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Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat 

a tűz, áramütés által okozott sérülések és / vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése 

érdekében, beleértve a következőket: 

 

 SOHA ne merítse vízbe a kezelőpanelt. Az alapegységet soha nem szabad vízbe 

meríteni, mert ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket. 

 NE helyezzen semmit az adagoló tetejére. Az egység automatikusan elindul. 

 Az összes csomagolóanyagot megfelelő módon likvidálja. Egyes tételek polybag-ba 

lettek csomagolva; ezek a zsebek fulladást okozhatnak; tartsa gyermekektől és 

háziállatoktól elzárva. 

 NE engedje, hogy kisgyerekek játszanak a termékkel! 

 Ne használja az etetőt fogyatékos háziállatok esetében. 

 Ne használja az etetőt olyan állatoknál, amelyek nem férnek hozzá az 

etetőtartályokhoz. 

 Csak otthoni használatra alkalmas az etető. Gyakran ellenőrizze, hogy az adagoló 

megfelelően működik-e. 

 Az adagolót vízszintes felületre kell helyezni. 

 Csak kutyák vagy macskák számára készült. 

 Ne helyezzen idegen tárgyakat az adagolóba. 

 Az adagoló megfelelő működéséhez csak alkáli elemeket használjon. 

 

 

 
+ Idő hozzáadása, - Idő elvétele, PetSafe fedél kinyitása 

 

 

Beállítások 
 

1. Helyezzen négy (4) AA alkáli elemet az adagoló alján található elemtartóba. 

2. Emelje fel a PetSafe® fedelet az adagoló tetején. 

3. Nyissa ki mindkét adagoló fedelét a PetSafe® gomb 5 másodpercig történő 

megnyomásával. 

4. Töltse meg mindkét tartályt száraz állateledellel. Zárja le kézzel az egyes fedeleket. 

5. NE töltse túl az adagolótartályokat. A túltöltés a zárófedél elakadását okozhatja. 

 

 



Adagoló programozása 
 

1. Az LCD kijelző nyilai a fedelet (bal vagy jobb) mutatják. 

2. A bal és a jobb + és - gombok segítségével állítsa be az órák számát (jelen időtől 

számítva), melyek elteltével az egyes fedeleknek nyílniuk kell. 

3. A fedelek beállíthatók a programozási időtől számított 1 és 99 óra közötti nyitásra. 

4. (A perceket nem lehet programozni). Példa: Programozás 10:00 órakor. Ha az első 

fedelet 4 óra múlva, a második fedelet pedig 12 óra múlva állítják be, az első 14:00-

kor, a második pedig 22:00-kor lesz nyitva. 

 

A rendszer automatikusan menti az Ön választásait és elkezdi a visszaszámlálást. Amikor a 

visszaszámlálás megkezdődik, az LCD megmutatja, hogy hány óra (H) és / vagy perc (M) van 

hátra az étkezés / etetési időig. 

 

Öt perc inaktivitás után az LCD alvó üzemmódba lép, energiatakarékosság érdekében. 

Nyomja meg bármelyik gombot az LCD-kijelző aktiválásához. 

 

 

Elemcsere 
 

Ha az akkumulátor lemerült, a „LL” felirat jelenik meg a következő étkezési idő 

visszaszámlálása helyett. Cserélje ki mind a négy elemet új elemekre, majd programozza át az 

üzemidőt. 

 

 

Tisztítási tippek 
 

 A tálak mosogatógépben moshatók. Vegye ki a tálakat az adagolóból és helyezze őket 

a mosogatógépbe. 

  Folyamatosan törölje le az adagolót nem dörzsölő rongydarabbal. 

 

 

Megjegyzés: Csak száraz tápanyaghoz - granulátumokhoz használható! 

 

 

Felhasználási feltételek és korlátozott felelősség 

 

1. Felhasználási feltételek 

 
A termék használatával elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem akarja elfogadni őket, kérjük, 

küldje vissza a terméket használatlanul és az eredeti csomagolásában, fizesse meg a 

postaköltséget. A termék árának visszatérítéséhez vegye fel a kapcsolatot az illetékes 

ügyfélszolgálattal. 

 

 

 

 

 



2. Megfelelő használat 

 
 

Ezt a terméket olyan kutyák számára fejlesztették ki, amelyek esetében kiképzésre van 

szükség. Lehetséges, hogy az Ön kutyájának sajátos temperamentuma nem alkalmas ehhez a 

termékhez. Előfordulhat, hogy az Ön kutyájának mérete / súlya nem megfelelő ehhez az 

eszközhöz. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék kutyája számára megfelelő-e, kérjük, kérje 

ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképző tanácsát. A megfelelő használat fogalma alatt 

értendő, hogy Ön a termékkel együtt rendelkezésére bocsátott teljes használati útmutatót és az 

abban foglalt speciális figyelmeztetéseket elolvasta és megértette. 

 

3. Törvényellenes vagy tiltott használat 

 
Ezt a terméket csakis kizárólag kutyák részére fejlesztették ki. Ez az eszköz nem arra való, 

hogy azzal sérülést, kárt okozzanak, vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem 

az előírt módon használja, megsérti vele az állami vagy helyi törvényeket. 

 

4. Felelősség korlátozása  

 
A Radio Systems Corporation semmi esetben sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, 

fenyítı, véletlen vagy egyéb speciális ok miatt elszenvedett kárért, vagy bármilyen olyan 

kárért, amely jelen termék használatán kívüli vagy annak rendeltetésellenes felhasználása 

következtében keletkezett. A vásárló elfogadja, hogy vállal minden, a termék használatából 

ered kockázatot és felelősséget. 

 

5. A feltételek módosítása 
 

A Radio Systems Corporation fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa azon 

feltételeket és figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával. 

 

 

Fontos újrahasznosítási szabályok 
Kérjük, az országában érvényes elektronikus hulladékra, felszerelésre vonatkozó szabályt 

tartsa tiszteletben. Ezt az eszközt újra fel lehet használni. Ha nem használja tovább, kérjük, ne 

helyezze normál, városi hulladéklerakóba. Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, azért 

hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, lépjen 

kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további információkért. 

 

Megfelelés 
Ez a berendezés megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és a 

kis feszültségről szóló irányelvének. A Radio Systems®  Corporation által jóvá nem hagyott, 

engedély nélküli változtatások vagy módosítások megszeghetik az EU előírásait, megszűnhet 

a felhasználó jogosultsága a berendezés használatára, és érvénytelenné válik a jótállás. 

 

 
 
 
 



GARANCIA 
Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és jótállás utáni szerviz  

A készüléket az EU országaiban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden 

szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. 

A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és 

egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk. 
 

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja: 

Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

101 00 

Praha 10 

Tel: + 36-30-337-5905 

Email: info@elektro-nyakorvek.hu 

 

 

Radio Systems Corporation 

10427 PetSafe Way 

Knoxville, TN 37932 

+1 (865) 777-5404 

Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 

2nd Floor, Elgee Building, Market Square 

Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland 

+353 (0) 76 892 0427 

www.petsafe.net 

L400-2064-19/1 
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