UZATVÁRATEĽNÁ MISKA SUREFEED
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Uzatvárateľná miska SureFeed funguje na princípe pohybového senzoru, ktorý okamžite rozozná, keď
sa k nej vaše hladný štvornohý kamarát priblíži. Jedlo je vo vnútri misky dokonalo chránené a teda
nemusíte mať strach, že by sa doňho dostali nečistoty. Zároveň tak chráni krmivo proti vysychaniu.
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Príprava misky:
1. Vložte 4 ks batérií zospodu misky – 1,5 V typ C.
2. Misku umiestnite na rovnú podložku a uvoľnite dostatočný priestor pre otváranie krytu.
3. Misku zapnite pomocou tlačidla úplne naľavo. Všetky kontrolky pri tlačidlách sa rozsvietia. Po
zhasnutí môžete vyskúšať správnu funkciu senzoru pohybu.
4. Misku je možné otvoriť a zavrieť manuálne pomocou tlačidla umiestneného úplne napravo.
5. Misku naplňte obľúbeným krmivom. Pre správnu funkciu nesmie byť miska naplnená
kopcom.
6. TLAČIDLO PRE TRÉNING: aby si váš štvornohý miláčik na misku rýchlo zvykol, môžete použiť
tréningový mód. Po krátkom stlačení bude tlačidlo blikať na oranžovo. Kryt zostane otvorený,
aby sa zviera s miskou mohlo zoznámiť. Pokiaľ sa zviera misky nebude báť, môžete prejsť
k ďalšiemu stlačeniu tlačidla. Po stlačení bude tlačidlo dvakrát blikať na oranžovo. Kryt sa
presunie o kúsok smerom dole. Ďalším stlačením sa kryt misky presunie do polovice (3
bliknutia). Pokiaľ je všetko v poriadku a zviera pokojne konzumuje krmivo, môžete túto
funkciu vypnúť dlhým stlačením tlačidla.
7. ÚDRŽBA MISKY: vyberateľnú misku umývajte len ručne. Nevkladajte misku do umývačky ani
mikrovlnky. Uzatvárateľný kryt je taktiež možné vybrať a umyť.
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Na našom Youtube kanáli nájdete mnoho užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštaláciu
elektronických výcvikových pomôcok: www.youtube.com/elektroobojky
Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis
Prístroj bol schválený pre použitie v štátoch EÚ a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná
dokumentácia je dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni
u dovozcu.
Na nasledujúcej adrese nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod:
https://www.elektricke-obojky.sk/smart-dakovace-krmiva-a-vody/uzatvaratelna-miska-pre-psov-amacky-surefeed
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.
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