
 

SMALL PET FEEDER 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

Malý dávkovač se postará o bezpečné krmení vašeho domácího mazlíčka v době vaší nepřítomnosti.  
                                                                   Vhodné pro kočky a malé psy. 

 

VAROVÁNÍ:  Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte bezpečnostní pokyny:  
 

 
Toto zařízení bylo navrženo pouze pro použití v interiéru.  
 
( Toto zařízení pracuje pouze s malými krmnými peletami o průměru asi 1 cm (1/2 palce) ( Pravidelně kontrolujte 
hladinu pelet v zásobníku na krmivo. 
 
Nepoužívejte dobíjecí baterie: místo nich používejte alkalické baterie. 
 

Instalace 

 

 Instalace a demontáž dávkovače na krmivo: 
 
Pro otevření víka stiskněte tlačítko na přední straně výrobku. 
Chcete-li vyjmout zásobník na krmivo, přidržte obě strany a jemně zatáhněte směrem nahoru. 
Chcete-li ji vyměnit, otočte šroubem podle obrázku, abyste správně zajistili zásobník na krmivo.. 

 

 

 

 

Instalace a vyjmutí podávacího zásobníku: 

 

Pro umístění podávacího zásobníku do správné polohy položte ruce na obě strany a zatlačte jej směrem 
dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li ji vyjmout, jemně ji zatáhněte směrem k sobě. 

 

  



  

 

Tlačítko pro  
otevření víka   

                  

     Víko 

Zásobník  
na krmivo 

Zdroj napájení 

Krmivo 

Připojení k napájení 

Umístění  baterie 
 

Zapnutí / Vypnutí 

Feed tray 

Dotykový displej 

Dotyková obrazovka 

 

Upozornění::  

 

-Při používání dávkovače pro malá zvířata se ujistěte, že je dotykový displej čistý, aby fungoval správně. Pokud 
obrazovka nefunguje, zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie, nebo se ujistěte, že je dávkovač 
připojen k elektrické síti a že je vypínač pod výrobkem v poloze I. 
 
Pokud se na obrazovce zobrazí upozornění "EEEE3", motor je zaseknutý. Vyjměte proto nádobu podavače a 
zkontrolujte, zda nic nebrání v provozu. 
 

Mikrofon Nahrávání 
Přehrávání    Hodiny 

Indikátor 

nahrávání 

Nastavení Zvýšit Snížit 

 
Hlasový záznam /                                                      Nastavení                          Dotykový displej 

krmení 

i 



 

              Programy a hlasová zpráva 

 
1) Aktivace produktu: 

 Přepínač ON/OFF umístěte pod výrobek do polohy I. 

 

2) Nastavení času: 

 Stiskněte tlačítko "SET" na 2 sekundy.  
Hodinový displej začne blikat. 

 Nastavte hodiny pomocí šipek. Stisknutím tlačítka SET 
zadejte a poté nastavte minuty. 

 Pomocí šipek nastavte minuty a poté stiskněte SET pro 

vstup. 

 

3) Nastavení prvního krmiva: 

 Stiskněte tlačítko "SET" na 2 sekundy. 

 Dvakrát stiskněte tlačítko "SET" a přejděte na 
nastavení času. 

 Na displeji se zobrazí číslo 1 pro první jídlo. Jakmile se 
na displeji rozbliká údaj o hodině, nastavte hodinu 
času, ve které chcete dodat první jídlo.  

 Po nastavení hodiny nastavte stejným způsobem 
minuty. 

 Stisknutím tlačítka SET zaznamenáte počet porcí 
tohoto jídla. 

 
4) Nastavení  počtu porcí 
 
Jedna porce představuje asi 10 g 
 

 Na displeji se zobrazí "P" a za ním bliká počet porcí: 
stisknutím tlačítek se šipkami zvolte počet porcí pro 
toto jídlo. 

 Poté stiskněte tlačítko "SET" pro nastavení 2. jídla a 
tak dále až do 12. jídla. 

 
5) Hlasový záznam 
 
Můžete pořídit záznam trvající až 10 sekund. 

 Stiskněte a podržte tlačítko "REC", dokud se nezobrazí 
kontrolka "MIC".. 

 Mluvte v blízkosti mikrofonu vedle "MIC". 

 Po dokončení nahrávání pusťte tlačítko "REC". Na 
obrazovce se poté zobrazí, že nahrávání bylo 
dokončeno. 

 Pro přehrání záznamu stiskněte tlačítko PLAY. 
 

Jakmile projdete všemi těmito fázemi, naplňte zásobník krmivem a zavřete víko, aby krmítko Small Pet Feeder 
mohlo zahájit první dodávku. 
 
Pro ruční podávání stačí stisknout tlačítko "SET" a dále mačkat tlačítko se šipkou.



                                                                  Technické parametry 

 

Modře podsvícený displej  
Kapacita 4,2 l  
10 sekundový hlasový záznam 
12 naprogramovaných jídel na den 
Až 10 g porce na jedno jdlo v závisloti na velikosti a hustotě granulí 
Vhodné pro granule malých rozměrů (cca 1 cm) 
Indikátor slabé baterie 
 

 

6. Technical specifications 
 

 

Rozměry L 24.5cm x H 30cm x W 38cm 

Materiál ABS 

Hmotnost 2.1 Kg 

Kapacita 4.2 L – 1.7 kg 

Baterie 3 x LR20  

                                                                          Čistění a údžba 

 
 

UPOZORNĚNÍ: Naprogramovaná data se při výměně baterií zachovají a neztratí se. Před čištěním odpojte zařízení 
nebo vyjměte baterie. 

 

K čištění použijte hadřík a mýdlovou vodu. 
Zásobník na krmivo a nádobu na krmivo lze pro čištění vyjmout. 
Přístroj neponořujte do vody (hrozí nebezpečí zkratu). 
Zásobník a nádoba na krmivo jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. 
Před opětovnou instalací každou z těchto součástí pečlivě otřete a osušte. 
Pravidelně čistěte detekční buňky na obou stranách prostoru pro podávání granulí kartáčkem. 

 

 


