PETWANT F6
AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ 6 PORCÍ

Popis zařízení

Sestavení a rozebrání

1) Test zařízení
- Připojte Micro USB kabel nebo vložte 3x baterii „C“ a zapněte
dávkovač.
- Stiskněte a podržte tlačítko
zásobník bez problému otáčí

, zkontrolujte, že se dávkovací

2) Odemknutí obrazovky
- Pokud není na obrazovce provedena žádná aktivita po dobu 30
vteřin, obrazovka přejde do Standby režimu
- Podržte současně tlačítka a
po dobu cca 1 vteřiny,
obrazovka se odemkne a můžete pokračovat v nastavení

3) Nastavení aktuálního času
- Stiskněte tlačítko

, hodiny na obrazovce začnou blikat

- Stisknutím tlačítek

a

nastavte aktuální hodinu a tlačítkem

potvrďte
- Nastavená hodina se uloží a minuty budou blikat
- Stisknutím tlačítek
potvrďte

a

nastavte aktuální minuty a tlačítkem

4) Nastavení dávkování
- Ve chvíli, kdy jsou hodiny nastaveny, bude blikat na displeji ikonka
- Nastavte čas první dávky stejným způsobem, jako při nastavování
času v odstavci 3.
- Stiskněte krátce tlačítko
pro uložení dávky. Na displeji se
rozbliká další dávka – postupujte stejným způsobem i pro ostatní
dávky
- Pokud nevyužijete všech 5 dávek (potřebujete například jen 2),
stiskněte dlouze tlačítko
. Zařízení uloží nastavený počet dávek a
na displeji se zobrazí čas a počet uložených dávek

5) Tovární nastavení
- Stiskněte tlačítko

, hodiny na displeji se rozblikají

- Podržte současně tlačítka
vymaže všechna nastavení

a

, zařízení se automaticky resetuje a

6) Okamžité krmení
- Stiskněte tlačítko

, zásobník se otočí na další dávku

- Pokud zařízení nereaguje, stiskněte současně tlačítka
odemknutí displeje

a

pro

7) Bezpečnostní pojistka
- V případě, že zvíře stoupne na zařízení nebo do dávkovací misky
během otáčení zásobníku, dávkovač vrátí pohyb o 1 vteřinu, zastaví
se a na displeji se spustí bezpečností 30vteřinové odpočítávání,
během kterého nedojde k žádné činnosti zařízení

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a
instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky Prohlášení
o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto
opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách
dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.
Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: https://www.elektroobojky.cz/vycvikove-obojky/reedog-mx-600-medium Změny technických parametrů,
vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Elektro-obojky.cz
Sedmidomky 459/8 101 00
Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

