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1 Produkt i akacesoria

Akcesoria: 

Piasek

Akwarium

Instrukcja Filtry RurkaFiltr bawełniany

Dziękujemy za zakup akwarium DESGEO C180 Smart Amphibious 
Ecology Lazyman. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją  przed 
użyciem. 
DESGEO C 180 Smart Amphibious Ecology Akwarium Lazyman ma 
minimalistyczny styl. Unikalny design „Aquaponics” pozwala cieszyć się 
widokiem ryb i kwiatów. Wbudowany system �ltracji może skutecznie 
oczyścić jakość wody i zaoszczędzić czas na codzienną konserwację. 
Kolorowe, olśniewające światło, jednoprzyciskowy drenaż i inne funkcje 
sprawiają, że obsługa jest bardziej inteligentna i wygodna. Na zewnątrz 
akwarium znajdują się dwa akcesoria (sprzedawane osobno): Smart Box i 
Automatic Feeder. Możesz zdalnie sterować oświetleniem, karmieniem i 
pompą wody, łącząc się z aplikacją mobilną za pośrednictwem Wi-Fi.



� Opis funkcji produktu

Pozwala hodować tam rośliny hydroponiczne 

1. Unieś pokrywę i nakarm rybki własnoręcznie 

2. Pod sylikonową zatyczką kryje się miejsce do instalacji automatycznego feedera,
zainstaluj feeder a ryby będą karmione automatycznie.  

POGO PIN to nowoczesny port zasilania ułatwiający łatwiejszy montaż. 
Utrzymuj go w czystości, krople wody i brud wytrzyj czystą i wilgotną ściereczką. 

Filtr bawełniany i materiał do �ltrowania są stosowane w celu uzyskania większej 
wydajności oczyszczania wody.  

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć główne zasilanie. 
Kliknij aby przełączyć tryby. Kliknij dwukrotnie aby włączyć/wyłączyć pompę. 

Obsługiwane są przewody do ładowania innych producentów 

Wysokiej jakości materiał akrylowy, wytrzymały na zużycie, upadki i temperature

Donica na roślinę 

Pokrywa do karmienia

Interfejs zasilania

Pojemnik na �ltr 

Włącznik

Port ładowania 

Zbiornik na wodę 

Zbiornik na wodę 

Port ładowania 

Włącznik

Pojemnik na �ltr 

Interfejs zasilania

Pokrywa do karmienia

Donica na roślinę 
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Przycisk RESET Indykator LED

Smart Box to inteligentny sprzęt stworzony przez DESGEO dla inteligent-
nego akwarium. Po podłączeniu akwarium do Smart Box można podłą-
czyć Wi Fi przez telefon komórkowy, aby uzyskać dostęp do aplikacji Mijia, 
zyskać dostęp do funkcji.

Specy�kacja Techniczna: 

Wymiary: 76mm x 55mm x 22mm
Nazwa WiFi: h�h-�shbowl-v2_xxx
Model WiFi: ESP-WROOM-02D
Materiał: ABS

Model: A5
Moc: 10W
Input/output: 5V~2A
CMIIT ID: 2017DP7231

* Smart Box musi być podłączony do zasilacza o mocy 5V/2A

� 



4 Połącz produkt z aplikacją DESGEO

1. Pobierz aplikację DESGEO.
Pobierz aplikację DESGEO i włącz uprawnienia Bluetooth i Wi-Fi 
zgodnie z monitami.

2. Dodaj urzadzenie. 
Otwórz aplikację, kliknij „dodaj urządzenie”, aby zresetować 
urządzenie zgodnie z monitem, włóż sondę w kształcie litery U do 
otworu resetowania smartf box, naciśnij i przytrzymaj przez 5 
sekund, aż wskaźnik świetlny linii wyjściowej będzie �oletowy, 
urządzenie przechodzi w tryb kon�guracji sieci i zgodnie z 
monitem kliknij przycisk Dalej. 



3.  Połącz WiFi
Wybierz urządzenie z listy WiFi (to urządzenie obsługuje tylko sieć 2,4ghz).
          UWAGA: Nazwa WiFi nie obsługuje polskich znaków i znaków specjalnych.  

4. Wybierz sieć WiFi:
     Proszę połącz sieć WiFi „h�h-�shbowl_xxx”, następnie wróć do aplikacji DESGEO. 

Wybierz WiFi do 
pracy z akwarium 



Przysuń urządze-
nie bliżej routera

Sukces!

5.  Po tym, jak aplikacja automatycznie połączy sprzęt i 
wyświetli komunikat „sprzęt podłączony do sieci pomyślnie”, 
kliknij przycisk „zakończ” zgodnie z monitem

6. Edytuj nazwę urządzenia i kliknij "OK", aby przejść do
 Interfejsu sterowania aplikacją, zdalnej kontroli nad akwarium. 

Limit czasu połączenia sieciowego urządzenia. 
Sprawdź, czy sieć ma częstotliwość 2,4 GHz lub, czy hasło Wi-Fi
jest prawidłowe, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby powtórzyć 
kon�guracje połączenie sieciowego zgodnie z wyświetlanymi monitami



Feeder to inteligentny sprzęt stworzony przez DESGEO 
do inteligentnego akwarium, obsługuje ręczne karmie-
nie i zdalne automatyczne karmienie. Zdalne automa-
tyczne podawanie musi być używane wraz z SmartBox.

Przycisk ręcznego karmienia

Kontrolka LED

Sposób instalacji: Umieść podajnik pionowo w odpo-
wiednim punkcie POGO PIN górnej pokrywy. Po prawi-
dłowej instalacji lampka kontrolna (znajdująca się przy 
przycisku ręcznego podawania) będzie świecić. 

Karmnik może pomieścić około 22g pokarmu dla ryb, a 
każde karmienie to około 0,1g. 
Uwaga: Używaj karmy dla ryb z okrągłym peletem o średni-
cy mniejszej niż <2 mm, efekt karmienia będzie lepszy

Specy�kacja Techniczna: 

Wymiary: 123mm x 63mm x 55mm
Materiał: ABS, PMMA
Waga: 300g

Model: AF100
Moc: 1W
Input: 3.3V~0.3A
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6 Q&A

Dlaczego nie mogę wyszukać urządzenia? 

1. Wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby upewnić się, że  
     telefon znajduje się blisko urządzenia. 
2. Sprawdź, czy funkcja Wi-Fi, bluetooth i funkcja lokalizacji telefonu              
     komórkowego są włączone. 
3. Sprawdź stan kontrolki na inteligentnym pudełku: 
Kontrolka jest �oletowa, wskazując, że urządzenie zostało podłączone; 
Wskaźnik miga na niebiesko, wskazując na brak połączenia z Internetem. 
Możesz zresetować urządzenie, upewnij się, że lampka wskaźnika jest 
�oletowa, aby wyszukać urządzenie i połączyć się za pośrednictwem 
aplikacji. Kontrolka nie działa? Sprawdź przewód zasilający i upewnij się, 
że jest podłączony.

Urządzenia nie da się wyszukać, lub sieć nie działa.

 1. Brak odpowiedzi może być spowodowany niestabilnością sieci. 
Spróbuj wyszukać WiFi i połączyć się ponownie.
 2. To urządzenie nie obsługuje sieci 5G, upewnij się, że Wi-Fi to sieć 2,4 
GHz. 
 3. Upewnij się, że nazwa Wi-Fi nie zawiera polskich znaków, lub znaków 
specialnych, obsługiwane są tylko angielskie znaki i cyfry. 

Brak odpowiedzi z podajnika? 

Sprawdź stan kontrolki (znajdującej się obok przycisku podawania 
ręcznego): kontrolka świeci się zawsze, co oznacza, że   jest normalnie 
podłączona i gotowa do użycia, jeśli kontrolka się nie świeci, sprawdź czy 
podłączenie POGO PIN jest podłączone poprawnie i spróbuj ponownie.  



Ściągnij aplikację DESGEO i ciesz się z 
użtkowania DESGEO ECOLOGICAL LAZY 

FISH TANK PRO


