
 

Instrukcja 
obsługi 

10L SMART DOZOWNIK KARMY 



 

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa 

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać WSZYSTKIE poniższe instrukcje. Nie 

należy wprowadzać żadnych zmian ani tworzyć ustawień, które nie zostały opisane w 

niniejszej instrukcji.Jeśli uszkodzenie ciała, utrata danych lub uszkodzenie jest 

spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji, gwarancja nie ma zastosowania.. 

• Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku od 12 lat oraz osoby o 

ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby nieposiadające 

doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące 

bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. 

•  Nie umieszczać niczego na górnej części produktu. 

•  Nie wystawiać produktu na działanie temperatury niższej niż 20°C. 

•  Przed użyciem upewnić się, że opakowanie środka osuszającego jest nienaruszone, 

aby uniknąć jego zmieszania z żywnością. 

•  Produkt może pomieścić tylko suchą karmę dla zwierząt o średnicy od 5 do 20 mm. 

•  jeśli adapter się zamoczy, odciąć zasilanie. Nigdy nie odłączaj go od zasilania bez 

rękawic izolacyjnych. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby zakupić 

zamiennik. 

•  Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy umieszczać przewodu zasilającego ani 

wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego 

zalecanego lub sprzedawanego przez producenta produktu. 

•  Opakowanie należy utylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być 

zapakowane w torebki foliowe, które mogą spowodować uduszenie. Należy je 

przechowywać z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

•  Gdy baterie są rozładowane, należy je natychmiast wymienić; w przeciwnym razie 

korozja baterii spowoduje uszkodzenie produktu. 



 

W zestawie 

 

Dozownik Zasilacz Instrukcja obsługi Tacka na karmę 

(ze stali nierdzewnej) 

Budowa 

Tacka 

Komora osuszająca 

Zatrzask otwierający pokrywę górną 

Pojemnik na karmę 

Komora z baterią 

Cylidner na karmę 

Przycisk 

Korpus 

Kamera 

Wydanie karmy 

Włącznik 

Port zasilania 



 

Montaż i demontaż 

Demontaż zbiornika na karmę 

(Uwaga: Opróżnić zbiornik na karmę przed jego demontażem) 

Przytrzymaj komorę spiralną i wyciągnij ją zgodnie z kierunkiem wylotu karmy, gdy 

odłączasz Cylidner. 

Montaż zbiornika na karmę 

1. Proszę umieścić komorę spiralną gnieździe na spodzie produktu. 

2. Ustawić dolne gniazdo i wyrównać je z komorą spiralną. 

3. Umieść komorę spiralną pod naklejką ze strzałką 

4. Docisnąć komorę spiralną i zakończyć montaż. 

Czyszczenie dozownika 

1. Wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę. 

2. Proszę użyć miękkiej szmatki z odrobiną wody morskiej, 

aby delikatnie przetrzeć. 

3. Pojemnik na karmę i taca są zdejmowane do mycia. 

Możesz je myć w zmywarce 

4. Wysusz pojemnik na karmę przed ponownym montażem 

Wyrównaj sześciokątne gniazdo 

karty 

Naklejka strzałka 

Miejsce spirala 



 
Sprawdź przed użyciem 

1. Aby uniknąć sytuacji braku zasilania, przed zainstalowaniem zbiornika na żywność 

prosimy o zainstalowanie baterii o rozmiarze 4*D. 

2. Proszę nacisnąć przycisk SET dwa razy dla początkowych ustawień wydawania 

żywności. 

3. Proszę sprawdzić status wskaźnika Link, proszę upewnić się, że wskaźnik Link wolno 

miga. (Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3S, jeśli wskaźnik Link świeci się 

na stałe) 

Rozpocznij Smart życie 

1. Pobierz APP "Smart Life" przez App Store lub Google Play Store. 

2. Proszę pozwolić na dostęp do "Location/ NetWork/ Notification" przed rozpoczęciem 

konfiguracji z karmnikiem. 

3. Zaloguj się lub Zarejestruj swoje konto. 

 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać "Smart Life" 



 

Skonfiguruj swój Smart Pet Feeder - Tryb EZ 

Kliknij "Dodaj urządzenie" i wybierz " Pet Feeder With Camera (Wi-Fi) Pod kategorią 

"Small Home Appliances". 

2. Kliknij przycisk przełączania trybu w 

prawym górnym rogu, a następnie kliknij 

"Next". 

3. Upewnij się, że wprowadziłeś 

prawidłowe hasło i że częstotliwość 

WiFi wynosi 2,4GHz (jeśli nie, przełącz 

opcję WiFi na stronie WLAN) 

 

 

 



 

4. Na dokończenie konfiguracji poświęć 2 minuty. 

Wskazówki dotyczące zmiany trybów 

a) Istnieją dwie możliwości podłączenia inteligentnego dozownika. Jeśli nie uda się 

uzyskać konfiguracji poprzez EZ Mode, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk SET na 

urządzeniu przez 3 sekundy. 

b) b) Usłyszysz "AP Mode" jeśli pomyślnie przejdziesz do trybu konfiguracji. 

 



 

Skonfiguruj Smart Pet Feeder- Tryb AP  

1.Kliknij "Dodaj urządzenie" i wybierz " Pet Feeder With Camera (Wi-Fi) Pod 

kategorią "Small Home Appliances". 

1. . 

2. Przejdź do "APMode" na prawej górnej 

stronie i kliknij "Power on  

prom", a następnie kliknij "Next". 

3. Upewnij się, że wprowadziłeś 

poprawne hasło i że częstotliwość 

Twojego WiFi to 2.4GHz (jeśli nie, 

przełącz opcję WiFi poprzez stronę 

WLAN) 

 

 



 

4 " Przejdź do Podłącz "Smartlife-XXXX" 

Hotspot AP poprzez stronę WLAN. 

5. Powrót do strony Connection w 

APP po połączeniu z hotpotem AP. 

 

6. Poświęć 1-2 minuty na dokończenie 

konfiguracji. 

 



 

Pokaz funkcji 

Słuchanie 
zwierzaka 

 

Ustawienia 

Pełny ekran 

Uwaga: Jednokierunkowe mówienie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym. Jeśli 

potrzebujesz rozmowy dwukierunkowej, kliknij przycisk i zmień ją w "Basic Functions" " 

•  Zaprogramowane plany karmienia 

Kliknij "Schedule", aby dodać czasy karmienia. Tutaj można ustawić różne czasy karmienia 

i porcje. Można ustawić do 4 posiłków i 20 porcji na posiłek. W przeglądzie wszystkich 

czasów karmienia można po prostu aktywować lub dezaktywować poszczególne czasy 

karmienia. 

• Natychmiastowe karmienie 

1. Naciśnij przycisk "Feed" i wybierz liczbę porcji, które chcesz teraz rozdać. 

2. Naciskając "Short Record" możesz nagrać 10-sekundową wiadomość dźwiękową. Jest 

ona odtwarzana podczas posiłku, aby przyciągnąć uwagę zwierzęcia. 

3. Pod "Feed Record" możesz zobaczyć wszystkie poprzednie czasy karmienia. 



  

Wykrywanie ruchu 

W zakładce "Alarm" możesz włączyć detekcję ruchu w kamerze, aby otrzymywać 

powiadomienia, gdy Twój pupil zbliży się do dozownika. 

Inne ustawienia 

Dostęp do dodatkowych funkcji można uzyskać wchodząc do menu ustawień. Są to: 

- - Sprawdzanie stanu podajnika. 

- - Aktywacja i dezaktywacja detekcji ruchu 

- - Udostępnianie urządzenia innym osobom (do 20 osób) 

- -Można również ustawić tryb audio na jedno- lub dwukierunkowy. 

- - Usuń urządzenie 


