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Caro Cliente,

1

Nome do usuário:

Obrigado por adquirir nosso produto.

Data de compra:

Nome Revenda:

Ender. Revenda:

Website Revenda:

Email Revenda:

Telefone Revenda:

Para o uso e desempenho ideal do produto por favor 

siga as instruções corretamente deste manual.



Por favor, verifique o conteúdo do pacote.

Dolphin LED light modulo

Manual

Kit de suspensão

Fonte de Energia

1.8m Cabo de enrgia

Certificado de Garantia
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Conteúdo da Embalagem



Antes de utilizar a Dolphin™ LED Lighting System

Sobre segurança

1. Fonte de Energia –
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Precauções

Antes de usar a Dolphin™ LED Lighting System por

leia as instruções corretamente em especial as instruções.

e sugestões de segurança lsitadas abaixo.

Depois guarde esse manual para consultas futuras.

1. Remova todas os sacos plasticos protetores do produto

Não anule de propósito a segurança 

do plug de energia polarizado ou plug terra.

O plug terra é fornecido para sua segurança e do produto.

Os plugs fornecidos no produtos já estão no padrão do Brasil.

Qualquer problema solicite a ajuda de um técnico profissional

2. Nunca olhe diretamente para os Leds quando ligados.

a utilização incorreta do aparelho pode causar problemas

e trazer perigo para seus olhos.

e dispositivos elétricos.

2. Proteção cabo de alimentação – Os cabos de alimenta-

ção devem



Operação

1.Operação –

2.Calor –

3.Umidade –

4.Ventilação –

5.Magnetismo –

6.Limpeza –

3.Instalação –
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Precações

Siga sempre as instruções de operação defini-

O aparelho deve ser colocado longe de fontes de calor

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eletri-

O aparelho deve ser posicionado de modo que

O aparelho deve ser colocado afastado de

Limpe apenas com uma pano seco

equipamentos ou dispositivos que geram forte magnetismo.

a sua localização não interfira com uma ventilação adequada.

co, não exponha o aparelho a chuva, humidades, gotejamen-
to e salpicos.

tais como radiadores e não expostos nunca a excessivo
calor, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

das nesse manual ao utilizar a Dolphin LED Lighting
System.

Instalar somente em ambientes fechados, e

o kit de acessório fornecido pelo fabricante, sempre seguindo

o manual do usuário.

ser colocados de forma que não são susceptíveis de ser pisa-

dos ou cortados por objetos colocado sobre ou contra eles,
nunca segure o cabo ou plug se sua mão estiver molhada

e sempre segure o corpo do plug ao conectar e desconectar.



Instalação
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Montando o sistema de fixação de teto

Antes de ligar os módulos de led Dolphin e fonte de alimentação, em

primeiro lugar travar o sistema de fixação de teto fornecido.

Caso a instalação for realizada em teto com revestimento em gesso

consulte um especialista para usar o material e acessório corretos.



Instruções de operação

Nota:

Download nosso app“Dolphin Tale ” em Android ou 

Apple store

Os Leds ligam automaticamente quando a energia for ligada e apaga

quando a energia for cortada,l quando a energia for retomada a
luminária Dolphin irá restaurar a configuração anterior salva automa-

ticamente configuração standart ou modo personalizado e a
intensidade dos leds automaticamente.

Siga as instruções abaixo para operar e programar o sistema WiFi

de sua luminária Dophin.

1.Localizar e abrir loja Android ou Apple Storeem seu smartphone
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Instruções de operação
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2. Pesquisar por  “Dolphin Led Aquarium Light” para localizar
nosso App



Instruções de operação

3. Realize o download do nosso App 
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1.Encontrar e ligar o botão WiFi do seu smartphone
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Programar o sistema de iluminação e ligar sua Dolphin

utilizando o App

Instruções de operação
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2.Econtrar o sinal WiFi da luminária Dolphin e conecta-la com a senha 

padrão tl20141111

Instruções de operação



3.Abrir o nosso App Dolphin e você encontrará o seu dispositivo

11

Instruções de operação

conectado.



Nota importante:

Se você adquirir mais de uma peça Dolphin ou você quiser navegar

na internet e também controlar a Dolphin simultaneamente, nesse

caso você pode utilizar as etapas abaixo:

1.1.Press      botão e escolha “Setting Connect To Wireless Router”
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Instruções de operação
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2.Selecione “Setting” e conect sua Dolphin em seu roteador (Ex: o  

nome do nosso roteador é 4079)

Instruções de operação



3.Coloque a senha de seu roeador ,então a Dolphin pode ser adiciona- 

da em sua Rede.
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Instruções de operação



4.pressione o botão “Change Wi-Fi connection” e sigas as etapas 

abaixo ilustradas para finalizar a configuração do roteador:
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Instruções de operação



5.Para conectar a segunda ou terceira luminária você pode repetir a

ultima configuração e adicionar as mesmas ao seu roteador, para

que você possa controlar todas as Dolphin’s em conjunto. 

Aqui esta o ambiente de trabalho de nosso App
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Operação básica pelo App

Instruções de operação



1.Aqui você encontra os 3 canais que podem ser configurados

separadamente, para excluir linhas dos canais utilize o botão

 e adicionar utilize o botão lápis e papel      você também  

pode programar horários de funcionamento e intensidade.
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Instruções de operação

Nota: Sempre após qualquer alteração, apertar o botão Custom

para realizar a gravação e salvar o que foi alterado



2.Se você não quiser definir o tempo e intensidade, você pode esco - 

lher o botão Model para selecionar uma programação já pré
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Instruções de operação

definida. Sunny = Ensolarado / Rainy = Chuvoso / Cloudy = Nublado

Storm = Tempestade (com simulador de raios)



3.Se você quiser personalizar e colocar mais linha em sua configuração

então você deve apertar o botão mais +
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Instruções de operação

Nota: não esquecer sempre após qualquer alteração apertar o botão

Custom para salvar e aplicar as alterações.



4.Para ajustar a intensidade, horário e simulado de raios    siga como

ilustrado abaixo:

20

Instruções de operação

Marque aqui para
simular Raios

5.Para configurar a Dolphin para permanecer apagada por certo tempo

você precisará definir da seguinte maneira:

Exemplo:  Luminária desliga as 00:00 - 0% até 09:00 - 0%

começa a acender as 09:01 - 5%. desta forma ela desliga as 00:00

permanece até as 09:00 e volta a acender somente as 09:01.

Nota: O acendimento da Dolphin é gradual, portanto se você Progra-

mar para 09:01 - 5% e 12:00 - 100%, dentro desse tempo

ela irá aumentar a intensidade gradualmente até as 12:00 chegar a

100% de luminosidade. Isso não causa efeito impactante no seu

aquário e simula perfeitamente o fotoperíodo natural!



6.Quando estiver terminado todas as configurações dos canais,

pressione Custom para gravar e salvar as mesmas, o botão

Se você ainda possuir alguma dúvida em relação a utilização e

programação da Dolphin, entre em contado com o distribuidor
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Instruções de operação

Standart volta a Dolphin para voltar as configurações de fábrica.



Garantia
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A Twilight Group Co., Ltd. da garantia das Luminárias Dolphin 

Você ou qualquer outros usuário dos produto Dolphin Aqua Led

não terão direito a qualquer ressarcimento consequentes ou aciden- 
tais, incluindo sem limitação, perda de uso de unidade, inconveniência

danos a propriedade pessoal, telefonemas, perda de renda ou lucros.

Esta garantia lhe da direitos legais e específicos e você também pode

ter outros direitos, que variam de estado para estado.

A GARANTIA NÃO SE APLICA AO PRODUTO SE ELE FOR

DANIFICADO POR MAL USO, ALTERAÇÕES, ACIDENTES,

MANIPULAÇÃO E USO IMPRÓPRIO OU TENTATIVAS E REPAROS
NÃO AUTORIZADOS

ALGUNS EXEMPLOS DE DANOS NÃO COBERTOS PELA

GARANTIA: ABERTURA DO PRODUTO, MODIFICAÇÕES

INTERNAS DE LEDS E CIRCUITOS, DANOS RECORRENTES DE

MAL USO.

e seu sistema contra defeitos de fabricação por um período de

12 meses a partir da data de compra. Se existir um defeito 

durante o tempo de garantia, o importador a seu critério irá
reparar o produto (usando peças novas ou recondicionadas) ou 

substituir (com uma nova unidade ou recondicionada) o produto
sem nenhum custo.

ISENÇÃO DE CONSEQUENTES DANOS E ACIDENTES:



ÇÃO OU ADEQUAÇÃOA UM DETERMINADO FIM. COMO RESUL-

TADO, ESTE PRODUTO, É VENDIDO «COMO ESTA», E VOCÊ

O COMPRADOR ASSUME TODO O RISCO QUANTO A SUA

PERFORMANCE.
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A garantia, aviso legal bem como das soluções estabelecidas
 acima são exclusivas e substituem todas as outras, orais ou escritos, 
expressos ou implícitos. Em nenhum momento, nenhum concessio-
nárias Maxspect Ltd., agentes ou funcionários serão autorizados a fazer
 quaisquer modificações, extensão ou acréscimo a esta garantia.

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias ou 
responsabilidade por danos acidentais ou conseqüentes implícitas, a 
limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você.

ACQUAPRO IMPORTAÇÃO. NÃO FAZ NENHUMA GARANTIA OU
REPRESENTAÇÃO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA COM RELAÇÃO

A QUALIDADE DO PRODUTO, DESEMPENHO, COMERCIALIZA-

Garantia



Specifications
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Modulo Led

Nota:

Dolphin-1 380x180x45mm 3.2kg

5.0kg

7.5kg

9.5kg

600x180x45mm

900x180x45mm

1200x180x45mm

Dolphin-2

Dolphin-3

Dolphin-4

Dimenções (L. W. H) Peso(NW)

Por mais recentes especificações de layout de LED, tipos e espectro 
de cores, por favor visite nosso website em.

www.acquaprod is t r ibu icao.com.br

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Peso e 
as dimensões são aproximados.

Impor tador exc lus ivo no Bras i l
CNPJ: 22.026.197/0001-70

acquapro@acquaprod is t r ibu icao.com.br



Twilight group Co.,ltd

www.twi l igh tgroups.net

NOTE: Products, packaging, features and specifications are subject to change.

All screen images are simulated.

© 2009-2012 Twilight group Co.,ltd. Reproduction in whole or in part without 

written permission is prohibited. All rights reserved. Twilight  and Dolphin  are

trademarks of Twilight group Co.,ltd. Cree and XLamp are trademarks of Cree, Inc. 

Dolphin Owner’s Manual Version 1.0.1
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