
Podłączanie lamp Prime do sieci WiFi. 

1. Podłączyć zasilanie do lampy. 

2. Odczekać chwilę aż dioda zamiga na niebiesko/zielono lub tylko zielono. Jeżeli nic takiego się nie 

stanie, należy przytrzymać guzik aż dioda nie zacznie migać na zielono. Zresetuje to ustawienia 

sieciowe lampy. 

3. Przy pomocy komputera, podłączyć się do sieci WiFi lampy. Adres ma postać 

„prime############”, gdzie” ############” to numer seryjny lampy, indywidualny dla każdego 

egzemplarza. 

 

4. W przeglądarce połączyć się z lampą,  wpisując w pasku adresu „http://prime-

############.local”,  gdzie zamiast znaczka „#” wpisujemy numer seryjny lampy.  

 

5. Kliknąć „not connected” w prawym górnym rogu ekranu.  

6. Wybrać sieć WiFi z l 

isty i wpisać hasło WEP/WPA jeśli jest to wymagane. 

 

http://prime-/############.local%E2%80%9D
http://prime-/############.local%E2%80%9D


7. Ponownie podłączyć komputer do domowej sieci WiFi. Strona automatycznie się zaktualizuje. 

Sterowanie lampą Aqua Illumination Prime. 

 

1. Lampą można sterować w dwóch trybach: ręcznym (manual) oraz automatycznym (auto). W trybie 

ręcznym ustawiamy intensywność oświetlenia dla każdego z kanałów osobno, przesuwając suwak 

odpowiedzialny za dany kanał świetlny (CW – biały, DR – czerwony, G – zielony, DB – 

ciemnoniebieski, UV – ultrafioletowy, V – fioletowy). 

 

2. W trybie automatycznym pojawia się wykres, na którym ustawiamy czas wschodu i zachodu słońca 

(miejsca gdzie wykres, odpowiednio, rośnie i maleje). Dodatkowo możemy ustawić kolory w danym 

punkcie, robimy to klikając dwukrotnie w danym miejscu wykresu i ustawiając suwakami barwę, 

podobnie jak ma to miejsce w trybie ręcznym. 



 

3. Możemy również ustawić tryb burzy, który symuluje sztorm przechodzący nad rafą. W tym celu 

należy przesunąć suwak Weather na pozycję ON i na wykresie zaznaczyć czas trwania burzy, 

intensywność (Intensity, określa „moc” sztormu) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia 

(Probability). 

 

4. Dostępny jest również tryb Easy Setup, w którym podajemy jedynie czas wschodu (Sunrise) i 

zachodu (Sunset) Słońca oraz czas trwania poszczególnych efektów (Ramp Time).  

 



Jeżeli chcemy włączyć symulację Księżyca, należy przestawić suwak Lunar na pozycję ON oraz wpisać 

godziny w jakich efekt Księżyca będzie widoczny. 

 

 

 

 

 


