. Poniższy diagram ilustruje konfigurację domyślną wirników i klatek
przepływu, znany jako kombinacja „A-B".
Przepływ Klatki A

Wirnik A

Wirnik B

Przepływ Klatki B

3. Model przepływu Gyre przy użyciu domyślnej kombinacji "A-B":

Wir normalny - woda jest
zasysana z dołu i wypychana w
poziomie.
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Wir wsteczny – woda jest
pobierana
w
rozpraszana w
zawirowania.

poziomie
i
dół, tworząc
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Instrukcje Użytkowania
Poradnik Trybu Zmiennego Gyre - Wzorzec
4. Każdy egzemplarz Gyre jest wyposażony w dodatkowy zestaw wirników
typu A i typu B i klatek przepływu. Poprzez zamianę z zestawu typu B na
typ A, można w zasadzie wygenerować normalny przepływ wsteczny
Gyre w Twoim akwarium za pomocą tylko jednej pompy Gyre.
5. Poniższy schemat przedstawia alternatywną konfigurację wirników i
klatek przepływu - Kombinacja "A-A".
Przepływ Klatki A

Wirnik A

Wirnik A

Przepływ Klatki A

6. Model przepływu Gyre przy użyciu alternatywnej kombinacji „A-A":
Wir normalny - z jednej
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strony pompy Gyre wytwarza
normalny przepływ wody w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek
zegara
(w
tym
przypadku), po drugiej stronie
pompy
Gyre
generuje
zawirowania.
Wir wsteczny - z jednej strony
pompy
Gyre
generuje
zawirowania, a druga strona
wytwarza prawidłowy przepływ
wody (w tym przypadku w
prawo).
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Instrukcje Użytkowania
Poradnik Trybu Zmiennego Gyre
7. Poniższe wykresy ilustrują schematu kombinacji „A-A”.

Wir normalny

Wir wsteczny
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8. Kombinacja "B-B" jest dokładnym przeciwieństwem "A-A".
9. Należy również pamiętać, że tryb pracy "AA" lub "BB" będzie generować
znaczną ilość momentu obrotowego na pompie Gyre, co może
spowodować przesunięcie pompy z pierwotnego położenia w swoim
akwarium. Jeśli tak się stanie, można zaprzestać używania tej
alternatywnej konfiguracji, lub nabyć opcjonalny zestaw wzmacniający
magnes.
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Instrukcje Użytkowania
Tryb karmienia
1. Przełącz na zmienny tryb Gyre za pomocą przycisku trybu konfiguracji.

2. Pompa Gyre będzie tymczasowo zatrzymana przez 10 minut, na czas
karmienia mieszkańców akwarium.
3. Wskaźnik stanu zacznie migać w kolorze niebieskim.
Migające światło niebieskie
4. Pompa Gyre powróci do poprzedniego trybu pracy po 10 minutach.
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Instrukcje konserwacji
Czyszczenie Pompy Gyre
1. Zaleca się czyszczenie Gyre co 3 miesiące, aby zapewnić jego optymalną
wydajność. Odpowiednie utrzymywanie pompy Gyre również
zwiększają
całkowitą
żywotność
i
zminimalizować
ryzyko
mechanicznego uszkodzenia ze względu na zanieczyszczenia i
porastanie glonami pompy.
2. Aby wyczyścić pompę Gyre najpierw usunąć mocowanie magnesu.

3. Następnie zdjąć tuleję z klatek przepływu.

Tuleja
4. Następnie usunąć klatki z silnika.
Polski
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Instrukcje konserwacji
5. Wirniki mogą być także usunięte z silnikiem. Należy uważać, aby nie
uszkodzić ośki (wału) robiąc tak.

6. Tuleja, uchwyt ośki i ośka może być usunięta z silnikiem. Należy uważać,
aby nie uszkodzić ośki robiąc tak.

Tuleja
Polski

7. Można łatwo wyczyścić wszystkie części przez zanurzenie ich w lekko
kwaśnym roztworze, na przykład odpowiedni wodny roztwór kwasku
cytrynowego.
8. Please note that the shaft and bushings are subject to wear and tear
from normal use, and will be slowly worn out after the pump has been
running for a long period of time. When the Gyre pump becomes more
audible and/or its vibration becomes more noticeable, then it is
recommended to replace the shaft and the bushings.
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Gwarancja
Maxspect Ltd. Obejmuje gwarancją wszystkie produkty Maxspect ™ Gyre na wady na okres
24-miesięcy od daty zakupu. Jeśli wada występuje w okresie gwarancyjnym, Maxspect Ltd.
według własnego uznania dokona naprawy (przy użyciu nowych lub regenerowanych części)
lub wymieni (na nowy lub regenerowany jednostki) produkt bezpłatnie.
Istnieje możliwość, że pompa Gyre może spowodować uszkodzenie akwarium. Proszę
skontaktować się z producentem w celu określenia, czy akwarium jest prawidłowo zbudowane
i zalecane dla urządzeń do wytwarzania fal. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie
akwarium, w tym między innymi na pękanie, zginanie, zarysowania, itp, natychmiast należy
zaprzestać używania pompy Gyre. Maxspect nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe w akwarium wynikające z zastosowania pompy Gyre.
ZASTRZEŻENIE SZKODY WTÓRNE I PRZYPADKOWE:
WARUNKI GWARANCJI wskazane powyżej NIEZALEŻNE OD INNYCH GWARANCJI I ŚRODKÓW
PRAWNYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, CZY RĘKOJMI. W PEŁNYM ZAKRESIE
DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MAXSPECT stanowczo zrzeka się wszelkich gwarancji
domniemanych, w tym bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej i
przydatności do określonego CELU. JEŚLI DOMNIEMANYCH GWARANCJI NIE MOŻE BYĆ
WYŁĄCZONE wszystkie takie DOMNIEMANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE DO OKRESU
WŁAŚCIWEGO GWARANCJI.
MAXSPECT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PONAD ZADOŚCUCZYNIENIA WYRAŹNIE
OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI. W ŻADNYM WYPADKU MAXSPECT I JEJ
DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB
WTÓRNE. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAXSPECT wynikająca z niniejszej gwarancji
lub w odniesieniu do jakiegokolwiek wyrobu objętego niniejszym, ZGODNIE Z WYKŁĄDNIĄ
PRAWA, nie przekroczy ceny zakupu wyrobu niezgodnego.
Nikt nie jest uprawniony do zmiany tej ograniczonej gwarancji w jakimkolwiek zakresie lub
utworzyć ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MAXSPECT W ZWIĄZKU Z
POMPĄ Gyre. MAXSPECT nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania i prowadzenia
wszystkich Osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, instalacja wykonawca), w związku z lub
odnoszące się do pompy Gyre.
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Polski

Gwarancja
W ŻADNYM WYPADKU MAXSPECT I JEJ DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE
SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DOCHODÓW LUB
ZYSKÓW, PRZERWY W PRACY, awarii systemu AKWARIUM, uszkodzenie innych towarów,
koszty usuwania i ponownego montażu Gyre, UTRATY, USZKODZENIA LUB JAKIEKOLWIEK
obrażenia stworzeń w akwarium istrat majątkowych wynikających lub związanych z Gyre
PUMP czy to oparte na naruszeniu gwarancji, naruszenia umowy, czynu niedozwolonego lub
innej, nawet jeśli MAXSPECT i jej dystrybutorów POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI
POWSTANIA TAKICH SZKÓD. Jeśli nie zgadzasz się z tymi WARUNKAMI NIE NALEŻY UŻYWAĆ
pompy MAXSPECT Gyre.

Specyfikacje
Pompa Gyre

Wymiary (L x W x H)
XF130

255mm x 75mm x 40mm
(10” x 2.95” x 1.57”)

XF150

300mm × 73mm x 60mm
(11.8” x 2.9” x 2.4”)

Waga
XF130
XF150

Zasilacz

Model

650g (1.4lb)
850g (1.9 lb)

GM85-240300-F (XF-130)
GM85-240400-F (XF-150)

Polski

Napięcie wejściowe

115-230vAC 50/60Hz

Napięcie wyjściowe

24vDC 3A (XF-130)
24vDC 4A (XF-150)

Waga

300g /0.7 lb

Uwaga:
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Waga i wymiary są przybliżone. O wszelkich
nowościach, udoskonaleniach urządzenia można sprawdzić na www.maxspect.com
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