Návod na obsluhu SK
Operační manuál CZ............24
Číslo Modelu

PFD00-14574

PRED POUŽITÍM, SI PROSÍM PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov použitých v tomto návode
Bezpečnostné upozornenie. Upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte
všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.
VAROVANIE Označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže
spôsobiť smrť alebo zranenie.
OPATRNOSŤ Použité so symbolom bezpečnostného upozornenia, označuje nebezpečnú
situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, môže spôsobiť zranenie vášho domáceho miláčika.
UPOZORNENIE označuje spôsoby bezpečného použitia, ktoré nevyústi do zranenia.

• NEPONÁRAJTE kontrolný panel do vody. Základňa prístroja NESMIE byť ponorená do vody v
žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť elektronické súčiastky.
• NEPOKLADAJTE nič na vrchnú časť krmítka. Zariadenie sa spustí automaticky. Udržujte ho čisté.
• Zlikvidujte všetky balné materiály správne. Niektoré časti môžu byť zabalené v igelitových taškách.
Tieto tašky môžu spôsobiť smrť udusením, preto ich držte mimo dosahu detí a vašich domácich zvierat.
• Nedovoľte malým deťom hrať sa s, vnútri alebo v blízkosti krmítka pre zvieratá.
• Pre zníženie rizika zranenia, je nevyhnutný dôkladný dozor, keď je zariadenie používané deťmi alebo v
ich blízkosti.
• Určené výhradne na použitie pre mačky a psov.
• Nepoužívajte toto krmítko, ak vlastníte šteniatka, mačiatka, psy alebo mačky, ktoré nie sú schopné
dočiahnuť na misku s jedlom alebo trpia nejakým fyzickým postihnutím.
• NEPOUŽÍVAJTE vonku. URČENÉ VÝHRADNE PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. Pravidelne
kontrolujte funkčnosť a uistite sa, či krmítko vydáva krmivo správne.
• Výhradne pre suché krmivá.
• NEPOUŽÍVAJTE mokré, konzervované alebo vlhké potraviny.
• Krmítko pre zvieratá by malo byť umiestnené na rovnom povrchu.
• Pred odchodom na dlhší čas, vždy vymeňte batérie za nové.
• Nikdy neumiestňujte žiaden cudzí objekt do krmítka.
• NEROZOBERAJTE krmítko iným spôsobom, ako je rozobratie súčiastok v tomto manuáli použitia.
• Na ochranu proti elektrickému šoku, ak používate napájací kábel, nikdy ho neumiestňujte do vody
alebo iných tekutín. To isté platí pre zástrčku.
• Používajte výhradne doplnkové zariadenia a súčiatky, ktoré predáva výrobca.
• NEODPÁJAJTE zatiahnutím za napájací kábel. Pre odpojenie, uchopte zástrčku, nie napájací kábel.
• NEPOUŽÍVAJTE žiadne zariadenie, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, alebo ak má
zariadenie poruchu alebo bolo poškodené. V takom prípade okamžite zavolajte Centrum Zákazníckeho
Servisu, pre poskytnutie ďalších inštrukcií.
• Pre prenosné zariadenie - aby sa znížil risk elektrického šoku, nepokladajte zariadenie, na miesto, kde
môže spadnúť alebo byť strhnuté do vane alebo umývadla.
• Vždy odpojte zariadenie, keď sa nepoužíva, pred namontovaním alebo odmontovaním súčiastok a pred
čistením. Nikdy neťahajte za napájací kábel, pre jeho odpojenie z elektrickej zásuvky na stene.
• Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než pre aké bolo vyrobené.
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• Ak sa zástrčka tohto zariadenia dostane do kontaktu s vodou, odpojte prísun elektriny do zástrčky na
stene, ktorú práve používate. Nepokúšajte sa odpojiť kábel.
• Dôkladne prehliadnite prístroj po inštalácii. Nezapájajte do elektriny, ak je voda na napájacom kábli
alebo zástrčke.
• Pre vyhnutie sa zakopnutiu, vždy umiestnite napájací kábel na miesto, kde sa nikto nepohybuje.

• Nedovoľte zvieratám žuvať alebo prehltnúť žiadne súčiastky. Ak máte obavy ohľadom napájacieho
kábla a zásuvky, kúpte si ochrannú násadu (ochrana z tvrdého plastu) na vaše zariadenie, aby ste
ochránili napájací kábel a zásuvku.

• Nepokúšajte sa sami opraviť nejakú závadu na vašom krmítku.
• Ak je potrebný dlhší kábel, mala by sa použiť predlžovačka s primeraným hodnotením.
• Nepoužívajte krmítko pre zvieratá na nič iné, než pre čo bolo vyrobené. Použitie doplnkov
nepredávaných alebo nedoporučených výrobcom, môže spôsobiť nebezpečné podmienky.
Nemodifikujte zariadenie.
• Neinštalujte a neskladujte krmítko na mieste, kde bude vystavené nepriaznivému počasiu alebo
teplotám blížiacim sa k nule a nižšie.
• Nezdvíhajte krmítko za jeho veko, násypku, misku alebo držiak misky. Zdvíhajte a noste krmítko
použitím oboch rúk a podstavca násypky, držiac zariadenie vo zvislej pozícii.
• Prečítajte si a všimnite si všetky dôležité upozornenia zmienené na zariadení a na jeho balení.

USCHOVAJTE SI TIETO INŠTRUKCIE

www.petsafe.net
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Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci miláčik si zaslúžite spolupatričnosť,
ktorá zahŕňa nezabudnuteľné momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové pomôcky
podporujú spôsob života s ochranou, učením a láskou - nevyhnutnosti, ktoré ovplyvňujú spomienky na
celý život. Ak máte nejaké otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho zvieratka, prosím navštívte
našu webovú stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu na čísle
1-800-732-2677.

ZÁRUKA NA VÝROBOK

Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dní na www.petsafe.net.
Registráciou a uschovaním účtenky, si užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali
zavolať zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie. Najdôležitejšie je, že PetSafe® nikdy
neodovzdá ani nepredá vaše osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online na
www.petsafe.net

Obsah

Súčiastky .......................................................................................................................................................... 5
Ako funguje systém ........................................................................................................................................ 5
Vlastnosti, ovládacie prvky a indikátory ..................................................................................................... 6
Kľúčové definície ............................................................................................................................................ 6
Rýchly sprievodca ikonami............................................................................................................................ 8
Rýchly sprievodca navigáciou 5-timi ikonami ........................................................................................... 9
Špecifikácia ...................................................................................................................................................... 9
NÁVOD NA POUŽITIE ............................................................................................................................. 10
Príprava a montáž krmítka ......................................................................................................................... 10
Výber z balenia ......................................................................................................................................... 10
Čistenie odnímateľných častí ................................................................................................................. 10
Montáž krmítka ........................................................................................................................................ 11
Prvotné nastavenie ....................................................................................................................................... 12
Nastavenie času ........................................................................................................................................ 12
Nastavenie plánu kŕmenia ...................................................................................................................... 13
Plnenie krmivom ..................................................................................................................................... 14
Operačný mód .............................................................................................................................................. 15
Zámok tlačidiel ........................................................................................................................................ 15
Funkcia pomalého kŕmenia .................................................................................................................. 15
Funkcia okamžitého kŕmenia ................................................................................................................ 15
Možnosť zastavenia kŕmenia ................................................................................................................. 15
Pozrieť/zmeniť čas ................................................................................................................................... 16
Mód nastavení .......................................................................................................................................... 16
Starostlivosť a čistenie .................................................................................................................................. 17
Manipulácia s adaptérom ........................................................................................................................... 18
Riešenie problémov ...................................................................................................................................... 19
Nahradenie dielov a doplnkov ................................................................................................................... 20
Medzinárodný zákaznícky servis ............................................................................................................... 21
Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti .................................................................................. 21
Súlad ............................................................................................................................................................... 21
Záruka............................................................................................................................................................. 22

4

Centrum zákazníckeho servisu 1-800-732-2677

Súčiastky
Pozor: Miska a držiak na misku sú prepravované vnútri krmítka

Ako funguje náš systém

S jeho štýlovým a pokrokovým dizajnom, výrobok Healthy Pet Simply Feed™ vám poskytne pokojnú
myseľ s vedomím, že vaše zvieratko je kŕmené správnym množstvom a v správnom čase, či už ste doma
alebo preč --- a to všetko iba doplnením domového zariadenia. Použitím inovatívneho transportéra,
Healthy Pet Simply Feed™ stále kontroluje krmivo vydané vášmu zvieratku, na porcie a časovanie, ktoré
ste si určili. Nastavenie je rýchle, s možnosťou plánovania pre mačky a psy, s prednastavenými porciami
krmiva vydávanými dvakrát denne. Nastavenia používateľa vám dovoľujú prispôsobiť si plán kŕmenia až
na 12 jedál každý deň, poskytujúc vám ten najlepší spôsob organizácie rutiny kŕmenia vášho zvieratka.
Toto je výnimočne užitočné, ak sú špeciálne vyžadované menšie a častejšie porcie každý deň. S
násypkou, ktorá má kapacitu 24 nádobiek, budete dopĺňať krmivo menej často. Je priesvitná a tak vám
uľahčuje kontrolu množstva krmiva. Naviac pre vás máme riešenie, ak vaše zvieratko hltá alebo žerie
príliš rýchlo. Pomôže vám unikátna možnosť "Slow Feed" (pomalé kŕmenie) ktoré pomaly vydáva každú
porciu. Naplánovaná porcia môže byť jednoducho vydaná dotykom tlačidla s možnosťou okamžitého
kŕmenia ("Immediate Feed"). Možnosť zastavenia kŕmenia ("Pause Feed") dočasne zastaví krmítko od
vydávania krmiva až do manuálneho zrušenia pauzy. Je to užitočné, ak chcete vynechať porciu alebo
odchádzate so zvieratkom na pár dní preč. Nastavovanie je jednoduché, s využitím LCD obrazovky a
navigáciou 5-timi tlačidlami. Po diskusii s vašim veterinárom ohľadom porcií a frekvencie kŕmenia,
vám výrobok Healthy Pet Simply Feed™ pomôže s udržaním správnej váhy vášho domáceho miláčika,
poskytovaním konzistentného kŕmenia s kontrolou porcií. Táto každodenná rutina prispieva ku
zdravému a šťastnému životu vášho domáceho miláčika.

www.petsafe.net

5

Vlastnosti, ovládacie prvky a indikátory

Kľúčové definície
Navigácia 5-timi tlačítkami: Skupina 5 tlačidiel na kontrolnom panely so šípkou hore, dolu,
doľava, doprava a tlačidlom enter/výber, používané na navigáciu LCD obrazovkou pre
programáciu krmítka.
Priehradka batérie: Uložená na spodnej strane podstavca násypky krmítka a obsahuje 4 alkalické
batérie.
6
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Kryt batrie: Zakrýva a chráni priehradku s batériou.
Držiak misky:Odnímateľný plastový kus, prichytený na podstavec násypky krmítka. Používa sa na
udržanie misky z nerezovej ocele na jej mieste.
Zámok tlačidiel: Navigácia 5-timi tlačidlami sa automaticky uzamkne po 2 minútach bez aktivity a na
LCD obrazovke sa objaví ikona zámku.
Nastavenie pre mačku: Základný plán kŕmenia pre mačku. Krmítko je automaticky nastavené na dve
1/4 nádobky (59ml) vydané denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00).
Kontrolný panel: Oblasť na prednej časti krmítka s 5-tlačidlovou navigáciou a LCD obrazovkou.
Transportér: Posúva jedlo cez násypku postupne s množstvom 1/8 nádobky a vydáva jedlo cez
kĺzačku do misky z nerezovej ocele.
Nastavenie pre psa: Základný plán kŕmenia pre psa. Krmítko je automaticky nastavené na dve dvojité
nádobky (473ml) vydané denne o 8 am (8:00) a 5pm (17:00).
Kĺzačka na jedlo: Otvorená v podstavci násypky a trasportéri, kadiaľ prechádza krmivo a podáva sa do
misky z nerezovej ocele.
Trieda jedla: Materiál je schválený sa dostať do priameho kontaktu s krmivom, bez toho aby sa krmivo
poškodilo, zmenila sa jeho farba, vôňa alebo chuť.
Násypka: Drží suché alebo polosuché krmivá s kapacitou 24 nádobok.
Podstavec násypky: Drží násypku a misku. Je to hlavná časť krmítka s kontrolným panelom.
Veko násypky: Zapadá na vrchnú časť násypky a zakrýva krmivo.
Tlačidlo na uvoľnenie násypky: Umožňuje odobratie násypky kvôli čisteniu.
Možnosť okamžitého kŕmenia: Umožňuje okamžitý výdaj najbližšieho naplánovaného kŕmenia,
použitím navigácie 5-timi tlačidlami.
LCD obrazovka: Obrazovka z tekutého kryštálu na vizuálne zobrazenie textu a obrázkov, uľahčuje
nastavenie krmítka. Umiestnená na kontrolnom paneli na podstavci násypky.
Číslo porcie: Ukazuje, ktoré kŕmenie je nastavené. Je možné naplánovať až 12 kŕmení.
Veľkosť porcie: Ukazuje veľkosť porcie pre práve nastavované kŕmenie alebo ďalšie kŕmenie. Môže byť
nastavené na nádobky, s použitím 12 hodinového formátu alebo mililitre, s použitím 24 hodinového
formátu. Najmenšia porcia je 1/8 nádobky (30ml) a najväčšia 4 nádobky (946ml).
Možnosť zastavenia kŕmenia: Umožňuje dočasné zastavenie plánu kŕmenia, bez nutnosti
preprogramovania alebo vypnutia zo siete. Nevydá žiadne krmivo, až pokiaľ nezastavíte pauzu. Po
zastavení, zariadenie pokračuje podľa posledného programovania.
Napájač energie: Pre napojenie zariadenia do adaptéra. (predávaný zvlášť)
Sériové číslo: Unikátne identifikačné číslo priradené ku každému výrobku počas výroby. Uložené v
priehradke na batérie.
Možnosť pomalého kŕmenia: Spomaľuje transportér premiestňujúci jedlo do misky. Každé kŕmenie je
pomaly vydané po dobu 15 minút. Je to užitočné pre zvieratá, ktoré hltajú, čo im môže spôsobiť
zdravotné ťažkosti. Ak nastavíte pomalé kŕmenie, je aplikované na všetky naplánované jedlá.
Miska z nerezovej ocele: Zachytáva suché krmivo, ktoré je vydané z kĺzačky na jedlo s kapacitou 5
nádobiek.
Indikátor času: Zobrazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho naplánovaného kŕmenia. Môže byť
nastavený na 12 hodinový alebo 24 hodinový časový formát.
Pozor: Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, porcia je automaticky nastavená na nádobky. Ak
je nastavený 24 hodinový formát, veľkosť porcie je automaticky zobrazená v mililitroch.
Mód používateľa: Umožňuje vlastnú úpravu kŕmenia až na 12 porcií denne. Vo veľkostiach od 1/8
nádobky (30ml) až do 4 nádobok (946ml).
www.petsafe.net
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Rýchly sprievodca ikonami a tlačítkami
RÝCHLY SPRIEVODCA IKONAMI
IKONA

FUNKCIA

05:30 pm
18:00

INDIKÁTOR ČASU - Ukazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho
kŕmenia. Môže byť nastavený na 12 alebo 24 hodinový formát.
INDIKÁTOR ZAMKNUTIA TLAČIDIEL - Ukazuje, že navigácia 5-timi
tlačidlami je vypnutá. Tlačidlá sa uzamknú automaticky, keď sa nepoužívajú.
INDIKÁTOR BATÉRIE - Ukazuje, keď sa používajú alkalické batérie a
aktuálny stav ich životnosti.
INDIKÁTOR ADAPTÉRA ENERGIE - Zobrazuje kedy je zapnutý
adaptér do zariadenia.

2

INDIKÁTOR ČÍSLA KŔMENIA - Ukazuje ktoré jedlo je naplánované.
Môžete naplánovať až 12 kŕmení.

1-1/8 cup
30 ml

INDIKÁTOR VEĽKOSTI PORCIE - Zobrazuje porciu pre naplánované
kŕmenie alebo porciu pre najbližšie vydané kŕmenie. Môže byť nastavené
na nádobky, pri použití 12 hodinového formátu alebo na mililitre, pri
použití 24 hodinového formátu.

dog

PES - Kŕmenie je nastavené na základný plán pre psa, čo sú 2 nádobkové
porcie (476ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

cat

MAČKA - Kŕmenie je nastavené na základný plán pre mačku, čo sú dve
1/4 nádobky (59ml) denne o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).

usr

MÓD POUŽÍVATEĽA - Plán kŕmenia je voľne upraviteľný s možnosťou
nastavenia času a porcií kŕmenia.
INDIKÁTOR POMALÉHO KŔMENIA - Ukazuje, ak je zariadenie
nastavené na pomalé kŕmenie, ktoré vydáva všetky plánované porcie
pomaly po dobu 15 minút.
INDIKÁTOR ZASTAVENIA KŔMENIA - Plán kŕmenia je pozastavený a
krmítko nebude vydávať krmivo až do zastavenia pauzy.
OKAMŽITÉ KŔMENIE - Stlačte pre okamžité vydanie najbližšej porcie.
Iba jedno kŕmenie v rade môže byť okamžite vydané. Porcia musí byť
automaticky vydaná podľa plánu, pred ďaľším použitím okamžitého kŕmenia.
ČAS - Stlačte na zobrazenie aktuálneho času alebo stlačte a podržte na
nastavenie času.
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RÝCHLY SPRIEVODCA NAVIGÁCIOU 5-TIMI TLAČIDLAMI
TLAČIDLO POPIS

FUNKCIA NASTAVENIA

FUNKCIA V OPERAČNOM MÓDE

HORE

Zvýši výber

Zobrazenie/zmena času (podržte
5 sekúnd)

DOLU

Zníži výber

Zastavenie kŕmenia na dočasné
zastavenie výdaja porcií.

DOĽAVA

Posúva sprava doľava cez
nastaviteľné položky na
LCD obrazovke.

Aktivácia/zrušenie pomalého
kŕmenia

DOPRAVA

Posúva zľava doprava cez
nastaviteľné položky na
LCD obrazovke.

Okamžité kŕmenie

ENTER

Stlačte na zmenu
nastavení krmítka.

Návrat do nastavení na zmenu
plánu kŕmenia (podržte 5 sekúnd)

ENTER+HORE

N/A

Odomkne navigáciu 5-timi
tlačidlami

ENTER +
DOĽAVA

N/A

Naplní transportér krmivom

Špecifikácie

Programovanie
• Sú dostupné 3 plány kŕmenia:
Pes - Prednastavené na (2) dvoj-nádobkové porcie veľkosti (473ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
Mačka -Prednastavené na (2) 1/4 nádobkové porcie veľkosti (59ml) denne o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
Užívateľ - umožňuje vlastné nastavenie plánu kŕmenia s nastavením počtu porcií, ich času a veľkosti
• Denne môže byť nastavených až 12 porcií (každých 24 hodín) v 15 minútových intervaloch.
• Veľkosti porcií nastaviteľné od 1/8 nádobky až do 4 nádobiek (od 30ml až do 946ml) vydávané v 30ml
intervaloch.
• Funkcia pomalého kŕmenia - pomaly vydáva krmivo po dobu viac než 15 minút, aby sa predišlo
hltaniu alebo príliš rýchlej konzumácii.
• Okamžité kŕmenie - vydáva najbližšie nastavenú porciu stlačením tlačidla na navigácii 5-timi
tlačidlami. Plán potom nadviaže na ďalšie nastavené kŕmenie po porcii, ktorá bola vydaná okamžite.
• Zastavenie kŕmenia - plán kŕmenia je pozastavený a krmítko nebude vydávať krmivo až do zastavenia
pauzy. Potom pokračuje ďalším naplánovaným kŕmením.
Typy krmiva
• Používajte iba suché a polosuché krmivá pre psy alebo mačky.
• NEPOUŽÍVAJTE konzervované, tekuté alebo vlhké krmivá pre psy alebo mačky.
Kapacita
• Násypka udrží približne 24 nádobok suchého alebo polosuchého krmiva.
• Miska udrží až 5 nádobok suchého alebo polosuchého krmiva.
• Kapacita výdaja transportéra je v intervale 1/8 nádobky (30ml).
Energia
• Vyžaduje 4 alkalické batérie typu D. Batérie NIE SÚ súčasťou balenia.
• Odhadovaná životnosť batérií je 1 rok.
• Je možné si dokúpiť elektrický adaptér (viď "Náhradné diely & doplnky", strana 20).
www.petsafe.net
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NÁVOD NA POUŽITIE
Krok 1
Príprava a montáž zariadenia
1A. Výber z balenia

Po vybalení krmítka z krabice a obalov, vyberte komponenty
umiestnené vo vnútri násypky. Otvorte veko zatlačením prsta
na západku smerom dozadu a zodvihnite ho za drážky pre
prsty. Vyberte všetky súčiastky z balenia.
Zlikvidujte všetky obaly správne.
Niektoré časti môžu byť balené v
igelitových taškách, ktoré môžu
spôsobiť smrť udusením. Držte ich
mimo dosahu detí a domácich zvierat.

1B. Vyčistite odstrániteľné časti

Všetky súčiastky, ktoré prídu do kontaktu s krmivom sú bez obsahu škodlivého BPA, sú to
potravinárske materiály a mali by sa vyčistiť pred prvým použitím. Sú jednoducho odnímateľné.
Umývateľné súčiastky sú: miska z nerezovej ocele, držiak na misku, veko násypky, násypka a
transportér krmiva. Miska, držiak a veko sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Transportér
čistite ručne, s použitím studenej alebo teplej mydlovej vody. Umývateľné časti môžu byť ponorené
do vody. Vypláchnite a nechajte všetky časti prirodzene vyschnúť na vzduchu, predtým ako ich
vložíte naspäť. Umiestnite transportér zvisle s kĺzačkou na granule na rovnom povrchu, kvôli
dobrému vysušeniu. NEPOUŽÍVAJTE horúcu vodu, NEPONÁRAJTE podstavec násypky do
vody a NEUMÝVAJTE transportér v umývačke riadu.
NEPONÁRAJTE kontrolný panel do vody. Základňa prístroja NESMIE
byť ponorená do vody v žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť
elektronické súčiastky.
Pre výber násypky: Stlačte gombík na uvoľnenie násypky
umiestnený zozadu krmítka a potom zodvihnite.

Pre výber
transportéra:
Zatiahnite červenú
západku smerom
dozadu, pre
odomknutie. Potom
zodvihnite.

10
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1C. Montáž krmítka

Pred zmontovaním krmítka sa uistite, že sú všetky súčiastky čisté a úplne suché.
NEPROGRAMUJTE a NEPOUŽÍVAJTE tlačítka pokiaľ nie je zariadenie úplne zmontované.
NEPLŇTE krmivom kým si neprečítate krok 2C.
Pre vloženie batérií:
Zatlačte a zodvihnite
zátky pre
odstránenie krytu
na spodnej časti
krmítka. Vložte 4
alkalické batérie
typu D do priehradky
na batérie, tak aby
sa ich poloha
zhodovala s obrysmi.
Vložte naspäť kryt.

Pre vloženie transportéra: Pred jeho vložením , narovnajte
jeden výbežok transportéra so šípkami na boku umiestnenia
pre transportér. Pred vložením transportéra narovnajte
kĺzačku na jedlo na prednej strane transportéra s kĺzačkou na
jedlo na prednej strane podstavca násypky. Znížte zadnú časť
transportéra a zarovnajte ju s ozubenými kolieskami v
podstavci násypky. Zatlačte červenú západku naspäť, pre
uzamknutie transportéra.
Pozor: Ak nie je transportér správne nainštalovaný, červená
západka sa neuzamkne a transportér sa nebude hýbať. Taktiež
ak výbežky transportéra, nie sú zarovnané ako je vysvetlené,
zariadenie bude podávať nesprávne veľkosti porcií. Uistite sa, že
je transportér správne nainštalovaný, pred umiestnením
násypky.

www.petsafe.net
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Pre vloženie násypky:
Zarovnajte zadnú časť
kĺzačky na násypke s
kanálom transportéra.
Uistite sa, že je kanál
trasportéra vo vnútri
zadnej kĺzačky a vložte
násypku do podstavca.
Jemne tlačte na
násypku až kým
gombík na uvoľnenie
nezapadne na miesto.
Pozor: Ak násypka
nie je nainštalovaná
správne, s kanálom vo vnútri kĺzačky, môže sa pokaziť. Taktiež to môže spôsobiť výdaj nesprávnej
veľkosti porcií alebo úplne žiadneho krmiva.
Pre vloženie misky:
Zasuňte karty na
držiaku misky do štrbín
na prednej strane
krmítka, až kým nezapadnú. Vložte misku do
držiaka vložením
zadnej strany misky
pod kĺzačku, nakláňajúc prednú stranu
misky dopredu a kĺžuc
ju pod výbežok na
násypke. Zasuňte zadnú
časť misky na miesto.

Krok 2

Prvotné nastavenia

2A. Nastavenie času:

Zariadenie automaticky vstupuje do Módu nastavení po vložení batérií alebo pripojeniu k sieti.
Obrazovka LCD bude ukazovať blikajúce číslo 12 pre nastavenie formátu času.

Pozor: Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, jednotka pre veľkosť porcií je automaticky
nastavená na nádobky. Ak je čas nastavený na 24 hodinový formát, jednotka pre veľkosť porcií je
automaticky nastavená na mililitre.
Pre nastavenie času:
1. Po zapojení zariadenia, LCD obrazovka ukáže blikajúcú
12 pre nastavenie formátu času. Použite tlačítko HORE
alebo DOLU k posunu na výber 12 alebo 24 hodinového
formátu. Stlačte DOPRAVA pre nastavenie času.
12 hodinový formát:
1. Pre 12 hodinový formát, obrazovka ukáže 12:00 AM
a oblasť hodín bude blikať. Použite tlačítka HORE alebo
DOLU k posúvaniu čísel pre nastavenie aktuálneho času s
AM (doobeda) alebo PM (poobede). Stlačte tlačítka
DOPRAVA pre posun na oblasť pre minúty.
12
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2. Použite tlačítka HORE alebo DOLU na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnych minút. Potom,
keď sú minúty nastavené, stlačte tlačítko DOPRAVA pre nastavenie plánu kŕmenia.
24 hodinový formát:
1. Pre 24 hodinový formát, obrazovka, ukáže 00:00 a oblasť
bude blikať. Použite tlačítka HORE alebo DOLU
na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnej hodiny.
Tlačítko DOPRAVA pre posun na oblasť minút.

bu

hodín
Stlačte

2. Použite tlačítka HORE alebo DOLU na posúvanie čísel pre nastavenie aktuálnych minút.
Potom, keď sú minúty nastavené, stlačte tlačítko DOPRAVA pre nastavenie plánu kŕmenia.

2B. Nastavenie plánu kŕmenia:

Po stlačení tlačítka DOPRAVA v nastavení času, obrazovka ukáže práve nastavený čas a zabliká
slovo dog (pes) naznačujúc nastavenie plánu pre psa. Zariadenie Healthy Pet Simply Feed™ má na
výber tri plány kŕmenia: základný plán pre psa (dog), základný plán pre mačku (cat) alebo
možnosť užívateľa nastaviť si plán vhodný pre vášho miláčika (usr).
dog: Kŕmenie je nastavené na základný plán pre psa, čo sú 2 nádobkové porcie (476ml) denne o
8am (8:00) a 5pm (17:00).
cat: Kŕmenie je nastavené na základný plán pre mačku, čo sú dve 1/4 nádobky (59ml) denne o 8pm
(8:00) a 5pm (17:00).
usr: Plán kŕmenia je voľne upraviteľný podľa užívateľa, s možnosťou nastavenia času a porcií
kŕmenia. Až 12 kŕmení môže byť nastavených každý deň (každých 24 hodín). Časy kŕmenia môžu
byť nastavené v 15 minútových intervaloch. Veľkosti porcií možu byť nastavené v intervaloch 1/8
nádobky, s najmenšou porciou 1/8 nádobky (30ml) až po najväčšiu porciu o veľkosti 4 nádobok
(946ml).
Nastavenie základného plánu kŕmenia (pes alebo mačka):
1. Po stlačení tlačítka
DOPRAVA, keď je
dokončené nastavenie času, LCD
obrazovka ukáže
nastavený čas a
zabliká slovo dog (pes). Stlačte tlačítka HORE alebo DOLU na posúvanie cez možnosti dog
alebo cat pre výber vami vyžadovaného základného plánu kŕmenia.
2. Keď je na obrazovke vami požadovaná možnosť, stlačte tlačítka DOPRAVA alebo ENTER
pre výber a vyberte Operačný mód (viď "Operačný mód" na strane 15 pre viac detailov).
Obrazovka LCD potom ukáže čas a veľkosť porcie najbližšie nastaveného kŕmenia.
Pre nastavenie vlastného kŕmenia (Užívateľ):
1. Pre nastavenie vlastného plánu, stlačte tlačítka HORE
alebo DOLU pre výber usr.

2. Stlačte tlačítka DOPRAVA alebo ENTER pre výber menu
kŕmenia podľa vlastných preferencií. Je ukázané číslom 1
blikajúcim na vrchnej časti obrazovky, čo značí kŕmenie
číslo 1. Indikátor času 8:00 AM (8:00 ak je nastavený 24
hodinový formát) sa zobrazí v strede obrazovky a veľkosť
porcie sú 2 nádobky (2 cup) (473 ml ak je nastavený 24
hodinový formát) zobrazené v dolnom ľavom rohu obrazovky. Ak bolo predtým nastavené
iné kŕmenie, zobrazí sa jeho čas a veľkosť.
www.petsafe.net
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3. Stlačte tlačítko DOPRAVA na posunutie sa do oblasti hodín pre nastavenie času na kŕmenie číslo 1.
4. Použite tlačítka HORE alebo DOLU pre určenie hodiny kŕmenia 1. Ak používate 12 hod. formát,
vyberte požadované AM alebo PM nastavenie. Stlačte DOPRAVA pre posunutie sa do oblasti minút.
5. Použite tlačítka HORE alebo DOLU pre nastavenie minút. Každé kŕmenie môže byť nastavené v 15
minútových intervaloch. Stlačte tlačítko DOPRAVA pre posunutie sa do oblasti veľkosti porcie.
6. Použite tlačítka HORE alebo DOLU pre nastavenie veľkosti porcie. Veľkosť porcie je v 1/8
nádobkových intervaloch (30ml) s najmenšou porciou 1/8 nádobky (30ml) až po najväčšiu porciu o
veľkosti 4 nádobok (946ml).
Príklad nastavenia:
7. Stlačte tlačítko DOPRAVA pre posunutie sa späť na oblasť
čísla kŕmenia. Použite tlačítko HORE na posunutie sa na
ďalšie kŕmenie - číslo 2. LCD obrazovka ukáže čas 5:00 PM
(17:00 pri 24 hod formáte) a veľkosť porcie 2 nádobky
(2cup), pokiaľ predtým nebolo nastavené inak. Stlačte
tlačítko DOPRAVA pre nastavenie kŕmenia 2 a posunutie
sa do oblasti hodín, pre nastavenie času. Opakujte body 4 až 7 pre nastavenie želaného počtu
kŕmení (až po 12).
Pozor: Je možné naplánovať až 12 kŕmení. Pre ktorúkoľvek možnosť 12 kŕmení, ktorú nechcete
nastaviť, ponechajte prázdny riadok alebo nastavte na "--- cup" alebo "--- ml".
8. Po nastavení vyžadovaného počtu kŕmení sa vráťte do oblasti pre číslo kŕmenia. Stlačte a držte
ENTER po dobu 5 sekúnd, aby sa naprogramoval zvolený plán kŕmenia. Vstúpte do operačného
módu viď "operačný mód" strana 15, pre viac informácií). LCD obrazovka potom zobrazí čas a
veľkosť nasledujúceho kŕmenia.

2C. Naplnenie krmivom:
NEPOUŽÍVAJTE vonku. VÝHRADNE PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.
Pravidelne kontrolujte funkčnosť zariadenia a či vydáva jedlo správne. Pre
suché krmivá. NEPOUŽÍVAJTE mokré, konzervované alebo vlhké krmivá.
Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom povrchu.
Neinštalujte a neskladujte zariadenie tam, kde bude vystavené počasiu alebo teplotám
blížiacim sa k 0.
Umiestnite krmítko na vami zvolené miesto. Naplňte násypku suchým alebo polosuchým krmivom
a ponechajte miesto na veko.
Pre presunutie veka: Zarovnajte predný výbežok na veku s
priehradkou za kontrolným panelom. Znížte zadnú časť veka
a tlačte pokým nezapadne na miesto.
Pre naplnenie transportéra krmivom: Ak sú tlačítka
zamknuté, stlačte ENTER a HORE NARAZ pre odomknutie.
Potom stlačte NARAZ tlačítka ENTER a DOĽAVA pre
pripravenie transportéra na výdaj krmiva. Pusťte tlačítka,
keď započujete ako sa transportér hýbe a napĺňa každú
sekciu krmivom, pripravený vydať prvé naplánované kŕmenie.
Kúsky jedla môžu spadnúť do misky. Vložte ich späť do
násypky. Vždy keď je násypka prázdna alebo takmer prázdna,
a dopĺňate ju krmivom, transportér musí byť pripravený.
Pozor: Ak nie je transportér pripravený tak, ako je popísané, nebude vydané žiadne krmivo
alebo jeho nesprávne množstvo. Uistite sa, že je transportér správne pripravený, vždy
keď dopĺňate násypku.
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Operačný mód

Keď vstúpite do operačného módu, LCD obrazovka zobrazí čas a veľkosť najbližšie naplánovaného
kŕmenia. Dodatočné módy (funkcie), ktoré sú dostupné v operačnom móde sú: Pomalé kŕmenie,
Okamžité kŕmenie a Zastavenie kŕmenia. Taktiež môžete odomknúť navigáciu 5-timi tlačítkami, pozrieť
si aktuálny čas, zmeniť čas alebo časový formát a vrátiť sa späť do módu nastavení, ak chcete zmeniť plán
kŕmenia.

Zámok tlačítok

Po 2 minútach bez aktivity, navigácia 5-timi tlačítkami sa uzamkne,
aby sa predišlo nechceným zmenám alebo nechcenej manipulácii.
Zobrazí sa ikona zámku v hornom ľavom rohu obrazovky,
naznačujúca, že tlačítka sú zakmnuté.
Pre odomknutie tlačítok:
1. NARAZ stlačte tlačítka ENTER a HORE pre odomknutie navigácie 5-timi tlačítkami. Ikona
zámku zmizne z LCD obrazovky.

Režim pomalého kŕmenia

Režim (mód) pomalého kŕmenia, spomaľuje interval v ktorom transportér vydáva krmivo do misky.
Transportér pomaly vydáva každé jedlo po dobu viac ako 15 minút. Tento režim sa aplikuje na všetky
naplánované jedlá. Je to užitočné, ak máte zvieratko, ktoré má tendenciu hltavo jesť alebo jesť príliš
rýchlo, čo mu môže spôsobiť ťažkosti.
Pre nastavenie pomalého kŕmenia:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a
HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko DOĽAVA. Ikona pomalého kŕmenia
(korytnačka) sa objaví v pravom dolnom rohu.
Pre zrušenie pomalého kŕmenia:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko DOĽAVA.Ikona pomalého kŕmenia zmizne z obrazovky.

Režim okamžitého kŕmenia

Ak si želáte nakŕmiť vaše zvieratko pred časom naplánovaného kŕmenia, môžete použiť funkciu
okamžitého kŕmenia. Najbližšie naplánované jedlo sa vypustí do misky, a to iba stlačením tlačítka.
Zariadenie monitoruje túto aktivitu a dve po sebe idúce kŕmenia nemôžu byť okamžite vydané. Ďalší
režim okamžitého kŕmenia je možné zvoliť až po jednom automatickom naplánovanom vydaní jedla.
Pre nastavenie okamžitého kŕmenia:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko DOPRAVA a zariadenie automaticky vydá ďalšie naplánované kŕmenie.
LCD obrazovka zobrazí ďalšie nasledujúce naplánované kŕmenie.

Režim zastavenia kŕmenia

Healthy Pet Simply Feed™ umožňuje dočasné zastavenie naplánovaných kŕmení, bez potreby
preprogramovania alebo odpojenia od energie - pomocou funkcie zastavenia kŕmenia. Počas tohto
režimu, násypka nebude vydávať žiadne krmivo do misky. Taktiež sa dá použiť počas čistenia, aby sa
udržala synchronizácia transportéra s plánom kŕmenia. Režim musí byť zrušený, aby sa obnovilo
naplánované kŕmenie.
Pre nastavenie zastavenia kŕmenia:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a
HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačitko DOLE a obrazovka LCD zobrazí symbol
“ll” ktorý znamená, že zastavenie kŕmenia je spustené.
www.petsafe.net
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Pre zrušenie zastavenia kŕmenia:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačitko DOLE a z obrazovky LCD zmizne symbol “ll” a na obrazovke sa ukáže ďalšie
naplánované kŕmenie.

Zobrazenie/Zmena času

Keď ste v operačnom móde, môžete si pozrieť čas počas prvotných nastavení. Taktiež si môžete
zmeniť čas alebo časový formát, ak sa presuniete do iných časových zón alebo počas letného a
zimného času.
Pre zobrazenie času:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte tlačítko HORE a na obrazovke sa zobrazí čas. NEDRŽTE tlačítko 5 a viac sekúnd,
inak vstúpite do menu nastavení.
Pre zmenu časového formátu:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte a podržte tlačítko HORE na 5 sekúnd. Zobrazí sa menu pre nastavenie času - blikaním
oblasti hodín.
3. Stlačte tlačítko DOĽAVA a na LCD obrazovke sa zobrazí blikajúce číslo 12. Použite tlačítka
HORE a DOLU pre výber 12 alebo 24 hodinového formátu. Použite kroky 3 a 4 v "Zmena/
nastavenie času" dolu - a nastavte aktuálnu hodinu a minúty.
Zmena/nastavenie času:
1. Ak sú uzamknuté tlačítka, stlačte NARAZ ENTER a HORE pre odomknutie.
2. Stlačte a podržte tlačítko HORE na 5 sekúnd. Zobrazí sa menu pre nastavenie času - blikaním
oblasti hodín.
3. Použite tlačítka HORE a DOLU pre výber AM alebo PM (pri 12 hodinovom formáte). Stlačte
tlačítko DOPRAVA pre posunutie sa do oblasti minút.
4. Použite tlačítko HORE alebo DOLU na posúvanie čísel pre zvolenie aktuálnych minút. Po ich
nastavení, stlačte ENTER alebo DOPRAVA pre nastavenie nového času.

Režim nastavení

Ak si želáte zmeniť, pridať alebo odstrániť naplánované kŕmenie, budete sa potrebovať dostať do
režimu nastavení. Dokonca môžte upravovať jedlá, i keď je zariadenie nastavené na základný plán
pre psa alebo mačku.
Pozor: Základné plány pre mačku a psa, sú navrhnuté ako rýchle nastavenie pre prvé použitie.
Jediný spôsob ako sa vrátiť k základnému plánu pre mačku alebo psa, je vybrať batérie alebo
adaptér zo zariadenia, počkať 10 sekúnd a reinštalovať zariadenie. Tento postup vás navedie naspäť
na prvotné nastavenia.
Pre návrat do režimu nastavení:
1. Počas operačného režimu stlačte a držte ENTER približne na 5 sekúnd. Obrazovka sa vráti do
menu kŕmenia a ukáže najbližšie nastavené kŕmenie.
2. Pozrite si kroky 2 až 8 v "Pre nastavenie vlastného kŕmenia (Užívateľ)" na strane 13 pre viac
informácii o zmene nastavení kŕmenia.
Pre zrušenie režimu nastavení:
1. Po nastavení požadovaného množstva kŕmení, sa vráťte do oblasti čísel. Stlačte a podržte
tlačítko ENTER na 5 sekúnd pre programovanie plánu kŕmenia. Toto vráti zariadenie do
operačného režimu a obrazovka zobrazí ďalšie naplánované kŕmenie.
16
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Starostlivosť a čistenie

Zariadenie Healthy Pet Simply Feed™ je prispôsobené jednoduchému čisteniu. Umývateľné časti sú:
miska z nerezovej ocele, držiak misky, veko násypky, násypka a transportér. Miska, držiak, veko a
násypka sú vhodné do umývačky riadu. Umývajte transportér ručne, s použitím studenej alebo teplej
mydlovej vody. Umývateľné časti môžu byť ponorené do vody. Vypláchnite a dôkladne vysušte na
vzduchu všetky súčiastky pred zmontovaním zariadenia. NEPOUŽÍVAJTE horúcu vodu,
NEPONÁRAJTE podstavec násypky do vody a NEČISTITE transportér v umývačke riadu.
NEPONÁRAJTE kontrolný panel do vody. Základňa nemôže byť
ponorená do vody v žiadnom prípade, pretože by to mohlo poškodiť
elektronické súčiastky.
Pre čistenie zariadenia:
1. Ak je v zariadení nejaké krmivo, naraz stlačte HORE a ENTER pre odomknutie navigácie 5-timi
tlačítkami. Potom nasledujte časť "Pre naplnenie transportéra krmivom" na strane 14. Stlačte
naraz ENTER a DOĽAVA. To vyprázdni všetko zostávajúce krmivo v transportéri a násypke do
misky. Opakujte proces až kým vnútri neostane žiadne krmivo.
2. Nastavte zariadenie do REŽIMU ZASTAVENIA KŔMENIA. Kvôli udržaniu transportéra v
v synchronizácii s plánom kŕmenia, keď ho znova zmontujete.
3. Odstráňte misku z držiaka. Najskôr zodvihnite zadnú a až
potom prednú časť misky.

5. Odstráňte veko potiahnutím západky smerom dozadu a následným zodvihnutím
za drážky na prsty (viď "Výber z balenia" na strane 10.)
6.Odstráňte násypku stlačením uvoľnujúceho gombíka na zadnej strane zariadenia a následne
zodvihnite ( viď "Vyčistite odstrániteľné časti" na strane 10. )
7.Odstráňte transportér zatiahnutím za červenú poistku a následne zodvihnite (viď "Vyčistite
odstrániteľné časti"na strane 10).
8. Vyberte zachytávač omrviniek z transportéra,
stlačením strán a potiahnutím dolu.

9. Odstráňte držiak
na misku uvoľnením
jednej poistky vnútri
podstavca. Použitím
nechtu alebo
skrutkovača a medzitým jemne ťahajte
dolu za tú istú
stranu držiaka misky
zvonku. Uvoľnite
druhú poistku
a ťahajte dolu na
druhej strane
držiaka misky.

www.petsafe.net
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10. Miska, držiak, veko a násypka sú vhodné do umývačky riadu. Transportér je nevyhnutné umývať
ručne. Ponorte transportér a zachytávač omrviniek do studenej alebo teplej mydlovej vody a
ručne umyte. Použite čistiacu kefu alebo zubnú kefku na očistenie pozostatkov krmiva a zvyškov z
pásu transportéra. Vypláchnite a nechajte usušiť na vzduchu. Umiestnite transportér a kĺzačku
zvisle na rovný povrch pre dosiahnutie dobrého usušenia.
11. Uistite sa, že sú všetky časti dôkladne suché. Namontujte zachytávač omrviniek naspäť na
transportér. Zložte zariadenie s dôrazom na zarovnanie transportéra a jeho správne umiestnenie.
(viď "Montáž krmítka" na strane 11)
12. Po zložení sa uistite, že ste zrušili Režim zastavenia kŕmenia ( viď “Režim zastavenia kŕmenia”
na strane 15.
13. Po doplnení krmivom, sa uistite, že stlačíte naraz ENTER a DOĽAVA, aby ste pripravili
transportér na výdaj krmiva. Maly by ste počuť transportér sa hýbať a napĺňať sekcie krmivom, v
príprave na výdaj krmiva.

Manipulácia s adaptérom

Výrobok Healthy Pet
Simply Feed™ funguje na
energii z batérií ale má aj
prípojku na elekrický
adaptér umiestnen vzadu
na zariadení (adaptér sa
predáva samostatne, viď
"Náhradné súčiastky a
doplnky" na strane 20).
Ak je elektrický adaptér
používaný ako zdroj energie
pre zariadenie, v tom prípade batérie fungujú ako náhradný zdroj v prípade výpadku elektriny. Keď
sa adaptér používa ako zdroj energie, na hornej časti LCD obrazovky sa zobrazí ikona adaptéra.
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Riešenie problémov

Odpovede na nasledujúce otázky, by vám mali pomôcť vyriešiť väčšinu problémov, ktoré môžte mať so
zariadením. Ak nie, prosím kontaktuje naše Centrum Zákazníckeho Servisu na čísle 1-800-732-2677.
Riešenie problémov
Problém

Riešenie

Navigácia 5-timi tlačítkami je
uzamknutá/tlačítka nefungujú.

• Tlačítka sa automaticky uzamknú po 2 minútach bez
aktivity. Pre ich odomknutie, stlačte naraz tlačítka HORE a
ENTER.

Veko násypky nepasuje.

• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútry zadnej
časti kĺzačky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia.
(viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).
• Skontrolujte, či je kĺzačka a ozubené koliesko správne
nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra je
uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).

Násypka nepasuje.

• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútry zadnej
časti kĺzačky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia.
(viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).
• Skontrolujte, či je kĺzačka a ozubené koliesko správne
nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra je
uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).

Červená poistka transportéra
sa nedá uzamknúť

• Skontrolujte, či je kĺzačka a ozubené koliesko správne
nastavené vnútri podstavca násypky. A poistka transportéra
je uzamknutá (viď "Pre inštaláciu transportéra" strana 11).

Nevydáva veľkosti porcií, ktoré
boli nastavené alebo dokonca
vôbec žiadne krmivo.

• Uistite sa, že je v násypke krmivo.
• Skontrolujte, či zariadenie nie je v režime zastavenia kŕmenia.
Zariadenie nebude vydávať jedlo, kým režim nie je vypnutý.
(viď "Režim zastavenia kŕmenia" strana 15).
• Uistite sa, že zariadenie nie je v režime nastavení. Krmítko musí
byť v operačnom móde, aby vydávalo krmivo. (viď
"Režim nastavení" strana 16).
• Uistite sa, že používate iba suché a polosuché krmivá.
• Pozrite sa, či obrazovka neukazuje chybu.
• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútry zadnej
časti kĺzačky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia.
(viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12).
• Pás transportéra mohol byť zle nastavený počas inštalácie a
transportér nemusí byť synchronizovaný s motorom alebo
cyklus "naplňte transportér krmivom" mohol bežať počas
napĺňania násypky krmivom. Vyprázdnite krmivo, násypku i
transportér. (viď "Pre vloženie transportéra" strana 11) Stlačte
naraz ENTER a DOĽAVA. Znova vyberte transportér a nastavte
jeho výbežok zarovno čípkom na boku zariadenia. Znova vložte
transportér a násypku. Naplňte jedlom. Stlačte naraz ENTER a
DOĽAVA, až kým sa transportér nezačne hýbať a napĺňať
jedlom.
• Veľkosť porcií môže byť trocha rozdielna, kvôli typu
používaného krmiva. Skúste vhodne upravovať veľkosť porcií
(napríklad ak zariadenie vydáva 1/8 nádobky menej krmiva ako
by mal, zvýšte veľkosť porcií o 1/8 nádobky.)

www.petsafe.net
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Výdaj extra porcií.

• Je možné naplánovať až 12 kŕmení. Pre ktorúkoľvek možnosť
12 kŕmení, ktorú nechcete nastaviť, ponechajte prázdny riadok
alebo nastavte na "--- cup" alebo "--- ml" (viď "Pre nastavenie
vlastného kŕmenia (Užívateľ)" strana 13)

Výdaj krmiva pomaly.

• Skontrolujte, či možnosť pomalého kŕmenia je zobrazená
ikonou v pravom dolnom rohu LCD obrazovky. Keď je
nastavená, platí na všetky naplánované kŕmenia. (viď
"Režim pomalého kŕmenia" strana 15).
• Uistite sa, že používate iba suché a polosuché krmivá

Nevydáva kŕmenia v
nastavenom čase

• Pamätajte si, že kŕmenia môžu byť nastavené iba v 15
minútových intervaloch (napríklad: 5:00, 5:15, 5:45 alebo
6:00 pm).
• Skontrolujte hodiny pre nastavenie správneho času (viď
"Nastavenie/zmena času" strana 16).

Chyba obrazovky F01

• Uistite sa, že kanál transportéra je umiestnený vnútry zadnej
časti kĺzačky na násypke s uzamknutým gombíkom uvoľnenia.
(viď "Pre inštaláciu násypky" na strane 12). Všetky naplánované
kŕmenia sa zastavia až pokým sa neodstráni chyba. Na
odstránenie chyby stlačte ENTER. Po odstránení, zariadenie
pokračuje najbližším nastaveným kŕmením.
• Zápcha v motore. Všetky naplánované kŕmenia sa zastavia až
pokým sa neodstráni chyba. Na odstránenie chyby stlačte
ENTER. Po odstránení, zariadenie pokračuje najbližším
nastaveným kŕmením.
• Ak chyba F01 pokračuje alebo sa opakuje, rozoberte a vyčistite
zariadenie a uistite sa, že transportér je dôkladne čistý. (viď
"Starostlivosť a čistenie" strana 17).

Chyba obrazovky F02

• Zápcha motora alebo vypínača. Kontaktujte zákaznícky servis.
(viď "Medzinárodný zákaznícky servis" strana 21.)

Nahradenie dielov a doplnkov

Diely a doplnky pre zariadenie môžu byť zakúpené na webovej stránke www.petsafe.net
alebo na čísle 1-800-732-2677.
Popis súčiastky

Číslo náhradného dielu

Elektrický adaptér

PAC00-15035

Veko násypky

PAC00-15033

Set misky a držiaka na misku

PAC00-15034

Kryt batérií, kryt násypky a kryt transportéra
(set)

PAC00-15036
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Medzinárodný zákaznícky servis

USA & Canada - Tel: 800-732-2677
Pondelok - Piatok 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM
Australia - Tel: 1800 786 608
Pondelok - Piatok 8:30 AM - 5 PM
New Zealand - Tel: 0800 543 054
Pondelok - Piatok 10:30 AM - 7 PM

Podmienky použitia a limitovanej zodpovednosti
1. Podmienky použitia
Tento produkt je vám ponúkaný s prijatím podmienok bez ich modifikácií, z ktorých vyplývajú povinnosti a
upozornenia, ktoré sú tu obsiahnuté. Použitie tohto produktu závisí na ich akceptovaní.
2. Správne použitie
Produkt je navrhnutý ako zariadenie na výdaj suchého alebo polosuchého krmiva pre zvieratá. Špecifická povaha
vášho zvieratka nemusí byť v harmónii s týmto produktom. Ak si nie ste istý, či je zariadenie pre vášho miláčika
vhodné, prosím konzultujte s vašim veterinárom, certifikovaným trénerom alebo kontaktujte náš zákaznícky servis
alebo web www.petsafe.net. Správne použitie zahŕňa prečítanie celého operačného manuálu poskytnutého k vášmu
produktu a všetky varovné upozornenia.
3. Žiadne protiprávne alebo zakázané použitie
Výrobok je navrhnutý výhradne pre použitie zvieratami. Nie je navrhnutý pre ublíženie, zranenie alebo
provokáciu. Použitím tohto produktu spôsom, na ktorý nebol vyrobený, môže skončiť porušením federálnych
alebo štátnych zákonov.
4. Limitovaná zodpovednosť
V žiadnom prípade Radio Systems® korporácia nebude zodpovedná za žiadne priame, nepriame, zámerné alebo
nehodové, špeciálne škody alebo škody s dôsledkami. Alebo vôbec nejaké škody vzniknuté mimo alebo v spojení s
použitím alebo zneužitím tohto produktu. Kupujúci prevezme všetky riziká a zodpovednosti s kúpou tohto produktu.
5. Modifikácia podmienok
Radio Systems® korporácia si vyhradzuje práva na zmenu práv a podmienok a upozornení na základe ktorých je
tento produkt ponúkaný

Súlad

FCC/Canada
Tento digitálny výrobok triedy B je v súlade s Kanadským ICES-003. Zariadenie bolo testované a je v
súlade s podmienkami pre digitálne výrobky triedy B.
15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté aby poskytli vhodnú ochranu proti škodlivému
zaobchádzaniu, keď je zariadenie v domácom prostredí. Zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované podľa operačného manuálu, môže spôsobiť
škodlivý vplyv na rádiové komunikácie. Hoci nie je isté, že k tomu dôjde po praktickej inštalácii. Ak
toto zariadenie spôsobuje škodlivý vplyv na rádio alebo televíziu, ktorý môže byť spôsobený zapínaním
a vypínaním zariadenia, používateľ by mal skúsiť napraviť daný vplyv nasledujúcimi opatreniami.
• Premiestniť ovplyvňovanú anténu.
• Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zapojiť zariadenie do iného elektrického obvodu.
• Kontaktovať centrum zákazníckeho servisu 1-800-732-2677.
Zariadenie je v súlade s Pravidlami Kanadského Priemyslu. Je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Používanie je predmetom dvoch následujúcich podmienok: (1) Toto zariadenie by nemalo spôsobiť
škodlivý vplyv a (2) toto zariadenie musí akceptovať akýkoľvek vplyv, zahŕňajúc neželané operácie.
www.petsafe.net
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Neautorizované zmeny, neschválené Radio Systems® korporáciou, môžu mať za výsledok porušenie
súladu s reguláciami FCC a mohli by narušiť používateľovu autoritu na používanie zariadenia.
Austrália
Zariadenie je v súlade s požiadavkami EMC špecifikovanými ACMA (Australian Communications
and Media Authority).
CE
Zariadenie bolo testované a je v súlade s platnými vyhláškami o elektromagnetickej kompatibilite v EU a
direktívach o nízkej voltáži. Pred použitím zariadenia mimo EU, skontrolujte prístroj s relevantnou
autoritou vo vašej krajine. Neautorizované zmeny a modifikácie zariadenia, ktoré nie sú schválené Radio
Systems® korporáciou, sú napadnutím regulácií EU R&TTE a a mohli by narušiť používateľskú autoritu
na používanie zariadenia a jeho záruku. Deklarácia konformity sa nachádza na: http://
www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Záruka:

Jednoročná nemenná záruka

Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcu. Kompletné informácie môžte nájsť:
www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu:
Radio Systems PetSafe Europe Ltd, druhé poschodie, Elgee Building, Market Square Dundalk,
Co. Louth, Ireland
Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Distrubúcia pre SR a ČR:
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Záručný a pozáručný servis pre SR a ČR vybavuje:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311
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Pre vyplnenie reklamácie, musíte poskytnúť účtenku. Bez dôkazu o kúpe, Radio Systems neopraví ani
nenahradí poškodené komponenty. Radio Systems žiada spotrebiteľa o kontaktovanie zákazníckeho
servisu, kvôli obdržaniu záručného čísla. Ak tak neučiní môže to spôsobiť meškanie 30 dní vo veci
vybavovanie reklamácie.
Ak je produkt poškodení do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems zabezpečí náhradu produktu, poslanú
popredu ešte pred doručením pokazeného produktu. Balné bude zahrnuté do návratu produktu namiesto
poškodeného kusu. Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania náhrady. Ak je produkt poškodený
po 30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na vlastné náklady. Radio Systems otestuje produkt
a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt bezplatne so zárukou, že produkt je stále v tej istej dobe
záruky. Táto záruka je v doplnku k ostatným právam a náhradám dostupným pre vás zo zákona.
Výrobky od Radio Systems majú záruky, ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského
Práva. Ste povinný nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať za akúkoľvek inú predvídateľnú
stratu alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo nahradiť, ak nemá akceptovateľnú
kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe.
Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, prosím kontaktujte naše Centrum Zákazníckeho
Servisu na čísle 1800 786 608 (Australia) alebo 0800 543 054 (New Zealand).

www.petsafe.net
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Návod k obsluze

Číslo Modelu

PFD00-14574

PŘED POUŽITÍM, SI PROSÍM PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu
Bezpečnostní upozornění. Upozorňuje na potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte všechna
pravidla bezpečnosti, následující tento symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.
VAROVÁNÍ Označuje hazardní situaci, která pokud se jí nevyhnete,
může způs obit smrt nebo zranění.
OPATRNOST Použité se symbolembezpečnostního upozornění, označuje nebezpečnou
situaci, kter é pokud se nevyhnete, může způs obit zranění vaš eho domácího mazlíčka.
UPOZORNĚNÍ označuje způsoby bezpečného použití, které nemá ve výsledku zranění.

• NEPONOŘUJ TE kontrolní panel do vody. Základna přís troje NESMÍ být ponořena do vody v
žádnémpřípadě, protože by to mohlo poškodit elektronické součás tky.
• NEPOKLÁDEJ TE nic na vrchní čás t krmítka. Zařízení se spustí automaticky. Udržujte ho čisté.
• Zlikvidujte všechny balné materiály správně. Někter é čás ti mohou být zabaleny v igelitových taškách.
Tyto tašky mohou způs obit smrt udušením, proto je držte mimo dosah dětí a vašich domácích zvířat.
• Nedovolte malým dětemhrát se s, uvnitř nebo v blízkosti krmítka pro zvířata.
• Pro snížení rizika zranění, je nezbytný důkladný dozor, když je zařízení používano dětmi nebo v jejich
blízkosti.
• Určeno výhradně pro použití pro kočky nebo psy.
• Nepoužívejte toto krmítko, pokud vlastníte štěňata, koťata, psy nebo kočky, které nejsou schopny
dosáhnout na misku s jídlemnebo trpí nějakým fyzickým postižením.
• NEPOUŽÍVEJ TE venku. URČENÉ VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. Pravidelně
kontrolujte funkčnost a ujistěte se, zda krmítko vydává krmivo správně.
• Výhradně pro suchá krmiva.
• NEPOUŽÍVEJ TE mokré, konzervované nebo vlhké potraviny.
• Krmítko pro zvířata by mělo být umístěno na rovnémpovrchu.
• Před odjezdemna delší dobu, vždy vyměňte bater ie za nové.
• Nikdy neumísťujte žádný cizí objekt do krmítka.
• NEROZEBÍREJ TE krmítko jiným způsobem, než je rozebrání součástek v tomto manuálu použití.
• K ochraně proti elektrickému šoku, pokud používáte napájecí kabel, nikdy ho neumisťujte do vody
nebo jiných tekutin. Totéž platí pro zástrčku.
• Používejte výhradně doplňková zařízení a součástky, kter é prodává výrobce.
• NEODPOJ UJ TE zatažením za napájecí kabel. Pro odpojení, uchopte zástrčku, nikoliv napájecí kabel.
• NEPOUŽÍVEJ TE žádné zařízení, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo má-li
zařízení poruchu nebo bylo poškozeno. V takovémpřípadě okamžitě zavolejte Centrum Zákazníckeho
Servisu, pro poskytnutí dalších instrukcí.
• Pro přenosné zařízení - aby se snížil risk elektrického šoku, nepokládejte nebo skladujte zařízení, na
místě, kde může spadnout nebo být strženo do vany nebo umyvadla.
• Vždy odpojte zařízení, když se nepoužívá, před namontováním nebo odmontováním součástek a před
čištěním. Nikdy netahejte za napájecí kabel, pro jeho odpojení z elektrické zásuvky na zdi.
• Nepoužívejte zařízení na jiné účely, než pro jaké byl o vyrobeno.
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• Pokud se zástrčka tohoto zařízení dostane do kontaktu s vodou, odpojte přísun elektřiny do zástrčky
na stěně, kterou právě používáte. Nepokoušejte se odpojit kabel.
• Důkladně prohlédněte přístroj po instalaci. Nezapojujte do elektřiny, pokud je voda na napájecím
kabelu nebo zástrčce.
• Pro vyhnutí se zakopnutí, vždy umístěte napájecí kabel na místo, kde se nikdo nepohybuje.

• Nedovolte zvířatům žvýkat nebo polykat nějaké součástky. Pokud máte obavy ohledně napájecího
kabelu a zásuvky, pořiďte si ochrannou násadu (ochrana z tvrdého plastu) na vaše zařízení, abyste
ochránili napájecí kabel a zásuvku.

• Nepokouš ejte se sami opravit závadu na vašemkrmítku.
• Pokud je zapotřebí delší kabel, měla by se použít prodlužovačka s přiměřeným hodnocením.
• Nepoužívejte krmítko pro zvířata na nic jiného, než pro co bylo vyrobeno. Použití doplňků
neprodávaných nebo nedoporučených výrobcem, může způsobit nebezpečné podmínky.
Nemodifikujte zařízení.
• Neinstalujte a neskladujte krmítko na místě, kde bude vystavené nepřízni počasí nebo
teplotám blížícímse nule a níže.
• Nezvedejte krmítko za jeho víko, násypku, misku nebo držák misky. Zvedejte a noste krmítko
použitím obou ruk a podstavce násypky, držíc zařízení ve svislé pozici.
• Přečtěte si a všimněte si všech důležitých upozornění zmíněnch na zařízení a na jeho balení.

USCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

www.petsafe.net
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Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí mazlíček si zasloužíte sounáležiost,
která zahrnuje nezapomenutelné momenty a vzájemné porozumění. Naše produkty a tréninkové
pomůcky podporují způsob života s ochranou, učením a láskou - nezbytnosti, které ovlivňují vzpomínky
na celý život. Pokud máte nějaké otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho zvířátka, prosím
navštivte naši webovou stránku www.petsafe.net nebo kontaktujte naše centrum zákaznického servisu na
čísle 1-800-732-2677.

ZÁRUKA NA VÝROBEK

Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do 30 dnů na www.petsafe.net.
Registrací a uschováním účtenky, si užijete plnou záruku produktu a pokud byste někdy potřebovali
zavolat zákaznický servis, budeme vám schopni pomoci rychleji. Nejdůležitější je, že PetSafe® nikdy
nepředá vaše osobní informace. Kompletní informace o záruce jsou k dispozici online na www.petsafe.net
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Součástky
Pozor: Miska a držák na misku jsou přepravovány uvnitř krmítka

Jak funguje náš systém

S jeho stylovým a pokrokovým designem, výrobek Healthy Pet Simply Feed™ vám poskytne klidnou
mysl s vědomím, že vaše zvířátko je krmeno správným množstvím a ve správném čase, ať už jste doma
nebo pryč --- a to vše jen doplněním domovního zařízení. Použitím inovativního trasportéru, Healthy
Pet Simply Feed™ stále kontroluje krmivo vydané vašemu zvířátku, na porce a časování, které jste si
určili. Nastavení je rychlé, s možností plánování pro kočky a psy, s přednastavenými porcemi krmiva
vydávanými dvakrát denně. Nastavení užívatele vám dovolují přizpůsobit si plán krmení až na 12 jídel
každý den, poskytujíc vám ten nejlepší způsob organizace rutiny krmení vašeho zvířátka. Toto je
výjimečně užitečné, pokud jsou speciálně vyžadovány menší a častější porce každý den. S násypkou,
která má kapacitu 24 nádobek, budete doplňovat krmivo méně často. Je průsvitná a tak vám usnadňuje
kontrolu množství krmiva. Navíc pro vás máme řeš ení, pokud vaše zvířátko hltá nebo žere příliš
rychle. Pomůže vám unikátní možnost "Slow Feed" (pomalé krmení) které pomalu vydává každou
porci. Naplánována porce může být jednoduše vydána dotykem tlačítka s možností okamžitého krmení
("Immediate Feed"). Možnost zastavení krmení ("Pause Feed") dočasně zastaví krmítko od vydávání
krmiva až do manuálního zrušení pauzy. Je to užitečné, pokud chcete vynechat porci nebo odcházíte se
zvířátkem na pár dní pryč. Nastavování je jednoduché, s využitím LCD obrazovky a navigací 5-ti
tlačítky. Po diskusi s vaším veterinářem ohledně porcí a frekvence krmení, vám výrobek Healthy Pet
Simply Feed™ pomůže s udržením správné váhy vašeho domácího mazlíčka, poskytováním
konzistentního krmení s kontrolou porcí. Tato každodenní rutina při spívá ke zdravému a šťastnému
životu vašeho domácího mazlíčka.

www.petsafe.net
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Vlastnosti, ovládací prvky a indikátory

Klíčové definice
Navigace 5-ti tlačítky: Skupina 5 tlačítek na kontrolním panelu se šipkou nahoru, dolů, doleva,
doprava a tlačítkem enter/výběr, používané k navigaci LCD obrazovkou pro programování
krmítka.
Přihrádka baterie: Uložená na spodní straně podstavce násypky krmítka a obsahuje 4 alkalické
baterie.
29
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Kryt baterie: Zakrývá a chrání přihrádku s bater ií .
Držák misky: Odnímatelný plastový kus, přichycený na podstavec násypky krmítka. Používá se na
udržení misky z nerezové oceli na jejím místě.
Zámek tlačítek: Navigace 5-ti tlačítky se automaticky uzamkne po 2 minutách bez aktivity a na LCD
obrazovce se objeví ikona zámku.
Nastavení pro kočku: Základní plán krmení pro kočku. Krmítko je automaticky nastaveno na dvě
1/4 nádobky (59ml) vydané denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00).
Kontrolní panel: Oblast na přední části krmítka s 5-tlačítkovou navigací a LCD obrazovkou.
Transportér: Posouvá jídlo přes násypku postupně s množstvím 1/8 nádobky a vydává jídlo přes
skĺuzavku do misky z nerezové oceli.
Nastavení pro psa: Základní plán krmení pro psa. Krmítko je automaticky nastaveno na dvě dvojité
nádobky (473ml) vydané denně o 8 am (8:00) a 5pm (17:00).
Klouzačka na jídlo: Otevřená v podstavci násypky a trasportéri, kudy prochází krmivo a podává se do
misky z nerezové oceli.
Třída jídla: Materiál je schválen, aby se mohl dostat do přímého kontaktu s krmivem, aniž by se
krmivo poškodilo, změnila se jeho barva, vůně nebo chuť.
Násypka: Drží suché alebo polosuché krmivá s kapacitou 24 nádobok.
Podstavec násypky: Drží násypku a misku. Je to hlavná časť krmítka s kontrolným panelom.
Veko násypky: Zapadá na vrchnú časť násypky a zakrýva krmivo.
Tlačidlo na uvoľnenie násypky: Umožňuje odobratie násypky kvôli čisteniu.
Možnosť okamžitého kŕmenia: Umožňuje okamžitý výdaj najbližšieho naplánovaného kŕmenia,
použitím navigácie 5-timi tlačidlami.
LCD obrazovka: Obrazovka z tekutého kryštálu na vizuálne zobrazenie textu a obrázkov, uľahčuje
nastavenie krmítka. Umiestnená na kontrolnom paneli na podstavci násypky.
Číslo porcie: Ukazuje, ktoré kŕmenie je nastavené. Je možné naplánovať až 12 kŕmení.
Veľkosť porcie: Ukazuje veľkosť porcie pre práve nastavované kŕmenie alebo ďalšie kŕmenie. Môže byť
nastavené na nádobky, s použitím 12 hodinového formátu alebo mililitre, s použitím 24 hodinového
formátu. Najmenšia porcia je 1/8 nádobky (30ml) a najväčšia 4 nádobky (946ml).
Možnosť zastavenia kŕmenia: Umožňuje dočasné zastavenie plánu kŕmenia, bez nutnosti
preprogramovania alebo vypnutia zo siete. Nevydá žiadne krmivo, až pokiaľ nezastavíte pauzu. Po
zastavení, zariadenie pokračuje podľa posledného programovania.
Napájač energie: Pre napojenie zariadenia do adaptéra. (predávaný zvlášť)
Sériové číslo: Unikátne identifikačné číslo priradené ku každému výrobku počas výroby. Uložené v
priehradke na batérie.
Možnosť pomalého kŕmenia: Spomaľuje transportér premiestňujúci jedlo do misky. Každé kŕmenie je
pomaly vydané po dobu 15 minút. Je to užitočné pre zvieratá, ktoré hltajú, čo im môže spôsobiť
zdravotné ťažkosti. Ak nastavíte pomalé kŕmenie, je aplikované na všetky naplánované jedlá.
Miska z nerezovej ocele: Zachytáva suché krmivo, ktoré je vydané z kĺzačky na jedlo s kapacitou 5
nádobiek.
Indikátor času: Zobrazuje aktuálny čas alebo čas ďalšieho naplánovaného kŕmenia. Môže byť
nastavený na 12 hodinový alebo 24 hodinový časový formát.
Pozor: Ak je čas nastavený na 12 hodinový formát, porcia je automaticky nastavená na nádobky. Ak
je nastavený 24 hodinový formát, veľkosť porcie je automaticky zobrazená v mililitroch.
Mód používateľa: Umožňuje vlastnú úpravu kŕmenia až na 12 porcií denne. Vo veľkostiach od 1/8

nádobky (30ml) až do 4 nádobok (946ml).
www.petsafe.net
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Rychlý průvodce ikonami a tlačítky
RYCHLÝ PRŮVODCE IKONAMI
IKONA

FUNKCE

05:30 pm
18:00

INDIKÁTOR ČASU - Ukazuje aktuální čas nebo čas dalšího
krmení. Může být nastaven na 12 nebo 24 hodinový formát.
INDIKÁTOR ZAMKNUTÍ TLAČÍTEK - Ukazuje, že navigace 5-ti tlačítky
je vypnutá. Tlačítka se uzamknou automaticky, když se nepoužívají.
INDIKÁTOR BATERIE - Ukazuje, kdy se používají alkalické baterie a
aktuální stav jejich životnosti.
INDIKÁTOR ADAPTÉRU ENERGIE - Zobrazuje kdy j e zapnut
adaptér do zařízení.

2
1-1/8 cup
30 ml

INDIKÁTOR ČÍSLA KRMENÍ - Ukazuje které jídlo je naplánováno.
Můžete naplánovat až 12 krmení.
INDIKÁTOR VELIKOSTI PORCE - Zobrazuje porci pro naplánované
krmení nebo porci pro nejbližší vydané krmení. Může být nastaveno na
nádobky, při použití 12 hodinového formátu nebo na mililitry, při
použití 24 hodinového formátu.

dog

PES - Krmení je nastaveno na základní plán pro psa, což jsou 2
nádobkové porce (476ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00).

cat

KOČKA - Krmení je nastaveno na základní plán pro kočku, což jsou
dvě 1/4 nádobky (59ml) denně o 8pm (8:00) a 5pm (17:00).

usr

MÓD UŽIVATELE - Plán krmení je volně upravitelný s možností
nastavení času a porcí krmení.
INDIKÁTOR POMALÉHO KRMENÍ - Ukazuje, je-li zařízení
nastaveno na pomalé krmení, které vydává všechny plánované
porce pomalu po dobu 15 minut.
INDIKÁTOR ZASTAVENÍ KRMENÍ - Plán krmení je pozastaven a
krmítko nebude vydávat krmivo až do zastavení pauzy.
OKAMŽITÉ KRMENÍ - Stiskněte pro okamžité vydání nejbližší porce.
Pouze jedno krmení v řadě může být okamžitě vydáno. Porce musí být
automaticky vydána podle plánu, před dalším použitím okamžitého krmení.
ČAS - Stiskněte na zobrazení aktuálního času nebo stiskněte a
podržte na nastavení času.
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RYCHLÝ PRŮVODCE NAVIGACÍ 5-TI TLAČÍ TKY
TLAČÍTKO POPIS

FUNKCE NASTAVENÍ

FUNKCE V OPERAČNÍ M MÓDE

NAHORU

Zvýší výběr

Zobrazení/změna času (podržte
5 sekund)

DOLŮ

Sníží výběr

Zastavení krmení na dočasné
zastavení výdeje porcí.

DOLEVA

Posouvá zprava doleva
přes nastavitelné položky
na LCD obrazovce.

Aktivace/zrušení pomalého
krmení

DOPRAVA

Posouva zleva doprava
přes nastavitelné položky
na LCD obrazovce.

Okamžité krmení

ENTER

Stiskněte na
změnu nastavení
krmítka.

Návrat do nastavení na změnu
plánu krmení (podržte 5 sekund)
Odemkne navigaci 5-ti
tlačítky

ENTER+NAHORU N/A
ENTER +
DOLEVA

Naplní transportér krmivem

N/A

Specifikace

Programování
• Jsou dostupné 3 plány krmení:
Pes - Přednastavené na (2) dvoj-nádobkové porce velikosti (473ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
Kočka -Přednastavené na (2) 1/4 nádobkové porce velikosti (59ml) denně o 8am (8:00) a 5pm (17:00)
Uživatel - umožňuje vlastní nastavení plánu krmení s nastavením počtu porcí, jejich času a velikosti
• Denně může být nastaveno až 12 porcí (každých 24 hodin) v 15 minutových intervalech.
• Velikosti porcí nastavitelné od 1/8 nádobky až do 4 nádobek (od 30ml až do 946ml) vydávané v 30ml
intervalech.
• Funkce pomalého krmení - pomalu vydává krmivo po dobu více než 15 minut, aby se předešlo hltání
nebo příliš rychlé konzumaci.
• Okamžité krmení - vydává nejblíže nastavenou porci stisknutím tlačítka na navigaci 5-ti tlačítky. Plán
pak naváže na další nastavené krmení po porci, která byla vydána okamžitě.
• Zastavení krmení - plán krmení je pozastaven a krmítko nebude vydávat krmivo až do zastavení
pauzy. Pak pokračuje dalším naplánovaným krmením.
Typy krmiva
• Používej te pouze suchá a polosuchá krmiva pro psy nebo kočky.
• NEPOUŽÍVEJ TE konzervovaná, tekutá nebo vlhká krmiva pro psy nebo kočky.
Kapacita
• Násypka udrží při bližně 24 nádobek suchého nebo polosuchého krmiva.
• Miska udrží až 5 nádobek suchého nebo polosuchého krmiva.
• Kapacita výdeje transportéru je v intervalu 1/8 nádobky (30ml).
Energie
• Vyžaduje 4 alkalické baterie typu D. Baterie NEJSOU součástí balení.
• Odhadovaná životnost baterií je 1 rok.
• Je možné si dokoupit elektrický adaptér (viz "Náhradní díly & doplňky", strana 43).
www.petsafe.net
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NÁVOD K POUŽITÍ
Krok 1
Příprava a montáž zařízení
1A. Výběr z balení

Po vybalení krmítka z krabice a obalů, vyberte komponenty
umístěné uvnitř násypky. Otevřete víko zatlačením prstu na
západku směrem dozadu a zvedněte ho za drážky pro prsty.
Vyjměte všechny součástky z balení.
Zlikvidujte všechny obaly správně.
Některé části mohou být baleny v
igelitových taškách, které mohou
způsobit smrt udušením. Držte je
mimo dosah dětí a domácích zvířat.

1B. Vyčistěte odstranitelné části

Všechny součástky, které přijdou do styku s krmivem jsou bez obsahu škodlivého BPA, jsou to
potravinářské materiály a měly by se vyčistit před prvním použitím. J sou jednoduše odnímatelné.
Omyvatelné součástky jsou: miska z nerezové oceli, držák na misku, víko násypky, násypka a
transportér krmiva. Miska, držák a víko jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Transportér
čistěte ručně, s použitím studené nebo teplé mýdlové vody. Omyvatelné části mohou být
ponořeny do vody. Vypláchněte a nechte všechny části při rozeně vyschnout na vzduchu, dříve
než je vložíte zpět. Umístěte transportér svisle s klouzačkou na granule na rovnémpovrchu, kvůli
dobrému vysušení. NEPOUŽÍVEJ TE horkou vodu, NEPONOŘUJ TE podstavec násypky do
vody a NEMYJ TE transportér v myčce nádobí.
NEPONOŘUJTE kontrolní panel do vody. Základna přístroje NESMÍ
být ponořena do vody v žádném případě, protože by to mohlo poškodit
elektronické součástky.
Pro výběr násypky: Stiskněte knoflík na uvolnění
násypky umístěný zezadu krmítka a pak zvedněte.

Pro výběr
transportéru:
Zatáhněte červenou
západku směrem
dozadu, pro
odemknutí. Poté
zvedněte.
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1C. Montáž krmítka

Před smontováním krmítka se ujistěte, že jsou všechny součástky čisté a zcela suché.
NEPROGRAMUJTE a NEPOUŽÍVEJTE tlačítka pokud není zařízení zcela smontováno.
NEPLŇTE krmivem dokud si nepřečtěte krok 2C.
Pro vložení baterií:
Zatlačte a zvedněte
zátky pro
odstranění krytu
na spodní části
krmítka. Vložte 4
alkalické baterie
typu D do přihrádky
na baterie, tak aby
se jejich poloha
shodovala s obrysy.
Vložte zpět kryt.

Pro vložení transportéru: Před jeho vložením , narovnejte
jeden výběžek transportéru se šipkami na boku umístění
pro transportér. Před vložením transportéru narovnejte
skluzavku na jídlo na přední straně transportéru se skluzavkou na
jídlo na přední straně podstavce násypky. Snižte zadní část
transportéru a srovnejte ji s ozubenými kolečky v
podstavci násypky. Zatlačte červenou západku zpět, pro
uzamčení transportéru.
Pozor: Není-li transportér správně nainstalován, červená
západka se neuzamkne a transportér se nebude hýbat. Také
pokud výběžky transportéru, nejsou zarovnány jako je vysvětleno,
zařízení bude podávat nesprávné velikosti porcí. Ujistěte se, že
je transportér správně nainstalován, před umístěním
násypky.
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Pro vložení násypky:
Srovnejte zadní část
skluzavky na násypce s
kanálem transportéru.
Ujistěte se, že je kanál
trasportéru uvnitř
zadní skluzavky a vložte
násypku do podstavce.
Jemně tlačte na
násypku dokud
knoflík na uvolnění
nezapadne na místo.
Pozor: Pokud násypka
není nainstalována
správně, s kanálem uvnitř skluzavky, může se pokazit. Také to může způsobit výdej nesprávné
velikosti porcí nebo zcela žádné ho krmiva.
Pro vložení misky:
Zasuňte karty na
držáku misky do štěr bin
na přední straně
krmítka, dokud nezapadnou. Vložte misku do
držáku vložením
zadní strany misky
pod skluzavku, naklánějíc přední stranu
misky dopředu a zasouvejte
ji pod výbežek na
násypce. Zasuňte zadní
část misky na místo.

Krok 2

Prvotní nastavení
2A. Nastavení času:

Zařízení automaticky vstupuje do Módu nastavení po vložení baterií nebo po připojení k síti.
Obrazovka LCD bude ukazovat blikající číslo 12 pro nastavení formátu času.
Pozor:

Pokud je čas nastaven na 12 hodinový formát, jednotka pro velikost porcí je
automaticky nastavena na nádobky. Pokud je čas nastaven na 24 hodinový formát, jednotka pro
velikost porcí je automaticky nastavena na mililitry.
Pro nastavení času:
1. Po zapojení zařízení, LCD obrazovka ukáže blikající
12 pro nastavení formátu času. Použijte tlačítko
NAHORU nebo DOLŮ k posunu na výběr 12 nebo 24
hodinového f ormátu. Stiskněte DOPRAVA pro
nastavení času.
12 hodinový formát:
1. Pro 12 hodinový formát, obrazovka ukáže 12:00 AM
a oblast hodin bude blikat. Použijte tlačítka NAHORU
nebo DOLŮk posouvání čísel pro nastavení aktuálního
času s AM (dopoledne) nebo PM (odpoledne). Stiskněte
tlačítka DOPRAVA pro posun na oblast pro minuty.
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2. Použijte tlačítka NAHORU nebo DOLŮna posouvání čísel pro nastavení aktuálních minut. Poté,
když jsou minuty nastaveny, stiskněte tlačítko DOPRAVA pro nastavení plánu krmení.
24 hodinový formát:
hodín
1. Pro 24 hodinový formát, obrazovka, ukáže 00:00 a oblast
bu
bude blikat. Použijte tlačítka NAHORU nebo
Stlačte
DOLŮna posouvání čísel pro nastavení aktuální
hodiny. Tlačítko DOPRAVA pro posun na oblast
minut.
2. Použijte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ na posouvání čísel pro nastavení aktuálních minut.
Poté, když jsou minuty nastaveny, stiskněte tlačítko DOPRAVA pro nastavení plánu krmení.

2B. Nastavení plánu krmení:

Po stisknutí tlačítka DOPRAVA v nastavení času, obrazovka ukáže právě nastavený čas a zabliká
slovo dog (pes) naznačujíc nastavení plánu pro psa. Zařízení Healthy Pet Simply Feed™ má na
výběr tři plány krmení: základní plán pro psa (dog), základní plán pro kočku (cat) nebo možnost
uživatele nastavit si plán vhodný pro vašeho miláčka (usr).
dog: Krmení je nastaveno na základní plán pro psa, což jsou 2 nádobkové porce (476ml) denně o
8am (8:00) a 5pm (17:00).
cat: Krmení je nastaveno na základní plán pro kočku, což jsou dvě 1/4 nádobky (59ml) denně o
8pm (8:00) a 5pm (17:00).
usr: Plán krmení je volně upravitelný podle uživatele, s možností nastavení času a porcí krmení. Až
12 krmení může být nastavených každý den (každých 24 hodin). Časy krmení mohou být nastaveny
v 15 minutových intervalech. Velikosti porcí mohou být nastaveny v intervalech 1/8 nádobky, s
nejmenší porcí 1/8 nádobky (30ml) až po největší porci o velikosti 4 nádobek (946ml).
Nastavení základního plánu krmení (pes nebo kočka):
1. Po stisknutí tlačítka
DOPRAVA, když je
dokončeno nastavení času, LCD
obrazovka ukáže
nastavený čas a
zabliká slovo dog (pes). Stiskněte tlačítka NAHORU nebo DOLŮna posouvání přes
možnosti dog nebo cat pro výběr vámi požadovaného základního plánu krmení.
2. Když je na obrazovce vámi požadovaná možnost, stiskněte tlačítka DOPRAVA nebo
ENTER pro výběr a vyberte O
perační mód (viz " Operační mód" na straně 38 pro více
detailů) . Obrazovka LCD pak ukáže čas a velikost porce nej blíže nastaveného krmení.
Pro nastavení vlastního krmení (Uživatel):
1. Pro nastavení vlastního plánu stlačte tlačítka NAHORU
nebo DOLŮ pro výběr usr.

2. Stiskněte tlačítka DOPRAVA nebo ENTER pro výběr menu
krmení podle vlastních preferencí. Je ukázáno číslem1
blikajícímna vrchní části obrazovky, což značí krmení
číslo 1. Indikátor času 8:00 AM (8:00 pokud je nastaven 24
hodinový formát) se zobrazí ve středu obrazovky a velikost
porce jsou 2 nádobky (2 cup) (473 ml pokud je nastaven 24
hodinový formát) zobrazeny v dolnímlevémrohu obrazovky. Pokud bylo dříve nastaveno
jiné krmení, zobrazí se jeho čas a velikost.
www.petsafe.net
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3. Stiskněte tlačítko DOPRAVA na posunutí se do oblasti hodin pro nastavení času na krmení číslo 1.
4. Použijte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ pro určení hodiny krmení 1. Pokud používáte 12 hod.
formát, vyberte požadované AM nebo PM nastavení. Stiskněte DOPRAVA pro posunutí se do
oblasti minut.
5. Použijte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ pro nastavení minut. Každé krmení může být nastaveno v
15 minutových intervalech. Stiskněte tlačítko DOPRAVA pro posunutí se do oblasti velikosti porce.
6. Použijte tlačítka NAHORU nebo DOLŮ pro nastavení velikosti porce. Velikost porce je v 1/8
nádobkových intervalech (30ml) s nejmenší porcí 1/8 nádobky (30ml) až po největší porci o velikosti
4 nádobok (946ml).
Příklad nastavení:
7. Stiskněte tlačítko DOPRAVA pro posunutí se zpět na
oblast čísla krm
ení. Použijte tlačítko NAHO
RUna posunutí
se na další krm
ení - číslo 2. LCD obrazovka ukáže čas 5:00M
PM (17:00 pri 24 hod formátu) a velikost porce 2 nádobky
(2cup), pokud předtímnebylo nastaveno jinak. Stiskněte
tlačítko DOPRAVA pro nastavení krm
ení 2 a pro posun
do oblasti hodin, pro nastavení času. Opakujte body 4 až 7 pro nastavení požadovaného počtu
krm
ení (až po 12).
Pozor: Je možné naplánovat až 12 krmení. Pro kteroukoliv možnost 12 krmení, kterou nechcete
nastavit, ponechte prázdný řádek nebo nastavte na "--- cup" nebo "--- ml".
8. Po nastavení požadovaného počtu krm
ení se vrať te do oblasti pro číslo krm
ení. Stiskněte a držte
ENTER po dobu 5 sekund, aby se naprogramoval zvolený plán krm
ení. Vstupte do operačního
módu viz "operační mód" strana 38, pro více informací). LCD obrazovka pak zobrazí čas a
velikost následujícího krm
ení.

2C. Naplnění krmivem:
NEPOUŽÍVEJ TE venku. VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V
DOMÁCNOSTI. Pravidelně kontrolujte funkčnost zařízení a zda vydává
jídlo správně. Pro suchá krmiva. NEPOUŽÍVEJ TE mokrá, konzervovaná
nebo vlhká krmiva. Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu.
Neinstalujte a neskladujte zařízení tam, kde bude vystavené nepřízní počasí nebo
teplotám blížícím se k 0.
Umístěte krmítko na vámi zvolené místo. Naplňte násypku suchým nebo polosuchým krmivem a
ponechejte místo na víko.
Pro přesunutí víka: Srovnejte přední výběžek na víku s
přihrádkou za kontrolním panelem. Snižte zadní část víka
a tlačte dokud nezapadne na místo.
Pro naplnění transportéru krmivem: Pokud jsou tlačítka
zamčena, stiskněte ENTER a NAHORU NAJEDNOU
pro odemknutí. Pak stiskněte NAJEDNOU tlačítka ENTER a
VLEVO pro připravení transportéru na výdej krmiva. Pusťte
tlačítka když uslyšíte jak se transportér hýbe a naplňuje každou
sekci krmivem, připravený vydat první naplánované krmení.
Kousky jídla mohou spadnout do misky. Vložte je zpět do
násypky. Vždy když je násypka prázdná nebo téměř prázdná,
a doplňujte ji krmivem, transportér musí být připravený.
POZOR
Pozor: Ak nie je transportér pripravený tak, ako je popísané, nebude vydané žiadne krmivo
alebo jeho nesprávne množstvo. Uistite sa, že je transportér správne pripravený, vždy
keď dopĺňate násypku.
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Operační mód

Když vstoupíte do operačního módu, LCD obrazovka zobrazí čas a velikost nejblíže naplánovaného
krmení. Dodatečné módy (funkce), které jsou dostupné v operačnímmódu jsou: Pomalé krmení,
okamžité krmení a zastavení krmení. Také můžete odemknout navigaci 5-ti tlačítky, podívat se na
aktuální čas, změnit čas nebo časový formát a vrátit se zpět do módu nastavení, pokud chcete změnit
plán krmení.

Zámek tlačítek

Po 2 minutách bez aktivity, navigace 5-ti tlačítky se uzamkne,
aby se předeš lo nechtěným změnám nebo nechtěné manipulaci.
Zobrazí se ikona zámku v horním levém rohu obrazovky,
naznačující, že tlačítka jsou zamčena.
Pro odemknutí tlačítek:
1. NAJEDNOU stiskněte tlačítka ENTER a NAHORU pro odemknutí navigace 5-ti tlačítky. Ikona
zámku zmizí z LCD obrazovky.

Režim pomalého krmení

Režim (mód) pomalého krmení, zpomaluje interval ve kterém transportér vydává krmivo do misky.
Transportér pomalu vydává každé jídlo po dobu více než 15 minut. Tento režim se aplikuje na
všechna naplánovaná jídla. Je to užitečné, pokud máte zvířatko, které má tendenci hltavě jíst nebo
jíst příliš rychle, což mu může způsobit těžkosti.
Pro nastavení pomalého krmení:
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJ EDNOU
ENTER a NAHO
RUpro odem
knutí.
2. Stiskněte tlačítko VLEVO. Ikona pomalého krm
ení
(želva) se objeví v pravýmdolnímrohu.
Pro zrušení pomalého krmení :
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHO
RU pro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko VLEVO. I kona pomalého krmení zmizí z obrazovky.

Režim okamžitého krmení

Pokud si přejete nakrmit vaše zvířátko před časem naplánovaného krmení, můžete použít funkci
okamžitého krmení. Nejblíže naplánované jídlo se vypustí do misky, a to jen stisknutím tlačítka.
Zařízení monitoruje tuto aktivitu a dvě po sobě jdoucí krmení nemohou být okamžitě vydány.
Další režim okamžitého krmení lze zvolit až po jednom automaticky naplánovaném vydaní jídla.
Pro nastavení okamžitého krmení :
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORUpro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko DOPRAVA a zařízení automaticky vydá další naplánované krmení. LCD
obrazovka zobrazí další následující naplánované krmení.

Režim zastavení krmení

Healthy Pet Simply Feed™ umožňuje dočasné zastavení naplánovaných krmení, bez potřeby
přeprogramování nebo odpojení od energie - pomocí funkce zastavení krmení. Během tohoto
režimu, násypka nebude vydávat žádné krmivo do misky. Také lze použít během čištění, aby
se udržela synchronizace transportéru s plánem krmení. Režim musí být zrušený, aby se
obnovilo naplánované krmení.
Pro nastavení zastavení krmení:
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a
NAHORUpro odemknutí.
2. Stiskněte tlačitko DOLů a obrazovka LCD zobrazí symbol “ll”
který znamená, že zastavení krmení je spuštěno.
www.petsafe.net
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Pro zrušení zastavení krmení :
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORUpro odemknutí.
2. Stiskněte tlačitko DOLů a z obrazovky LCD zmizne symbol “ll” a na obrazovce se ukáže
další naplánované krmení.

Zobrazení/ Změna času

Když jste v operačním módu, můžete se podívat na čas během prvotních nastavení. Také si
můžete změnit čas nebo časový formát, pokud se přesunete do jiných časových zón nebo
během letního a zimního času.
Pro zobrazení času:
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORUpro odemknutí.
2. Stiskněte tlačítko NAHORU a na obrazovce se zobrazí čas. NEDRŽTE tlačítko 5 a více sekund,
jinak vstoupíte do menu nastavení.
Pro změnu časového formátu:
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHO
RUpro odemknutí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko NAHO
RU na 5 sekund. Zobrazí se menu pro nastavení času blikáním oblasti hodin.
3. Stiskněte tlačítko VLEVO a na LCD obrazovce se zobrazí blikající číslo 12. Použijte tlačítka
NAHO
RU a DOLů pro výběr 12 nebo 24 hodinového formátu. Použijte kroky 3 a 4 v "Změna/
nastavení času" dolů - a nastavte aktuální hodinu a minuty.
Změna/nastavení času:
1. Pokud jsou uzamčená tlačítka, stiskněte NAJEDNOU ENTER a NAHORUpro odemknutí.
2. Stiskněte a podržte tlačítko NAHORU na 5 sekund. Zobrazí se menu pro nastavení času blikáním oblasti hodin.

3. Použijte tlačítka NAHORU a DOLů pro výběr AM nebo PM (při 12 hodinovém formátu) .
Stiskněte tlačítko DOPRAVA pro posunutí se do oblasti minut.

4. Použijte tlačítko NAHORU nebo DOLů na posouvání čísel pro zvolení aktuálních minut.
Po jejich nastavení, stiskněte ENTER nebo DOPRAVA pro nastavení nového času.

Režim nastavení

Pokud si přejete změnit, přidat nebo odstranit naplánované krmení, budete se potřebovat dostat
do režimu nastavení. Dokonce můžte upravovat jídla, i když je zařízení nastaveno na základní
plán pro psa nebo kočku.
Pozor: Základní plány pro kočku a psa, jsou navrženy jako rychlé nastavení pro první použití.
Jediný způsob jak se navrátit k základnímu plánu pro kočku nebo psa, je vybrat baterie nebo
adaptér ze zařízení, počkat 10 sekund a reinstalovat zařízení. Tento postup vás navede zpět na
prvotní nastavení.
Pro návrat do režimu nastavení:
1. Během operačního režimu stisknět e a držte ENTER přibližně na 5 sekund.
Obrazovka se vrátí do menu krmení a ukáže nej bližší nastavené krmení.
2. Podívejte se na kroky 2 až 8 v "Pro nastavení vlastního krm
ení (Uživatel) " na straně 35
pro více informaci o změně nastavení krmení.
Pro zrušení režimu nastavení:
1. Po nastavení požadovaného množství krmení, se vraťte do oblasti čísel. Stiskněte a podržte
tlačítko ENTER na 5 sekund pro programování plánu krmení. Toto vrátí zařízení do
operačního režimu a obrazovka zobrazí další naplánované krmení.
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Péče a čištění

Zařízení Healthy Pet Simply Feed™ je přizpůsobeno jednoduchému čištění. Omyvatelné části jsou:
miska z nerezové oceli, držák misky, víko násypky, násypka a transportér. Miska, držák, víko a
násypka jsou vhodné do myčky nádobí. Omyvejte transportér ručně, s použitím studené nebo teplé
mýdlové vody. Omyvatelné části mohou být ponořeny do vody. Vypláchněte a důkladně vysušte na
vzduchu všechny součástky před smontováním zařízení. NEPOUŽÍVEJ TE horkou vodu,
NEPONOŘUJ TE podstavec násypky do vody a NEČISTĚTE transportér v myčce na nádobí.
NEPONOŘUJ TE kontrolní panel do vody. Základna nemůže být
ponořená do vody v žádnémpřípadě, protože by to mohlo poškodit
elektronické součástky.
Pro čištění zařízení:
1. Pokud je v zařízení nějaké krmivo, najednou stiskněte NAHO
RU a ENTER pro odemknutí
navigace 5-ti tlačítky. Pak následujte část " Pro naplnění transportéru krmivem
" na straně 14.
Stiskněte najednou ENTER a VLEVO. To vyprázdní všechno zůstávající krmivo v transportéru
a násypce do misky. Opakujte proces až dokud uvnitř nezůstane žádné krmivo.
2. Nastavte zařízení do REŽIMU ZASTAVENÍ KRM
ENÍ . Kvůli udržení transportéru v
v synchronizaci s plánem krmení, když jej znovu zmontujete.
3. Odstraňte misku z držáka. Nejdříve zvedněte zadní a až
pak přední část misky.

5. Odstraňte víko potažením západky směrem dozadu a následním zvednutím za
drážky na prsty (viz "Výběr z balení" na straně 33.
6. Odstraňte násypku stisknutím uvlňujícího knoflíka na zadní straně zařízení a následně
zvedněte ( viz "Vyčistěte odstranitelné čás ti" na straně 33.
7. Odstraňte transportér zatažením za červenou pojistku a následně zvedněte (viz "Vyčistěte
odstranitelné části"na straně 33.) .
8. Vyberte zachytávač drobků z transportéru,
stisknutím stran a potažením dolů.

9. Odstraňte držák
na misku uvolněním
jedné pojistky uvnitř
podstavce. Použitím
nehtu nebo
šroubováku a mezitím jemně tahejte
dolů za tou jistou
stranu držáka misky
zvenku. Uvolněte
druhou pojistku
a tahejte dolů na
druhé straně
držáku misky
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10. Miska, držák, víko a násypka jsou vhodné do myčky nádobí. Transportér je nevyhnutelné
umývat ručně. Ponořte transportér a zachytávač drobků do studené nebo teplé mýdlové vody a
ručně umjyte. Použijte čistící kartáč nebo zubní kartáček na očištění zbytků krmiva a zvyškoch z
pásu transportéru. Vypláchněte a nechte usušit na vzduchu. Umístěte transportér a skluzavku
svisle na rovný povrch pro dosažení dobrého usušení .
11. Ujistěte se, že jsou všechny části důkladně suché. Namontujte zachytávač drobků zpět na
transportér. Složte zařízení s důrazem na zarovnání t ransportéru a jeho správné umístění .
(viz "Montáž krmítka" na straně 34)
ení ( viz “Režim zastavení krm
ení” na
12. Po složení se ujistěte, že jste zrušili Režim zastavení krm
straně 38.
13. Po doplnění krmivem, se ujistěte, že stisknete najednou ENTER a VLEVO, abyste při pravili
transportér na výdej krmiva. Měli byste slyšet transportér se hýbat a naplňovat sekce krmivem,
v přípravě na výdej krmiva.

Manipulace s adaptérem

Výrobek Healthy Pet
Simply Feed™ funguje na
energii z baterií ale má i
přípojku na elekrický
adaptér umístěnou vzadu
na zařízení (adaptér se
předává samostatně, viz
"Náhradní souč ás tky a
doplňky" na straně 43).
Pokud je elektrický adaptér
používán jako zdroj energie
pro zařízení, v tom případě bater ie fungují a náhradní zdroj v případě výpadku elektřiny. Když
se adaptér používá jako zdroj energie, na horní části LCD obrazovky se zobrazí ikona adaptéru.
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Řešení problémů

Odpovědi na následující otázky, by vám měly pomoci vyřešit většinu problémů, kter é můžete mít se
zařízením. Pokud ne, prosím kontaktujte naše Centrum Zákaznického Servisu na čísle 1-800-732-2677.
Řešení problémů
Problém

Řešení

Navigace 5-ti tlačítky je
uzamčená/tlačítka nefungují.

• Tlačítka se automaticky uzamknou po 2 minutách bez
aktivity. Pro jejich odemknutí, stiskněte najednou
tlačítka NAHORU a ENTER.

Víko násypky nepasuje.

• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní
části skluzavky na násypce s uzamčeným tlačí tkem uvolnění.
( viz " Pro inst alac i násypky" na straně 35) .
• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně
nastavené uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru je
uzamčená (viz "Pro inst alac i transportéru" strana 34).
• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní
části skluzavky na násypce s uzamčeným tlačí tkemuvolnění.
(viz "Pro instalaci násypky" na straně 35).
• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně
nastaveno uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru
je uzamčená (viz "Pro instalaci transportéru" strana 34).

Násypka nepasuje.

Červenou pojistku transportéru
nelze uzamknout

• Zkontrolujte, zda je skluzavka a ozubené kolečko správně
nastavené uvnitř podstavce násypky. A pojistka transportéru je
uzamčená (viz "Pro instalaci transportéru" strana 34).

Nevydává velikosti porcí, které
byly nastaveny nebo dokonce
vůbec žádné krmivo.

• Ujistěte se, že je v násypce krmivo.
• Zkontrolujte, zda zařízení není v režimu zastavení krmení.
Zařízení nebude vydávat jídlo, dokud režim není vypnutý.
ení" strana 38).
(viz "Režim zastavení krm
• Ujistěte se, že zařízení není v režimu nastavení. Krmítko musí
být v operačním módu, aby vydávalo krmivo. (viz
"Režim nastavení" strana 39).
• Ujistěte se, že používáte pouze suchá a polosuchá krmiva.
• Podivejte se, zda obrazovka neukazuje chybu.
• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části
skluzavky na násypce s uzamčeným knoflíkem uvolnění. (viz
"Pro instalaci násypky" na straně 35).
• Pás transportéru mohl být špatně nastavený během instalace a
transportér nemusí být synchronizován s motorem nebo cyklus
"naplňte transportér krmivem" mohl běžet během naplňování
násypky krmivem. Vyprázdněte krmivo, násypku i transportér.
(viz "Pro vložení transportéru" strana 34). Stiskněte najednou
ENTER a VLEVO. Znovu vyberte transportér a nastavte jeho
výběžek zarovno čípkem na boku zařízení. Znovu vložte
transportér a násypku. Naplňte jídlem. Stiskněte najednou
ENTER a VLEVO, dokud se transportér nezačne hýbat a
naplňovat jídlem.
• Velikost porcí může být trochu rozdílná, kvůli typu
používaného krmiva. Zkuste vhodně upravovat velikost porcí
(například pokud zařízení vydává 1/8 nádobky méně krmiva než
by měl, zvyš te velikost porcí o 1/8 nádobky.)

www.petsafe.net
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Výdej extra porcí.

• Je možné naplánovat až 12 krmení. Pro kteroukoliv možnost
12 krmení, kterou nechcete nastavit, ponechte prázdný řádek
nebo nastavte na "--- cup" nebo "--- ml" (viz "Pro nastavení
vlastního krmení (Uživatel) " strana 35)

Výdej krmiva pomalu.

• Zkontrolujte, zda možnost pomalého krmení je zobrazena
ikonou v pravémdolnímrohu LCD obrazovky. Když je
nastavena, platí na všechny naplánované krmení. (viz
"Režim pomalého krmení" strana 38).
• Ujistěte se, že používáte pouze suché a polosuché krmiva

Nevydává krmení v
nastaveném čase.

• Pamatujte si, že krmení mohou být nastaveny pouze v 15
minutových intervalech (například: 5:00, 5:15, 5:45 nebo
6:00 pm).
• Zkontrolujte hodiny pro nastavení správného času (viz
"Nastavení/ změna času" strana 39).

Chyba obrazovky F01

• Ujistěte se, že kanál transportéru je umístěn uvnitř zadní části
skluzavky na násypce s uzamčeným knoflíkem uvolnění. (viz
"Pro instalaci násypky" na straně 35). Všechny naplánované
krmení se zastaví až dokud se neodstraní chyba. Na odstranění
chyby stiskněte ENTER. Po odstranění, zařízení pokračuje
nejbližším nastaveným krmením.
• Zácpa v motoru. Všechny naplánované krmení se zastaví až
dokud se neodstraní chyba. Na odstranění chyby stiskněte
ENTER. Po odstranění, zařízení pokračuje nejbližším
nastaveným krmením.
• Pokud chyba F01 pokračuje nebo se opakuje, rozeberte a
vyčistěte zařízení a ujistěte se, že transportér je důkladně čistý.
(viz " Péče a čištění" strana 40).

Chyba obrazovky F02

• Zácpa motoru nebo vypínače. Kontaktujte zákaznický servis.
(viz "M
ezinárodní zákaznic ký servis" strana 44.)

Nahrazení dílů a doplňků

Díly a doplňky pro zařízení mohou být zakoupeny na webové stránce www.petsafe.net
nebo na čísle 1-800-732-2677.
Popis součástky

Číslo náhradního dílu

Elektrický adaptér

PAC00-15035

Víko násyply

PAC00-15033

Set misky a držáka na misku

PAC00-15034

Kryt baterií, kryt násypky a kryt
transportéru (set)

PAC00-15036
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Mezinárodní zákaznický servis

USA & Canada - Tel: 800-732-2677
Pondělí - Pátek 8 AM - 8 PM / Sobota 9 AM – 5 PM
Australia - Tel: 1800 786 608
Pondělí - Pátek 8:30 AM - 5 PM
New Zealand - Tel: 0800 543 054
Pondělí - Pátek 10:30 AM - 7 PM

Podmínky použití a limitované odpovědnosti
1. Podmínky použití
Tento produkt je vám nabízen s přijetím podmínek bez jejich modifikací, ze kterých vyplývají povinnosti a
upozornění, které jsou zde obsaženy. Použití tohoto produktu závisí na jejich akceptaci.
2. Správné použití
Produkt je navržen jako zařízení na výdej suchého nebo polosuchého krmiva pro zvířata. Specifická povaha vaš eho
zvířátka nemusí být v harmonii s tím
to produktem
. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení pro vaš eho miláčka vhodné,
prosím konzultujte to s vaším
veterinářem
, certifikovaným trenérem
nebo kontaktujte náš zákaznický servis nebo web
www.petsafe.net. Správné použití zahrnuje přečtení celého operačního manuálu poskytnutého k vaš em
u produktu
a všech výstražných upozornění.
3. Žádné protiprávní nebo zakázáno použití
Výrobek je navržen výhradně pro použití zvířaty. Není navržen pro ublížení, zranění nebo provokaci. Použitím
tohoto produktu způsobem, na kter ý nebyl vyroben, může skončit porušením federálních nebo státních zákonů.
4. Limitovaná odpovědnost
V žádném případě Radio Systems® korporace nebude zodpovědná za žádné přímé, nepřímé, záměr né nebo
nehodové, speciální škody nebo škody s důsledky. Nebo vůbec něj aké škody vzniklé mimo nebo v spojení s použitím
nebo zneužitím tohoto produktu. Kupující převezme všechna rizika a odpovědnosti s koupí tohoto produktu.
5. Modifikace podmínek
Radio Systems® korporace si vyhrazuje právo na změnu práv a podmínek a upozornění na základě kterých je tento
produkt nabízen.

Soulad

FCC/Canada

Tento digitální výrobek třídy B je v souladu s Kanadským ICES-003. Zařízení bylo testováno a je v
souladu s podmínkami pro digitální výrobky třídy B.
15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy aby poskytovaly vhodnou ochranu proti škodlivému
zacházení, když je zařízení v domácím prostředí. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat
rádiovou frekvencii a pokud není nainstalováno podle operačního manuálu, může způsobit škodlivý
vliv na rádiové komunikace. Ačkoliv není jisté, zda k tomu dojde po praktické instalaci. Pokud toto
zařízení způsobuje škodlivý vliv na rádio nebo televizi, který může být způsoben zapínáním a
vypínáním zařízení, uživatel by měl zkusit napravit daný vliv následujícími opatřeními.
• Přemístit ovlivňovanou anténu.
• Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojit zařízení do jiného elektrického obvodu.
• Kontaktovat centrum zákaznického servisu 1-800-732-2677.
Zařízení je v souladu s Pravidly Kanadského Průmyslu. Je v souladu s částí 15 pravidel FCC.
Používání je předmětem dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení by nemělo způs obit
škodlivý vliv a (2) toto zařízení musí akceptovat jakýkoliv vliv, zahrnujíc nechtěné operace.
www.petsafe.net
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Neoprávněné změny, neschválené Radio Systems® korporací, můžu mít za výsledek porušení souladu s
regulacemi FCC a mohly by narušit uživatelovu autoritu na používání zařízení.
Austrálie
Zařízení je v souladu s požadavky EMC specifikovanými ACMA (Australian Communications and
Media Authority).
CE
Zařízení bylo testováno a je v souladu s platnými vyhláškami o elektromagnetické kompatibilitě v EU a
direktivách o nízké voltáži. Před použitím zařízení mimo EU, zkontrolujte s relevantní autoritou ve vaší
zemi. Neoprávněné změny a modifikace zařízení, které nejsou schváleny Radio Systems® korporací,
jsou napadením regulací EU R&TTE a a mohly by narušit uživatelovu autoritu na používání zařízení a
jeho záruku. Deklarace konformity se nachází na: http://www.petsafe.net/customercare/
eu_docs.php.

Záruka:

Jednoletá neměnná záruka

Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobce. Kompletní informace můžete najít:
www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu:
Radio Systems PetSafe Europe Ltd, druhé patro, Elgee Building, Market Square Dundalk, Co.
Louth, Ireland
Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
Reklamace: Jakákoliv reklamace pod touto zárukou, by měla být přímo odes lána do
Radio Systems Australia Pty Ltd Customer Care Centre v:
Radio Systems Australia Pty Ltd, PO Box 765, Mudgeeraba QLD 4213
Australia Residents: 1800 786 608
New Zealand Residents: 0800 543 054
Email: info@petsafeaustralia.com.au
Distrubutor pro ČR:
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Záruční a pozáruční servis pro ČR vyřizuje:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica
www.petpark.sk / info@petpark.sk / +421 483810311
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Pro vyplnění reklamace, musíte poskytnout účtenku. Bez důkazu o koupi, Radio Systems neopraví ani
nenahradí poškozené komponenty. Radio Systems žádá spotřebitele o kontaktování zákaznického servisu,
kvůli obdržení záručního čísla. Pokud tak neučiní může to způsobit zpoždění 30 dnů ve věci vyřízování
reklamace.
Pokud je produkt poškozen do 30 dnů od zakoupení, Radio Systems zajistí náhradu produktu, poslanou
napřed ještě před doručením porouchaného produktu. Balné bude zahrnuto do návratu produktu namísto
poškozeného kusu. Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady. Pokud je produkt poškozen
po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní náklady. Radio Systems otestuje produkt
a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt bezplatně se zárukou, že produkt je stále v téže době
záruky. Tato záruka je v dodatku k ostatním právům a náhradám dostupným pro vás ze zákona. Výrobky
od Radio Systems mají záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva.
Jste povinen nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat za jakoukoliv jinou předvídatelnou
ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, pokud nemá akceptovatelnou
kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.
Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, prosím kontaktujte naše Centrum Zákaznického
Servisu na čísle 1800 786 608 (Australia) nebo 0800 543 054 (New Zealand).

www.petsafe.net
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Radio Systems® Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
1-800-732-2677
www.petsafe.net
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