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והפעלה של גוף התאורה 
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Wi-Fi חיבור והתקנת בקר רשת

אזהרות בטיחות 

שימוש לא נכון במכשיר עלול להוביל לפגיעה גופנית ואף מוות.

קראו בעיון ועבדו לפי הנחיות הבטיחות במדריך למשתמש ה-®MAX של רד סי, 
.LED-לפני השימוש וההתקנה של גוף תאורת ה

אל תנסו לתקן את גוף התאורה. כל ניסיון לתיקון יפר את תנאי השירות 
והאחריות.

הערות חשובות:
התקן את גוף תאורת ה-LED מעל האקווריום כמוסבר בהוראות ההפעלה 

.MAX®-וההתקנה של אקווריום ה

 רשום ושמור את המספר הסידורי, הייחודי, של גוף או גופי התאורה
)RSMAX26-D89760XXXXXX( המצוי בסמוך לשקע הזנת החשמל בגוף. בפניה 

בנושא אחריות או תיקון רד סי תזדקק למספרים אלה יחד עם המספר הסידורי 
של האקווריום וכן בהמשך ההתקנה. 

לאחר ההתקנה הדליקו את גוף התאורה בעזרת המפסק במרכז הבקרה החשמלי 
ועקבו אחר ההנחיות לחיבור גוף התאורה לטלפון החכם, טאבלט או מחשב בעל 

קליטת רשת אלחוטית. 

בהפעלה הראשונית הגוף יידלק במצב לא מוגדר.

למערכות ®MAX בעלות יותר מגוף תאורה אחד, הגדירו את הגוף הראשון אותו 
תחברו לרשת Wi-Fi כ"הורה" ולאחר מכן הגדירו את הגופים הנוספים כ"ילדים".

חיבור ראשוני

טלפון חכם או טאבלט:

 1.    הורידו את האפליקציה ”myAI” המתאימה לאנדרואיד או iOS דרך הקישור:
http://www.redseafish.com/my_ai/ 

QR-או סרקו את קוד ה

2.    מהמכשיר שלכם, גשו להגדרות Wi-Fi ובחרו את אחת 
 הרשתות עם המספר הסידורי של הגוף תאורה.

יכולות לקחת מספר דקות עד שהגוף יהפוך לנראה 
ברשת. 

3.    פתחו את האפליקציה ”myAI” ועקבו אחר ההוראות לסיום חיבור הגופים 
לרשת שלכם.

Wi-Fi מחשבים בעלי קליטת רשת

 1.    רשמו את האקווריום שלכם ב:
www.redseafish.com/max-register

2.    מהמחשב, התחברו אל הרשת המסומנת עם המספר הסידורי של גוף 
התאורה. יכולות לקחת מספר דקות עד שהגוף יהפוך לנראה ברשת.

http://RSMAX26-D89760XXXXXX.local 3.    בדפדפן אינטרנט התחברו אל 
)XXXXXX מהמספר הסידורי של גוף התאורה( ועקבו אחר ההוראות על גבי 

המסך לסיום תהליך ההגדרה של גופי התאורה לרשת.
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הגדרות הבקר

הבקר מספק הגדרות אוטומטיות וידניות לשליטה על התאורה. 

כאשר מצב “Auto” פעיל גוף התאורה ישתנה בספקטרום והעוצמה לאורך מחזור 
של 24 שעות, אותו תגדירו מראש.

כאשר מצב “Manual” פעיל גוף התאורה יפעל קבוע בעוצמה והספקטרום אשר 
הוגדרו במסך “Manual”. במעבר בין “Auto” ל- “Manual” יופיעו ההגדרות 

הנוכחיות של העוצמות בערוצים השונים. במעבר מ-“Manual” ל-“Auto” ימחקו 
.”Manual“ כל השינויים אשר נעשו במצב

ספקטרום ועוצמה

עברו למצב  “Manual”ושחקו מעט עם המצבים השונים, צפו בשינויים של 
 העלאת/הורדת העוצמה בכל ערוץ וההשפעה של ערבובי ערוצי צבע שונים. 
)שימו לב: למערכות בעלות מספר גופי תאורה "הילדים" אמורים להשתנות 

יחד עם ה"הורה"(. פונקציית ה-HD מעבירה באופן אוטומטי את המתח "שלא 
בשימוש" מערוץ צבע אחד לאחרים להגעה לעוצמה מירבית בערוצים האחרים. 

ההעברה מתבצעת בהתאם לעוצמה היחסית בערוצים השונים ולכן השינוי 
בעוצמה ישפיע על הצבע הסופי.

 הגדרות "ריף ספק" 
)תו התקן של רד סי 
לאחזקת אלמוגים( 

מומלצות לעוצמה מירבית 
באקווריומי ריף.

118% 118% 140% 116% 0% 0% 60%
Power Usage UV Violet Royal Blue Green Cool WhiteDeep Red

AVAILABLE

Manual Auto

Spectral Output

88W
NORMAL

RANGE

?



4

תכנות יום / לילה

לפני תכנות מחזור 24 שעות, פנו למדריך הכללי לתכנות המצוי ב"הוראות התקנה 
.MAX®-והפעלה" של אקווריום ה

1.    קבעו את התאריך, השעה ואזור הזמן.

2.    בחרו באפשרות “Easy Setup” לתכנות מחזור יומי. החליקו את הלחצן הימני 
אל העוצמה המקסימלית הרצויה בעבור כל ערוץ צבע לערך היום- “Day” . קבעו 

את עוצמת ההארה בשעת הלילה בעבור כל ערוץ בעזרת החלקת הלחצן השמאלי 
 לקביעת ערך “Nite”. לחצו על “Save” לשמירה.

קבעו את העוצמה המקסימלית המתאימה לאקווריום שלכם ואז השתמשו 
באופציית האיקלום Acclimation המתוארת בהמשך על מנת לאקלם את 

האלמוגים לעצמת התאורה.

 .”Off“ למצב כבוי ”Lunar“ 3.    העבירו את אופציית 
אם ברצונכם לאפשר תאורת אור ירח בלילה הוסיפו את האור הרצוי אל גרף התכנות. 

Manual  Auto

8:00PM4:00PM12:00PM8:00AM

EASY SETUP

Cancel

Min & Max Ramp
Sunrise & Sunset

Nite: 0 Day. 140royal

Nite: 0 Day. 116blue

Nite: 0 Day. 0green

Nite: 0 Day. 0deep_red

Nite: 0 Day. 60cool_white

uv Nite: 0 Day. 118

Nite: 0 Day. 118violet

Save

Sunrise

8:00am

12:00am 12:00am

4:00pm 4:00
Sunset

Lunar Start Lunar End

Enable Lunar

Ramp Time

OFF



5

כל מנת להוסיף ידנית נקודות על גרף התכנות, גררו את הסרגל הירוק אל הזמן הרצוי, הקליקו קליק ימני לפתיחת אופציית עוצמת הצבע, הגדירו את העוצמות הרצויות 
והקליקו “Save” לשמירה.

הוספה ידנית של אור ירח לתכנות מחזור 24 שעות

התחלת לילה )תקופת החושך(אור ירח תחילת עמעוםאור ירח עצמה מירבית

RGB Kelvin

Delete

1% 0% 0% 0% 0%0% 1%

Save

8:30 PM

Delete Save

11:00 PM

RGB Kelvin

1% 0% 0% 0% 0%0% 1%

Easy Setup

Delete Save

11:30 PM

RGB Kelvin

0% 0% 0% 0% 0%0% 0%

Easy Setup
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אקלום

.”ON“-והעבירו ל ”EDIT“ על מנת להפעיל את אופציית האיקלום, לחצו על

קבעו תאריך התחלה ותאריך סיום לתהליך האיקלום. 

החליקו את הכפתור הימני ביותר השולט בכל הערוצים מטה להפחתת עוצמה 
באיקלום. לדוגמה אן ברצונכם להתחיל את האיקלום בעוצמה של 60% יש לכוון 

את הפחתת העוצמה ל-40%.

לחצו על “Save” ליציאה. התאריכים בהם מופעל האיקלום יופיעו על מסך 
השליטה. פונקציית האיקלום תכבה אוטומטית בתום תקופת האיקלום.

ניתן לשנות ולכבות את הגדרות האקלום בכל עת. 

תפקיד הכפתור

לאתחול הגדרות רשת גוף התאורה, לחצו והחזיקו את הכפתור המצוי בצד הגוף 
ליד שקע הזנת החשמל, עד אשר נורית הבקרה תהבהב בירוק.

לאתחול גוף התאורה בחזרה להגדרות היצרן, לחצו והחזיקו את הכפתור עד אשר 
נורית הבקרה תהבהב באדום.

שימו לב: אם גוף התאורה במצב בלתי מוגדר, כל נורות ה-LED יהיו דלוקות קבוע. 
לחיצה על הכפתור תעלה את כל ערוצי הצבע ב-20%. 

?

Disabled

Acclimation

EDIT

?

Start: Jan 1, ‘15

End: Feb 26, ‘16

Acclimation

EDIT

Save

Start

Jan 1, ‘15

End

Feb 26, ‘15

40 40 40 40 40 40 40 40

ALL

Starting Percent Reduction

Acclimation ON

OFF ONEDIT
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תחזוקה

•    אל תניחו חפצים על גוף התאורה או על כבל אספקת החשמל.

•    אל תניחו את גוף התאורה על חפצים בעת שהוא פועל.

•    התבונן ובחן את גוף התאורה על בסיס קבוע.

•    נתקו את גוף התאורה מהחשמל בעת ניקיון, על מנת למנוע התחשמלות.

 •    נגבו את גוף התאורה בעזרת מטלית לחה אחת לשבוע. 
אל תשתמשו בחומרי ניקוי מבוססי אמוניה. הימנעו מאזור שקע ההזנה 

החשמלי. אפשר להשתמש בתרסיס אוויר דחוס על מנת לנקות את צלעות 
הקירור. ניגוב וניקוי גוף התאורה יסייע במניעת הצטברות מלח ואבנית על גבי 

הגוף. 

•    אל תאפשרו היקוות נוזלים על גבי גוף התאורה. 

לסרטוני הדרכה, שאלות ותמיכה נוספות בקרו ב:

www.support.aquaillumination.com

 סרקו את קוד ה-QR לרישום והפעלה של גוף התאורה
Hydra 26™HD LED

מצבי חיווי גוף התאורה

קבועמהבהבפועם

l כחול + l ירוק 
מבצע אתחול

l ירוק
"הורה" מנסה להתחבר 

 לרשת ביתית

l כחול
"ילד" מנסה להתחבר 

לרשת ביתית

l ירוק
"הורה" עם תכנות מארח 
נקודת גישה, ללא חיבור 

לרשת ביתית.

l כחול
"ילד" נכשל בהתחברות 

לרשת, מארח נקודת 
גישה.

l אדום
פנה לתמיכה טכנית

l אדום + l ירוק + lכחול
עדכון גרסה

l כחול + l ירוק
מצב בלתי מוגדר

l כחול + l ירוק
מאתחל "ילדים"

l ירוק
"הורה" פוטנציאלי 

התחבר בהצלחה לרשת 
ביתית

l כחול
"ילד" התחבר בהצלחה 

לרשת ביתית

l אדום
התחממות יתר
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Europe

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: (33) 2 32 37 71 37
eur.info@redseafish.com

UK & Ireland 

Red Sea Aquatics )UK( Ltd
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Tel. : +44 (0) 203 3711437
Fax : +44 (0) 800 0073169
uk.info@redseafish.com

North America

Red Sea U.S.A & Canada
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
Tel. : +1-888-RED-SEA9
usa.info@redseafish.com

Asia Pacific

Red Sea Aquatics Ltd 
2310 Dominion Centre
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics )GZ( Ltd.
Block A3, No.33 Hongmian Road,
Xinhua Industrial Park, 
Huadu District, Guangzhou City,
China, Postal code 510800.
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com 

ישראל
רד סי פיש פארם בע"מ
איזור סחר חופשי אילת

אילת 8814001
ישראל

טל': 09-9599523
isrsupport@redseafish.com

סרקו את קוד 
ה-QR לרישום 
והפעלה של 
 גוף התאורה

 Hydra 
26™HD LED


