UŽIVATELSKÝ MANUÁL UZAVÍRATELNÁ MISKA SUREFEED

SureFeed uzavíratelná miska fungující na principu pohybového senzoru, které okamžitě rozpozná, když se Váš
hladový čtyřnohý mazlíček přiblíží. Jídlo je uvnitř misky dokonale chráněné, a vy tedy nemusíte mít strach, že by
se do něho dostaly nečistoty. Zároveň tak chrání krmivo proti vysychání.

tlačítka

Příprava misky:
1) Vložte 4ks baterie zespodu misky – 1,5V typ C
2) Misku umístěte na rovnou podložku a zvažte dostatečný prostor pro otvírání krytu.
3) Misku zapněte pomocí tlačítka – úplně nalevo. Všechny kontrolky u tlačítek se rozsvítí. Po zhasnutí
můžete vyzkoušet správnou funkci senzoru pohybu.
4) Misku lze otevřít a zavřít i manuálně, pomocí tlačítka umístěného úplně napravo.
5) Misku naplňte oblíbeným krmivem. Pro správnou funkci krytu nesmí být miska vrchovatá.
6) TLAČÍTKO PRO TRÉNING: aby si Váš čtyřnohý mazlíček na misku rychle zvykl, můžete využít tzv.
tréninkový mód. Po krátkém stisknutí bude tlačítko oranžově problikávat. Kryt zůstane otevřený, aby
se zvíře s miskou mohlo seznámit. Pokud se zvíře misky nebude bát, můžete přejít k dalšímu stisknutí
tlačítka. Po stisknutí bude tlačítko dvakrát oranžově problikávat. Kryt se o kousek přesune směrem
dolů. Dalším stisknutím se kryt misky přesune do poloviny (3 bliknutí). Pokud je vše v pořádku a zvíře
v klidu konzumuje krmivo, můžete tuto funkci vypnout dlouhým stisknutím tlačítka.
7) ÚDRŽBA MISKY: vyjímatelnou misku myjte pouze ručně. Nevkládejte misku do myčky ani mikrovlnky.
Uzavíratelný kryt lze též vyjmout a omýt.

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických
výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky
Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen
značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u
dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:
https://www.elektro-obojky.cz/smart-dakovace-krmiva-a-vody/uzaviratelna-miska-pro-psy-a-kocky-surefeedpet-bowl
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
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