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1. Inštrukcie 

Produkt 



Indikátor 

Podsvietené tlačidlo kŕmenia  

Nočné svetlo 

Indikátor množstva krmiva 

 

2.Inštrukcie 

Umiestnenie zariadenia 

Správne umiestnenie zariadenia 

Odporúčame Vám, aby ste zariadenie umiestnili na stabilný, vetraný priestor, bez priameho slnečného žiarenia. Venujte 

pozornosť nižšie uvedeným bodom pre lepšie pripojenie k internetu a dobrú spoluprácu s domácimi zvieratami.  

a. Zariadenie umiestnite k stene a na stabilné miesto. 

b. Zariadenie umiestnite na miesto so stabilným WIFI signálom.  

c. Zariadenie umiestnite čo najďalej od elektrických spotrebičov, ako napríklad mikrovlnná rúra.  



Vloženie batérií 

Batérie: 

Model batérie: Veľkosť D 

Životnosť batérie: Napríklad batérie ENERGIZER vydržia v zariadení až 30 hodín. 

! Batérie vyberajte, pokiaľ zariadenie nepoužívate dlhšie obdobie.  



4. Zapnutie zariadenia 

Pripojenie pre napájanie  

Vypínač 



Stiahnutie a inštalácia aplikácie 

5. Inštalácia aplikácie 



Registrácia užívateľa 

Otvorte aplikáciu a dokončite registráciu.  

Registrácia 

Registrácia 

cez telefón 

Registrácia  
cez e-mail 



6. Inštalácia aplikácie 
Nastavte zariadenie s internetom (WIFI). 

Táto operácia  sa vyžaduje, ak sa zariadenie používa prvýkrát alebo sa zmení stav WIFI.  

Medzi dvomi rôznymi užívateľskými rozhraniami pre pripojenie k internetu, môžete vybrať len jeden. 

Šesťmiestny HOISON kód.  
Poznámka: Kód zadávajte  
bez medzier. 

Vyberte zariadenie 
Vyberte  
zariadenie 



HOISON kód 



Prepojenie zariadení 

Poznámka: 

Funkcia pripojenia je funkčná len vtedy, ak je zariadenie pripojené k WIFI. 

Prepojenie zariadení vytvoríte spojením medzi mobilným telefónom a zariadením HOISON. 

a.Prepojenie oskenovaním QR kódu zo štítku na zadnej strane zariadenia. 

b.Kliknite na tlačidlo „Binding Hoison Code“ a vložte kód pre dokončenie pripojenia.. 

! Každé zariadenie ma rôzny kód Hoison. 

HOISON kód 

Prepojenie zariadení 



7. Bezpečnostné informácie 
Prepojenie zariadení 

Nastavenie 

Zdieľanie
zariadenia 

OK 

OK Zdieľať Ďalšie 



Zmena hesla pre zdieľanie zariadenia: 

Predvolené heslo na zdieľanie je „hoison“, heslo zmeňte pri prvom použití. 

Zmena hesla 

Zmeniť  
heslo 

OK 



Upgradem softwaru, získáte nejnovější verzi aplikace pro lepší zážitek a další funkce. 

8. Údržba 
Továrenské nastavenia 

Tlačidlo RESET 

! Zariadenie pred resetom nevypínajte. 

Upgrade softwaru 
! Uistite sa, že sa zariadenie behom upgradovania nevypne 

Verzie 

Osobné  
informácie 

Verzie  
zariadenia 




