
 

 

 

 

 

DOZOWNIK KARMY ZE ZINTEGROWANĄ KAMERĄ 



 

PL – Szybki start 

Dziękujemy za wybór produktu firmy EYENIMAL. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem 

i zachowanie jej na przyszłość.. 

• - Działa tylko z małą suchą karmą. NIE używaj puszkowanej, mokrej lub wilgotnej karmy dla psów / kotów. 

• - Łatwe i szybkie programowanie za pomocą aplikacji "Eyenimal Smart Feeder" 

• - Do 12 posiłków dziennie 

• - 10 g do 100 g suchej karmy na posiłek (w zależności od wielkości i gęstości użytej karmy) 

• - Ręczne karmienie bezpośrednio z aplikacji 

• - Pojemność: 4,5 l/2,5 kg suchej karmy 

• - Ostrzegawczy dźwięk bip 

• - Dwukierunkowy system audio (słuchaj swojego pupila / mów do swojego pupila) 

• - Nagrywanie zdjęć i filmów z poziomu aplikacji 

• - Alarm pustego zbiornika 

• - Podłączenie do sieciiPhone with iOS 9 or later / Android smartphone 6.0 or later 

• 2.4 GHz (802.11 b/g/n) router bezprzewodowy 

1.Podłącz zasilacz. 

2. Pobierz aplikację "Eyenimal Smart Feeder" ze sklepu z aplikacjami w Twoim telefonie. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie 

z instrukcjami na ekranie, aby połączyć się z dozownikiem. Będziesz potrzebował ważnego adresu e-mail i hasła do 

domowego Wi- Fi. UWAGA: hasło do sieci Wi-Fi musi mieć długość od 6 do 16 znaków. Zakończ wszystkie instrukcje i 

konfigurację aplikacji przed napełnieniem dozownika karmą. 

Twój dozownik jest teraz gotowy do użycia! Użyj aplikacji "Eyenimal Smart Feeder", aby zaplanować posiłki i ustawić 

powiadomienia.Oryginalne instrukcje są dostępne https://www.numaxes.com/en/content/9-user-s-guides. 

Jeśli przeszedłeś przez proces konfiguracji i nie byłeś w stanie podłączyć swojego dozownik, najpierw wypróbuj wskazówki 

w aplikacji. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj wykonać następujące czynnośc: 

1.Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa prawidłowo i że Twój telefon jest z nią połączony. 

2.Upewnij się, że hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. 

3.Umieść swój dozownik w pobliżu routera podczas wstępnej konfiguracji. 

4.Umieść swój smartfon w pobliżu dozownika podczas wstępnej konfiguracji.. 

Urządzenie można rozłożyć w celu łatwego czyszczenia. Misa, pokrywa zbiornika i zbiornik nadają się do mycia w 

zmywarce. Części nadające się do mycia można również czyścić ręcznie, używając chłodnej lub ciepłej wody z mydłem. 

Przed ponownym montażem należy wypłukać i pozostawić wszystkie części do całkowitego wyschnięcia na powietrzu. 

UWAGA: NIE należy zanurzać panelu sterowania w wodzie. Jednostka bazowa NIGDY nie powinna być zanurzana 

w wodzie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych. 

Specyfikacja techniczna 

Wymagania systemowe 

Włączanie dozownika karmy 

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją 

Czyszczenie i utrzymanie 

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


 

Środki ostrożności dotyczące stosowania 

Wszystkie materiały opakowaniowe należy zutylizować w odpowiedni sposób. Niektóre elementy mogą być zapakowane 

w torby polietylenowe, które mogą spowodować uduszenie; trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych. 

NIE pozwalaj małym dzieciom na zabawę z, w lub wokół podajnika dla zwierząt domowych. 

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. 

Przeznaczone wyłącznie do użytku z psami lub kotami. 

NIE używać na zewnątrz. TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH DOMOWYCH. Należy często sprawdzać 

działanie urządzenia, aby upewnić się, że karmnik jest prawidłowo dozowany. 

Wyłącznie do stosowania suchej i większości półwilgotnej karmy. NIE używaj mokrej, puszkowanej lub wilgotnej karmy. 

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej powierzchni. 

NIE umieszczaj żadnych obcych przedmiotów w podajniku dla zwierząt. 

NIE demontuj urządzenia inaczej niż zgodnie z instrukcją zawartą w niniejszym podręczniku użytkownika. 

Używaj tylko przystawek zalecanych lub sprzedawanych przez producenta. 

Nie należy odłączać zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a 

nie za przewód zasilający. 

Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli produkt działa nieprawidłowo 

lub został uszkodzony. Natychmiast skontaktować się z NUM'AXES w celu uzyskania dalszych instrukcji. 

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed montażem lub demontażem oraz przed 

czyszczeniem. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

Nie używaj urządzenia do niczego innego niż jego przeznaczenie. 

W przypadku zamoczenia wtyczki należy natychmiast wyłączyć zasilanie na panelu wyłącznika. Nie należy próbować 

odłączać wtyczki. 

Aby uniknąć potknięcia się, zawsze umieszczaj przewód zasilający poza zasięgiem ruchu pieszego. 

Nie pozwalać zwierzętom domowym na gryzienie lub połykanie jakichkolwiek części. Jeśli obawiasz się o przewód 

zasilający, możesz kupić w każdym sklepie z narzędziami osłonę kabla, aby zabezpieczyć przewód zasilający. 

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. 

Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym będzie narażone na działanie warunków atmosferycznych 

lub temperatury poniżej 4° C.C. 

Nie podnoś podajnika dla zwierząt chwytając za pokrywę, zbiornik lub miskę. Podnoś i przenoś podajnik używając 

obu rąk do przytrzymania podstawy, utrzymując urządzenie w pozycji pionowej. 

Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ważnych ostrzeżeń wymienionych na podajniku i na opakowaniu 

Jeśli produkt przestanie działać lub wystąpi usterka, należy przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że usterka nie 

jest spowodowana błędem użytkownika. 

Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić sekcję FAQ na stronie 

www.numaxes.com. Można również skontaktować się z NUM'AXES pod numerem +33.2.38.69.96.27 lub pocztą 

elektroniczną pod adresem export@numaxes.com. 

W zależności od zakresu usterki może być konieczne oddanie produktu do serwisu i naprawy. 

W przypadku naprawy należy zwrócić kompletny produkt oraz dowód zakupu (faktura lub paragon sprzedaży). 

Gwarancja 

NUM'AXES udziela gwarancji na wszystkie wady produkcyjne na okres dwóch lat od daty zakupu. Wszelkie opłaty za 

wysyłkę i pakowanie ponosi wyłącznie nabywca. 

1. Gwarancja obowiązuje tylko po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu (faktura lub rachunek sprzedaży). 

Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: 
- bezpośredniego lub pośredniego ryzyka transportowego związanego ze zwrotem produktu do NUM'AXES,  
- uszkodzeń produktu wynikających z: 

- zaniedbania lub winy ze strony użytkownika (np.: nadgryzienia, złamania, pęknięcia)Rozwiązywanie problemów 

Warunki gwarancji  



  

3. - użytkowania niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem, 

4. - napraw prowadzonych przez nieautoryzowanych techników. 

5. - utraty lub kradzieży. 

6. W przypadku stwierdzenia wadliwości produktu, NUM'AXES dokona jego naprawy lub wymiany, według uznania 

NUM'AXES. 

7. NUM'AXES nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub awarii 

produktu. 

8. NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów w celu wprowadzenia ulepszeń 

technicznych lub dostosowania się do nowych przepisów. 

9. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

10. Zdjęcia i rysunki nie są umowne. 

Recykling 

Piktogram umieszczony na produkcie oznacza, że nie można go wyrzucać razem z odpadami domowymi. 

Należy dostarczyć urządzenie do punktu zbiórki w celu przetworzenia, odzysku, recyklingu i eliminacji odpadów 

elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy. 

Bezpieczne usuwanie odpadów elektronicznych jest przyjaznym dla środowiska sposobem wspierania zachowania 

zasobów naturalnych i ochrony zdrowia ludzkiego. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, można skontaktować się z lokalnymi 

władzami/służbami zarządzającymi odpadami lub zwrócić produkt do NUM'AXESNUM’AXES. 


