
 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 



Műszaki adatok 

 Csak kis száraz granulátummal működik. NE HASZNÁLJON nedves vagy folyékony 

kutya/macskaeledelt 

 Egyszerű és gyors programozás az „Eyenimal Smart Feeder” alkalmazással 

 Akár napi 12 adag 

 10-100 g szárazeledel adagonként (a felhasznált granulátum méretétől és sűrűségétől 

függően) 

 Kézi adagolás közvetlenül az alkalmazásból 

 Űrtartalom: 4,5 l / 2,5 kg száraz takarmány 

 Hangos figyelmeztetés 

 Kétirányú audiorendszer (hallgassa kedvencét / beszéljen kedvencével) 

 Rögzítsen fényképeket és videókat az alkalmazásból 

 Üres tartály figyelmeztetés 

 Hálózati áramellátás 

 

 

Rendszerkövetelmények 

 iPhone iOS 9 vagy újabb rendszerrel / smartphone Android 6.0 vagy újabb rendszerrel 

 2,4 GHz-es (802.11 b/g/n) vezeték nélküli router 

 

 

Az adagoló beállítása 

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. 

2. Töltse le az „Eyenimal Smart Feeder” alkalmazást telefonjára. Nyissa meg az 

alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adagolóhoz való 

csatlakozáshoz. Az otthoni Wi-Fi hálózathoz érvényes e-mail címre és jelszóra lesz 

szüksége. MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi jelszavának 6-16 karakter hosszúságúnak kell lennie. 

Az adagoló feltöltése előtt végezze el az összes alkalmazási utasítást és beállítást. 

 

Az etető most használatra kész! Az "Eyenimal Smart Feeder" alkalmazással ütemezheti az 

egyes etetéseket és beállíthat értesítéseket. 

A használati útmutató elérhető weboldalunkon és a gyártó weboldalán: 

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

 

 

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


A beállítási problémák elhárítása 

Ha végigment a beállítási folyamaton, de nem tudja csatlakoztatni az adagolót, először 

próbálja ki az alkalmazáson belüli utasításokat. 

Ha a problémák továbbra is fennállnak, próbálkozzon a következőkkel: 

1. Győződjön meg arról, hogy az otthoni Wi-Fi hálózat megfelelően működik és a 

telefon csatlakozik hozzá. 

2. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelszava helyes. 

3. A kezdeti beállításhoz helyezze az adagolót a router közelébe. 

4. A kezdeti beállításhoz helyezze okostelefonját az adagoló közelébe. 

 

 

Tisztítás és karbantartás 

A készülék szétszedhető a könnyű tisztítás érdekében. A tál, a tartály fedele és az edény 

mosogatógépben mosható. Ezeket a mosható részeket kézzel is tisztíthatja hideg vagy meleg 

szappanos vízzel. Öblítse le az összes alkatrészt és hagyja teljesen megszáradni a levegőn, 

mielőtt újra összeszerelné. 

VIGYÁZAT: NE merítse vízbe a vezérlőpanelt. A készüléket SOHA ne merítse vízbe, mert ez 

károsíthatja az elektronikus alkatrészeket. 

 

 

Használati óvintézkedések 

 Az összes csomagolóanyagot megfelelően likvidálja. A készülék egyes részei műanyag 

zacskókba csomagolhatók, ami fulladást okozhat; tartsa gyermekektől és 

háziállatoktól távol. 

 NE engedje, hogy kisgyermekek játsszanak az etetővel vagy annak közelében. 

 A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a 

készüléket gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják. 

 Csak kutyák vagy macskák számára készült. 

 NE használja a szabadban. CSAK BELTÉRI HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA. Rendszeresen 

ellenőrizze a készülék működését, hogy megbizonyosodjon a megfelelő adagolásról. 

 Csak száraz és félnedves takarmányhoz. NE használjon nedves, konzerv vagy 

folyékony tápanyagot. 

 A készüléket sík felületre kell helyezni. 

 NE helyezzen idegen tárgyat az adagolóba. 

 NE szerelje szét a készüléket a kézikönyvben leírtakon kívül. 

 Csak a gyártó által ajánlott vagy értékesített tartozékokat használja. 



 Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ha a termék nem 

működik megfelelően vagy megsérült. További útmutatásért haladéktalanul lépjen 

kapcsolatba a forgalmazóval. 

 Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, összeszerelés vagy 

szétszerelés, valamint tisztítás előtt. 

 Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra. 

 Ha a dugasz nedves lesz, azonnal kapcsolja ki az áramellátást. Ne próbálja meg 

kihúzni a csatlakozót a konnektorból. 

 A kábelben való megbotlás elkerülése érdekében mindig helyezze távol az emberek 

mozgásának helyétől. 

 Akadályozza meg, hogy háziállatok rágják vagy lenyeljék a készülék bármely részét. 

Ha szükséges, vásároljon és szereljen fel kábelvédőt. 

 Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. 

 Ne telepítse és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol időjárási viszontagságoknak 

vagy 4°C alatti hőmérsékletnek van kitéve. 

 Ne emelje fel az adagolót a fedélnél, a tálcánál vagy a tálnál fogva. Két kézzel fogja 

meg az adagolót az alapnál és emelje fel. Tartsa a készüléket függőleges helyzetben. 

 Olvassa el és kövesse a készüléken és a csomagoláson található összes fontos 

figyelmeztetést. 

 

 

Hibaelhárítás 

Ha a termék leáll vagy hibásan működik, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy 

megbizonyosodjon arról, hogy a meghibásodást nem a felhasználói hiba okozza. 

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy olvassa el a gyakran 

ismételt kérdések részt a www.numaxes.com oldalon. Felveheti a kapcsolatot a NUM'AXES-

szel a +33 2 38 69 96 27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com címen. 

A hiba mértékétől függően előfordulhat, hogy a terméket szervizbe és javításra kell 

elküldenie. 

Javítás esetén küldje el a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy 

vásárlási bizonylat). 

 

 

Garancia 

A NUM'AXES a vásárlás dátumától számított két év garanciát vállal a termékkel kapcsolatos 

összes gyártási hibára. Minden postai és csomagolási költség kizárólag a vásárlót terheli. 

 



Garanciális feltételek 

1. A garancia csak érvényes vásárlást igazoló bizonylat (számla vagy vásárlási bizonylat) 

bemutatása esetén érvényes. A garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik. 

2. A garancia nem terjed ki a következőkre: 

 közvetlen vagy közvetett szállítási kockázatok a termék NUM'AXES-hez való 

visszaküldésével kapcsolatban, 

 a termék sérülése a következők miatt: 

o a felhasználó hanyagsága vagy hibája (pl. harapás, törés, repedés), 

o az utasításoktól eltérően vagy a rendeltetéstől eltérő célra történő 

felhasználás, 

o illetéktelen személyek által végzett javítások, 

 elvesztés vagy lopás. 

3. Ha kiderül, hogy a termék hibás, a NUM'AXES saját belátása szerint megjavítja vagy 

kicseréli. 

4. A NUM'AXES nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy 

hibás működéséből eredő károkért. 

5. A NUM'AXES fenntartja a jogot termékei tulajdonságainak módosítására a műszaki 

fejlesztések vagy az új előírásoknak való megfelelés tekintetében. 

6. Az ebben a kézikönyvben található információk előzetes értesítés nélkül 

változhatnak. 

7. A fotók és rajzok csak illusztrációk. 

 

 

A termék újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása élettartama végén 

A terméken lévő piktogram  azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási 

hulladékkal együtt kidobni. 

Az eszközt vagy az elektronikai hulladékok feldolgozására, hasznosítására, újrahasznosítására 

és ártalmatlanítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinnie, vagy vissza kell juttatnia a 

kereskedőhöz. 

Az e-hulladék biztonságos ártalmatlanítása segít a környezet védelmében, a természeti 

erőforrások megőrzésében és az emberi egészség védelmében. 

Ha további információra van szüksége a használt eszköz gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi 

hulladékgazdálkodási hatóságokhoz, vagy küldje vissza a terméket a NUM'AXES címre. 


