
AUTOMATYCZNY 
DOZOWNIK KARMY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cechy automatycznego dozownika 

Ochrona przycisku, twoje plany 
karmienia nie zostaną zmienione, 
nawet jeśli pupil przypadkowo go 
dotknie. Przyjazny design sprawia, że 
jest łatwy do skonfigurowania, funkcja 
nagrywania głosu pomaga w opiece 
nad pupilami w dowolnym momencie. 

Przezroczyste okienko 
ułatwiające obserwację 
stanu  karmy dla pupili. 

Specjalne materiały chroniące 
środowisko. 
Podwójne zasilanie: zasilanie 
zewnętrzne i tryb zasilania 
bateryjnego. 

Dzięki dokładnemu dozowaniu, 
możesz utrzymać Twoje zwierzaki w 
dobrym zdrowiu, a taca na karmę ze 
stali nierdzewnej jest łatwa do 
czyszczenia. 

Podstawa jest stabilna i 
antypoślizgowa, chroni twoje 
zwierzaki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Montaż i użycie 

Delikatnie naciśnij niebieski przycisk z przodu, aby otworzyć pokrywę, dodać karmę i  

zamknąć pokrywę. 

a) Zainstaluj baterię rozmiaru D*3. 
b) Włącz i naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę. 
c) Wsyp odpowiednią ilość karmy dla zwierząt i zamknij pokrywę. 

Zasilacz 

Kabel USB 

Interfejs USB 

Można go używać z 

baterią rozmiaru D*3. 

Na spodzie nie ma 

przycisku 

włączającego. 

Ustal godziny posiłków i porcje. 

Obsługa panelu 
Nagrywanie 

Śniadanie 

Lunch 

On/Off 

Godzina 

Słaba bateria 

Minuta 

Ręczne 

Kolacja 

Posiłek 4 

Wielkość porcji Czas 

Odtwarzanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ustawienie początkowe: 
a) Proszę potwierdzić, że włączyłeś. 
b) Naciśnij długo przycisk "Manual", podajnik obróci się o jedną kratkę. 
c) Powtórz powyższe  3 razy; podajnik działa prawidłowo, jeśli za każdym razem obraca się o jedną kratkę. 

Ustaw aktualny czas: 
a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Time", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", ustaw godzinę 
b) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Time", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", ustaw minuty. 

Ustaw czas posiłku i porcję: 
a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij dwukrotnie przycisk "On/Off", aby 
ustawić, czy podawać śniadanie. "On" obok przycisku " breakfast" oznacza karmienie, a "Off" oznacza nie 
karmienie. 
b) Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby ustawić ilość  śniadania. 
"1" oznacza obracanie jednej kratki (około 10g), a można ustawić co najwyżej 20 porcji (około 200g). 
c) Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę śniadania; 
Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", aby ustawić minutę śniadania. 

Ustawić czas lunchu, kolacji i czwartego posiłku: Proszę odnieść się do powyższych instrukcji, nacisnąć 
przycisk "Lunch/- Supper/Meal 4th", w międzyczasie nacisnąć odpowiedni przycisk, aby ustawić lunch, 
kolację i czwarty posiłek. 

Nagrywanie i odtwarzanie: Długo naciśnij i przytrzymaj przycisk "Mic", aż do zakończenia nagrywania. 
Lampka kontrolna zmieni kolor na czerwony, co oznacza rozpoczęcie nagrywania głosu. Sygnał " ''pojawi 
się na ekranie, gdy nagrywanie głosu zostanie zakończone. Możesz nagrać około 10 sekund i nacisnąć 
przycisk "Play", aby odtworzyć to, co nagrałeś. 

Ustaw aktualny czas: 

Czas fabryczny przy pierwszym włączeniu zasilania to 12:00. 
Na przykład, aktualny czas to 21:51. 
a) Długo naciskać przycisk "Czas", w międzyczasie naciskać przycisk "Godzina", aż na pozycji godziny 
pojawi się 21; 

b) Długo naciskać przycisk "time", w międzyczasie naciskać przycisk "Minute", aż na pozycji minutowej 
wyświetli się 51. 

Sprawdź i ustaw czas śniadania i porcje: 
Aby sprawdzić czas i porcje śniadania: Proszę długo nacisnąć przycisk "Śniadanie". Czas na ekranie 
zmieni się z aktualnej godziny na czas i porcje śniadania. Domyślnym czasem śniadania jest 8:00 rano, 
jak pokazano poniżej. 

"Meal Size" wskazuje porcje śniadaniowe, "1" oznacza dozowanie jednej porcji. Dokładna objętość 
jednej porcji jest oparta na różnych rozmiarach karmy dla zwierząt (możesz ustawić maksymalnie 20 
porcji po 10g na porcję). 

Ustawianie 

Szczegółowe ustawienia i opisy 

On Meal Size 

Off 

 ---- 1
— 
On 

'0 

 

"On/Off " wskazuje, czy 

podać śniadanie, czy nie. 
 ___  Czas pokazuje tutaj 

godzinę śniadania. 

Aktualny czas jest wyświetlany, 

gdy nie jest wykonywana 

żadna czynność związana z 

ustawianiem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ustawienie czasu śniadania i porcji: 

Nie jest wymagana żadna zmiana, jeśli wartość śniadania dobrze pasuje do zwierzaka. Aby zmienić należy 

wykonać następujące czynności: (Na przykład, aby zmienić porcje " Meal Size" na 3, "Meal Time" na 07:21) 

a) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij dwukrotnie przycisk "On/Off", aby 

ustawić, czy ustawić śniadanie. "On" obok przycisku śniadania oznacza karmienie, a "Off" oznacza brak. 

b) Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby ustawić porcje 

śniadania na 3 

c) Naciśnij przycisk " Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Hour", aby ustawić godzinę śniadania 

na 7:00; Naciśnij przycisk "Breakfast", w międzyczasie naciśnij przycisk "Minute", aby ustawić minutę 

śniadania na 21. 
Napis "On" w lewym górny 

rogu, oznacza to 

podawanie śniadania. 

Gdy "Meal Size" pokazuje 

3, oznacza to, że porcje 

śniadania wynoszą 3. 

Pokazany jest "Czas 

posiłku" dla śniadania 

Czas to 07:21 AM. 

Sprawdź i ustal czas lunchu i porcje: 

Długo naciśnij i przytrzymaj przycisk "Lunch". Czas na ekranie przesunie się z aktualnej godziny na czas 

lunchu i porcje. 

Wartość domyślna: Brak ustawienia lunchu, mianowicie na pozycji lunchu znajduje się "Off”. 

"Off " oznacza brak 

ustawienia obiadu. 

Sprawdź i ustaw czas lunchu oraz porcje: 
W przypadku jakichkolwiek zmian, takich jak zmiana w celu aktywacji ustawienia lunchu, proszę nacisnąć 
przycisk "Lunch", w międzyczasie naciśnij przycisk "On/Off ", aby przesunąć z "Off" na "On" 
Wstępnie ustawiona wartoś Wielkości posiłku wynosi 1, możesz nacisnąć przycisk "Lunch", w 
międzyczasie naciśnij przycisk "Meal Size", aby dokonać zmian. 
Wstępnie ustawiona wartość Czasu Karmienia to 12:00; można nacisnąć przycisk "Lunch", w 
międzyczasie nacisnąć przycisk "Hour" lub "Minute", aby dokonać zmian w czasie karmienia. 

Sprawdź i ustaw czas oraz porcje dla Kolacji i Czwartego Posiłku: 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk " Dinner". Czas na ekranie zmieni się z aktualnej godziny na czas i porcję 
kolacji. 

Wartość domyślna produktu: Porcja karmienia to 1; Czas karmienia: 18:30, jak pokazano poniżej. Metoda 
ustawienia jest zgodna z powyższą instrukcją. 

“On" pojawia się w trzeciej linii, 

wskazując na podawanie obiadu. 

Sprawdzić czas i porcje 4 posiłku: 
Nacisnąć i przytrzymać przycisk "4th Meal". Czas na ekranie przesunie się z aktualnej godziny na czas i 
porcje 4. Posiłku. 
Wartość domyślna produktu: Czas karmienia: 22:00, jak pokazano poniżej, Metoda ustawienia jest 
zgodna z instrukcją powyżej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nagrywanie i odtwarzanie: By przypomnieć zwierzakowi o posiłku, możesz nagrać swój głos w czasie 

krótszym niż 10 sekund. Na przykład, aby nagrać "Czas na posiłek, Burku", instrukcja jest następująca: 

Rozpoczęcie nagrywania: 
a) Naciśnij i przytrzymaj długo przycisk "Mic", aż zapali się 
wskaźnik. (około 2 sekundy) 
b) Mów głośno do mikrofonu " Czas na posiłek, Burku” 
puść po zakończeniu nagrywania, sygnał nagrywania pokaże się 
w prawym górnym rogu ekranu. 
Karmnik będzie odtwarzał Twoje nagranie głosowe trzy razy przy 
każdym posiłku, aby przypomnieć Twojemu pupilowi. 

Ikonka nagrania 

Odtwarzanie: Naciśnij przycisk "Play", aby sprawdzić, co zostało nagrane. 

Natychmiatowe karmienie: Aby aktywować funkcję natychmiastowego karmienia, można długo nacisnąć 
przycisk " Manual", a podajnik będzie obracać się o jedną kraktę. 
a) Istnieje wskaźnik niskiego poziomu baterii po prawej stronie panelu sterowania. Kiedy planujesz wyjść 
w podróż służbową, upewnij się, że sprawdzisz, czy wskaźnik niskiego poziomu baterii jest włączony. W 
przypadku świecenia lub migania podczas rozładowywania lub dźwięku, proszę wymienić baterię na czas, 
aby zapobiec głodowaniu. 
b) Nie należy wkładać palców do podajnika w żadnym momencie. 
c) Ten podajnik wykorzystuje baterię rozmiaru D *3. 
Uwaga: Zużyte baterie prosimy utylizować zgodnie z przepisami krajowymi (zwróć uwagę na ochronę 
środowiska). Jeśli nie używasz podajnika przez dłuższy czas, proszę wyjąć baterię, aby zapobiec 
wypływaniu elektrolitu. 
d) Proszę nie wsypywać do podajnika półsuchej lub mokrej karmy dla zwierząt domowych; ten produkt 
nadaje się tylko do suchej karmy dla zwierząt domowych.  
e ) W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem lub producentem. 

Często zadawane pytania 

Co się dzieje, jeśli mój podajnik dozuje niedokładnie, ekran wyświetlacza jest niewyraźny lub mój 
podajnik przestaje działać? 
Takie problemy występujące po pewnym czasie użytkowania są najczęściej spowodowane niską mocą 
baterii. Proszę wymienić na nową baterię alkaliczną rozmiaru D. 

Jak czyścić podajnik? 
Produkt ten nie może być umieszczony na zewnątrz lub wystawiony na działanie deszczu. Proszę 
używać wilgotnej szmatki do jego czyszczenia i zapobiegać przedostawaniu się wody do podajnika. 
Zbiornik na pokarm i miskę na pokarm można myć wodą. 

Jak sprawdzić ustawione przeze mnie porcje? 
Naciśnij przycisk Breakfast/ Lunch/Supper/Meal 4th, aby sprawdzić ustawione porcje. 

Przycisk nagrywania Przycisk odtwarzania 

Można myć 

Nie nadaje się do mycia 

Kasowanie nagrania: Długo naciskać przycisk "Play", aż zniknie ikonka 
nagrywania 


