
 

 

SMART TINY PET FEEDER 
  
  

CZ – Uživatelská příručka pro rychlou obsluhu 

  

 

 
  



2 

 

CZ – Uživatelská příručka pro rychlou obsluhu 
 

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EYENIMAL. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tuto 
příručku pro budoucí použití. 

Technické specifikace 

 

 Funguje pouze s malými suchými granulemi. NEPOUŽÍVEJTE konzervované, mokré nebo vlhké 

krmivo pro psy/kočky. 

 Snadné a rychlé programování s aplikací „Eyenimal Smart Feeder“. 

 Až 12 porcí denně 

 10 g až 100 g suchého krmiva na porci (v závislosti na velikosti a hustotě použitých granulí) 

 Ruční dávkování přímo z aplikace 

 Kapacita: 4,5 l / 2,5 kg suchého krmiva 

 Zvuková výstraha 

 Obousměrný audio systém (poslouchejte svého mazlíčka / mluvte se svým mazlíčkem) 

 Záznam fotografií a videa z aplikace 

 Upozornění na prázdný zásobník 

 Napájení ze sítě 

Požadavky na systém 

 

 iPhone se systémem iOS 9 nebo novějším / smartphone se systémem Android 6.0 nebo novějším 

 2,4 GHz (802.11 b/g/n) bezdrátový router 

Nastavení krmítka  

 

1. Zapojte napájecí adaptér. 

2. Stáhněte si aplikaci „Eyenimal Smart Feeder“ z obchodu s aplikacemi pro váš telefon. Otevřete aplikaci 

a podle pokynů na obrazovce se připojte ke krmítku. Budete potřebovat platnou e-mailovou adresu 

a heslo k domácí Wi-Fi síti. POZNÁMKA: Vaše heslo Wi-Fi musí mít 6–16 znaků. Před naplněním 

krmítka dokončete všechny pokyny a nastavení aplikace. 

 

Vaše krmítko je nyní připraveno k použití! Pomocí aplikace „Eyenimal Smart Feeder“ můžete naplánovat 

jednotlivá krmení a nastavit notifikace. 

 

Uživatelská příručka je dostupná na našich webových stránkách na adrese 

https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides. 

Odstraňování problémů s nastavením 

 

Pokud jste prošli procesem nastavení, ale nepodařilo se vám krmítko připojit, zkuste nejprve pokyny v aplikaci. 

Pokud problémy přetrvávají, zkuste následující: 

1. Ujistěte se, že vaše domácí síť Wi-Fi funguje správně a že je k ní připojen váš telefon. 

2. Ujistěte se, že je vaše heslo sítě Wi-Fi správné. 

3. Při počátečním nastavení umístěte krmítko do blízkosti routeru. 

4. Při úvodním nastavení umístěte svůj chytrý telefon do blízkosti krmítka. 

 

Čištění a údržba 

 

Přístroj lze pro snadné čištění demontovat. Misku, víko zásobníku a zásobník lze mýt v myčce. Tyto omyvatelné 

části můžete také čistit ručně studenou nebo teplou mýdlovou vodou. Před opětovnou montáží všechny díly 

opláchněte a nechte zcela vyschnout na vzduchu. 

 

https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides
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POZOR: NEPONOŘUJTE ovládací panel do vody. Přístroj se nesmí NIKDY ponořit do vody, protože by 

mohlo dojít k poškození elektronických součástí. 

Upozornění pro použití 

 

 Veškerý obalový materiál řádně zlikvidujte. Některé součásti přístroje mohou být zabaleny do igelitových 

sáčků, které mohou způsobit udušení; držte je mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

 NEDOVOLTE malým dětem, aby si hrály s krmítkem, v něm nebo v jeho blízkosti. 

 Aby se snížilo riziko zranění, je nutný pečlivý dohled, když přístroj používají děti nebo když je přístroj 

používán v jejich blízkosti. 

 Určeno pouze pro použití u psů nebo koček. 

 NEPOUŽÍVEJTE venku. POUZE PRO VNITŘNÍ DOMÁCÍ POUŽITÍ. Pravidelně kontrolujte provoz 

přístroje, abyste se ujistili, že správně dávkuje. 

 Pouze pro suché a polovlhké krmivo. NEPOUŽÍVEJTE mokré, konzervované nebo vlhké krmivo. 

 Přístroj by měl být umístěn na rovném povrchu. 

 NEVKLÁDEJTE do krmítka žádné cizí předměty. 

 NEROZEBÍREJTE přístroj jinak, než jak je uvedeno v této příručce. 

 Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem. 

 Neodpojujte napájecí kabel tahem. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli napájecí kabel. 

 Neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud produkt 

nefunguje správně nebo pokud byl poškozen. Pro další pokyny okamžitě kontaktujte společnost 

NUM'AXES. 

 Vždy odpojte přístroj, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží a před čištěním. Při vytahování 

zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel. 

 Nepoužívejte spotřebič k jinému než zamýšlenému účelu. 

 Pokud se zástrčka namočí, okamžitě vypněte napájení pomocí jističe. Nepokoušejte se zástrčku odpojit. 

 Abyste zabránili zakopnutí o kabel, vždy ho umístěte mimo prostor, kde se pohybují osoby. 

 Zabraňte domácím zvířatům, aby žvýkala nebo spolkla jakékoli části přístroje. V případě potřeby zakupte 

a nainstalujte chránič kabelu. 

 Nepokoušejte se přístroj sami opravovat. 

 Neinstalujte ani neskladujte přístroj tam, kde bude vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám nižším 

než 4 °C. 

 Nezvedejte krmítko uchopením za víko, zásobník nebo misku. Krmítko uchopte oběma rukama za 

základnu a zdvihněte. Udržujte přístroj ve svislé poloze. 

 Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na přístroji a obalu. 

Odstraňování problémů 

 

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo se objeví závada, přečtěte si prosím tuto příručku a ujistěte se, že 

porucha není způsobena chybou uživatele. 

 

Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo si přečtěte část s často kladenými dotazy na stránce 

www.numaxes.com. Můžete také kontaktovat společnost NUM'AXES na tel. +33 2 38 69 96 27 nebo e-mailem 

na export@numaxes.com. 

 

V závislosti na rozsahu poruchy budete možná muset svůj produkt zaslat na servis a opravu. 

 

V případě opravy zašlete kompletní výrobek a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad). 

 

Záruka 

 

Společnost NUM'AXES poskytuje na produkt záruku na všechny výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. 

Veškeré poplatky za poštovné a balné hradí výhradně kupující. 
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Záruční podmínky 

 

1. Záruka platí pouze po předložení platného dokladu o koupi (faktura nebo prodejní doklad). Záruka se vztahuje 

výhradně na původního kupujícího. 

2. Záruka se nevztahuje na následující: 

 přímá nebo nepřímá přepravní rizika spojená s vrácením produktu společnosti NUM'AXES, 

 poškození produktu v důsledku: 

- nedbalosti nebo chyby ze strany uživatele (např.: kousnutí, zlomení, prasknutí), 

- použití v rozporu s pokyny nebo k jinému než určenému účelu, 

- opravy prováděné neschválenými osobami, 

 ztráty nebo krádeže. 

3. Pokud je produkt shledán vadným, společnost NUM'AXES jej dle vlastního uvážení buď opraví, nebo vymění. 

4. Společnost NUM'AXES nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo 

poruchou produktu.  

5. Společnost NUM'AXES si vyhrazuje právo upravit vlastnosti svých produktů s ohledem na technická vylepšení 

nebo splnění nových předpisů. 

6. Informace obsažené v této příručce mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 

7. Fotografie a nákresy jsou pouze ilustrativní. 

Recyklace nebo likvidace produktu na konci životnosti 

 

Piktogram  na vašem produktu znamená, že produkt nelze zlikvidovat společně s domovním odpadem. 

Přístroj musíte buď odevzdat na sběrné místo pro zpracování, obnovu, recyklaci a likvidaci elektronického odpadu 

nebo jej vrátit prodejci. 

Bezpečná likvidace elektronického odpadu pomáhá chránit životní prostředí, zachovávat přírodní zdroje a chránit 
lidské zdraví.  
 
Pro další informace o sběrných místech pro použitý přístroj se obraťte na místní úřady pro nakládání s odpady 
nebo produkt zašlete zpět společnosti NUM'AXES. 

 

 


