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Wi-Fi dávkovací čerpadlo Jebao 3.4.
Dávkovací čerpadlo Jebao Wi-Fi je produkt, který umožňuje automatické dávkování jednotlivých
výživových tekutin v předem naplánovaném čase. Před použitím si přečtěte návod.

Upozornění
Pouze pro použití v interiéru. Dbejte na to, aby čerpadlo bylo umístěné tak, aby se zabránilo
šplouchání vody. Při poškození čerpadla vodou nelze uplatnit záruku.
Nepoužívejte s korozivními kapalinami a kapalinami náchylnými ke krystalizaci.
Před použitím je nutné naplnit vstupní a výstupní hadici vodou a zkalibrovat průtok čerpadla.
V případě poruchy výrobek nerozebírejte.

Specifikace produktu
Model DOSER 3.4
Napětí 12 V
Výkon 50 ml/min
Délka 1,5 m
Watty 6 W

Ovládání Wi-Fi
1/ indikační světlo Wi-Fi

 světlo bliká zeleně a červeně - čerpadlo je v režimu konfigurace
 světlo bliká zeleně - čerpadlo je v provozu, ale není ještě připojeno k routeru
 světlo svítí zeleně - čerpadlo je připojeno ke cloudovému severu
 světlo svítí červeně - čerpadlo je připojeno k routeru, ale není připojeno ke cloudovému

serveru
 světlo bliká červeně - restartování Wi-Fi

2/ tlačítko Wi-Fi
 stiskněte tlačítko Wi-Fi asi na 5 sekund (indikační světlo Wi-Fi začne blikat zeleně

a červeně) – čerpadlo je připojeno
 stiskněte tlačítko Wi-Fi asi na 10 sekund (indikační světlo začne blikat červeně) – Wi-Fi

se restartuje
 indikační světlo svítí zeleně – Wi-Fi je úspěšně připojeno

Stáhnutí aplikace
Aplikaci Jebao Aqua lze stáhnout v App Store (uživatelé mobilních zařízení Apple) nebo pomocí
Google Play (uživatelé mobilních zařízení Android).

Aplikaci lze nalézt pomocí následujících QR
kódů.

http://Www.pepinuvutes.cz/
http://www.morskeakvarium.eu/


1/ Registrace uživatele, přihlášení a resetování hesla
 registrace  uživatele  –  po  otevření  aplikace  Jebao  Aqua  klikněte  na  tlačítko  „Register

-  Registrovat“,  přepněte  na  registraci  pomocí  e-mailu,  vyplňte  informace a  zaregistrujte
se pomocí tlačítka „Register - Zaregistrovat“.

 obnovení hesla – na přihlašovací stránce klikněte na „Forget Password - Zapomenuté heslo“,
dále vyberte „Reset by email – Obnovit emailem“, zadejte e-mailovou adresu a klikněte
na další. Poté zadejte svou e-mailovou adresu. Po resetování se přihlaste do aplikace.

2/ Pokyny k aplikaci
 přidání čerpadla aplikace – klikněte na tlačítko „Add Now – Přidat nyní“, nebo na tlačítko

„+“ v pravém horním rohu a přidejte Vaše čerpadlo.
 před připojením čerpadla k Wi-Fi se ujistěte, že je čerpadlo ve stavu připojení (indikační

světlo  bliká  zeleně  a  červeně).  Vyberte  síť,  ke  které  se  chcete  připojit  a  zadejte  heslo
pro připojení k Wi-Fi.

Poznámka
Stisknutím tlačítka po dobu 10 sekund se provedete restart zařízení a všechna předchozí nastavení
budou smazána. Po dokončení připojení bude kontrolka svítit zeleně.

3/ Ovládání čerpadla
Po úspěšném připojení čerpadla stiskněte ikonu čerpadla po dobu 2 sekund, aby se objevila ovládací
stránka čerpadla.

 ruční režim – stiskněte a podržte ikonu kanálu „CH1“, abyste se dostali do nastavení. Dále
stiskněte tlačítko zapnutí.  Pokud je  program zapnutý,  tak svítí  tlačítko „ON“ a program
funguje. Pokud bude tlačítko napájení opět stisknuto, tak se rozsvítí „OFF“ a program bude
vypnut.

 kalibrace  průtoku  kapaliny  –  klikněte  na  nastavení  „…“  v  pravém horním rohu  a  dále
klikněte  na  „Liquid  flow rate  calibration  – Kalibrace  průtoku kapaliny“.  Zadejte  objem
kapaliny a vyberte kalibrační kanál. Kalibrační kapalinu lze nastavit pro objem 10, 20, 30,
40,  50,  60,  70,  80,  90,  100  (ml).  Proveďte  kalibraci  čerpadla.  Vložte  výstupní
hadicido odměrného válce a přívodní hadici  na nachystaného objemu kapaliny. Proveďte
kalibraci.  Výsledek  kalibrace  se  ukáže  v  aplikaci.  Během  kalibrace  udržujte  čerpadlo
v horizontální rovině.

 režim časovače – vyberte program a stiskněte ikonu „Timer setting – Nastavení časovače“.
Nastavte čas intervalu. Časový interval lze zvolit od 0 do 30 dnů, v případě zvolení 0 není
nastaven žádný interval. Kliknutím na tlačítko „Save“ uložíte nastavení. V případě vypnutí
čerpadla nebude mít čerpadlo informace o časovém intervalu. Zvolte čas a objem dávkování
a zaktivujte časovač pomocí tlačítka „Start Timer“.

 přejmenovat a odstranit – čerpadlo je možné přejmenovat, popřípadě odebrat z aplikace.
V případě přidání čerpadla je potřeba znovu provést připojení k Wi-Fi.

Pokud  čerpadlo  nefunguje  správně  otevřete  chybovou  stránku  aplikace,  která  zobrazí
popsané chyby a jejich vysvětlení.

4/ Ruční ovládání
Čerpadlo  disponuje  i  ručním ovládáním dávkovacích  kapalin.  Pokud je  stisknuto  tlačítko  ruční
dávkování, rozsvítí se kontrolka a čerpadlo začne fungovat. Pokud znovu stisknete tlačítko ručního
dávkování, kontrolka zhasne a čerpadlo přestane fungovat.



Likvidace zařízení
Nevhazujte zařízení do komunálního odpadu. Zařízení prosím vhazujte do kontejnerů k tomu
určených, tj. do sběrných nádob pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
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