SureFeed uzavíratelná miska s
mikročipem
Blahopřejeme vám k zakoupení nového dávkovače!
SureFeed uzavíratelná miska byla navržena tak, aby rozpoznala buď mikročip, který byl již
implantován vašemu domácímu mazlíčkovi, nebo mikročip na obojek, což dovoluje vašemu
domácímu mazlíčku přístup k jídlu a zároveň znemožňuje přístup ostatním zvířatům.
SureFeed je určen pro použití v domácnostech s více zvířaty, dávkovač rozpozná oprávněné
mazlíčky a povoluje přístup pouze pro ně. Pokud se neoprávněný chamtivý mazlíček pokusí
jíst z misky, nebude se otevírat, nebo pokud je dávkovač již otevřený, víko se zavře. Misky
SureFeed mají integrované těsnění na horním okraji. Toto bylo navrženo tak, že po zavření
víka dávkovače se vytvoří těsnění s vrchní částí misky, čímž bude krmivo pro vaše domácí
mazlíčky čerstvější.
Nastavení dávkovače pro práci je jednoduché a krok za krokem popsané v této uživatelské
příručce. Budeme vás vést od vložení baterií až do výuky vašeho domácího mazlíčka k
použití dávkovače. Když váš mazlíček umístí hlavu do obruče na přední straně dávkovače,
bude zkontrolován jeho implantovaný mikročip nebo mikročip na obojku. Víko se otevírá
pouze pro domácí mazlíčky (až 32), kterým byl udělen přístup.

Tlačítka a kontrolky
Na zadní straně dávkovače jsou 3 hlavní ovládací prvky:

Kontrolky
Bliká zeleně (jednou za sekundu) - Režim učení
Zelená (konstantní) - Mikročip byl úspěšně přečten (nebo naučen)
Bliká oranžově - dávkovač je v režimu tréninku
Bliká červeně (každých pár sekund) - vybitá baterie

Normální operace
Po dokončení nastavení SureFeed uzavíratelná miska znemožní chamtivým mazlíčkům
přístup ke krmivu, které není jejich, což vám umožní ovládat dietu na předpis, medikaci a
správu váhy. Je běžné, že domácí mazlíčci rádi jedí malé množství krmiva po celý den. Mísy
SureFeed s integrovaným těsněním byly navrženy tak, aby vyhovovaly tomuto pravidelnému
používání, které udržuje čerstvé krmivo během dne a snižuje plýtvání.

Výměna jídla (otevření / zavření víka)
Důležité je, abyste denně měnili krmivo svému domácímu mazlíčkovi, a to nejen proto, aby
váš mazlíček zůstal šťastný a zdravý, ale také proto, aby se udržoval dávkovač čistý a v
pořádku.

Misky a podložky
Dodané misky a podložky byly speciálně navrženy pro práci s produkty SureFeed. Miska
SureFeed má na horním okraji integrované těsnění. Jakmile je víko dávkovače uzavřeno,
mušky se nemohou dostat dovnitř a krmivo zůstane čerstvější. Silikonová podložka pomáhá
s nepořádkem a může být kdykoli odstraněna pro snadné čištění.

Baterie
Vždy používejte 4 kvalitní 1,5V alkalické baterie typu C. Tím zajistíte nejlepší výkon vašeho
dávkovače. Tento výrobek není určen pro použití s nabíjecími bateriemi. Světlo na zadní
straně dávkovače bude blikat červeně každých několik sekund, pokud jsou baterie vybité.

Naučte svého mazlíčka na dávkovač
Když učíte svého mazlíčka na dávkovač, ujistěte se, že ostatní domácí mazlíčci jsou drženi
pryč. Pokud náhodně naučíte nesprávného domácího mazlíčka, můžete provést obnovení
továrního nastavení, jak je podrobně popsáno v odstraňování problémů - viz strana 16.
Můžete také použít mikročip na obojek SureFlap RFID, pokud váš mazlíček nemá mikročip a
nosí obojek.

Chcete-li použít dávkovač pro více než jednoho mazlíčka, opakujte proces.
V každém dávkovači můžete uložit až 32 domácích mazlíčků.

Naučte svého mazlíčka, aby používal dávkovač
ČÁST 1 - Představení dávkovače mazlíčkovi
Je důležité, aby si váš mazlíček na svůj nový dávkovač zvykl po dobu několika dní bez
pohybu víka. Zajistěte, aby se mazlíček v blízkosti dávkovače necítil nepříjemně. To může
trvat trochu času, ale buďte trpěliví a nenavazujte na část 2, dokud váš mazlíček nebude mít
jistotu.

Tipy pro režim výcviku
- Režim výcviku můžete kdykoli ukončit stisknutím a podržením tlačítka Funkce
výcviku po dobu 5 sekund.
-

Pokud váš mazlíček vypadá nervózně po zavření víka, můžete upravit dobu, než se
víko zavře.

Obtíže při zvykání na dávkovač
Ve vzácných případech může váš mazlíček potřebovat více času, aby si zvykl na svůj nový
dávkovač dokonce i bez pohybu víka. V takovém případě je důležité, aby si na změny v
krmení zvykal postupně. To může trvat několik týdnů, ale to stojí za to.

Trénujte několik mazlíčků
Při výcviku více domácích mazlíčků do dávkovače budou mít přístup ke svému krmení
navzájem, až do pozdějších fází výcviku. Během této doby můžete i nadále monitorovat a
řídit příjem jídla domácího mazlíčka.

Kam umístit dávkovač

Odložení zavření víka
Pokud máte pocit, že váš mazlíček je nervózní ze zavření víka po odchodu z dávkovače
nebo pokud máte chamtivého mazlíčka, který se pokouší najít si cestu k nějakému krmivu
navíc, můžete prodloužit nebo zkrátit dobu, po které se víko zavře, jakmile se mazlíček
dokrmí s vystoupí z dávkovače.

Čištění
Aby váš dávkovač krmiva Microchip SureFeed spolehlivě fungoval je důležité ho udržovat v
čistotě. Nepokládejte celý dávkovač do vody nebo do myčky nádobí.

Řešení problémů
Dávkovač nefunguje
• Ujistěte se, že čidla uvnitř obruče jsou čistá - viz strana 15.
• Namontujte nové, kvalitní 1,5V alkalické baterie typu C. Ujistěte se, že jsou všechny
správně vložené. Podrobné informace naleznete na straně 7.
• Přesuňte dávkovač od kovových nebo elektrických spotřebičů.
• Znovu naučte svého mazlíčka pomocí tlačítka Přidat mazlíčka - viz strana 8.
• Resetujte dávkovač na tovární nastavení, podržte stisknuté tlačítko Přidat mazlíčka na 10
sekund (dokud se nezačne střídat červená a zelená a víko se nezačne otevírat a zavírat).
Potom znovu naučte své mazlíčky na dávkovač.
• Zkontrolujte prosím u svého veterinárního lékaře, že mikročip vašeho mazlíčka funguje a
že je umístěn na normálním místě. Není-li žádný mikročip, nebo je značně těžko čitelný,
může být namísto toho použit dodaný čip SureFlap.

Můj mazlíček není s dávkovačem spokojený
• Opakujte tréninkový proces
• Pokud můžete směr dávkovače změnit tak, aby se váš mazlíček cítil pohodlněji, udělejte to.
• Pokud je váš mazlíček nervozní z časového zpoždění zavírání víka po dokončení krmení,
můžete prodloužit dobu potřebnou k uzavření víka. Změňte dobu otevírání na III.

Ostatní mazlíčci kradou krmivo
• Pokud se chamtiví domácí mazlíčci pokouší ukrást jídlo z otevřeného dávkovače, zkuste
zkrátit dobu, po kterou se víko zavírá po dokončení krmení. Změňte dobu otevírání na I.

Víko dávkovače se nezavírá
• To je pravděpodobně způsobeno tím, že se pod úkrytem nebo v mechanismu zachytily
zbytky krmiva. Ačkoli to může zastavit víko z utěsnění na misku, měl by i nadále dávkovač
zabraňovat nekontrolovanému přístupu k jídlu ve všech extrémních případech. Aby bylo
zajištěno správné zavření víka, je důležité, abyste pokaždé když vyměníte krmivo, vyčistili
zbytky krmiva z dávkovače.

Více dávkovačů
• Pokud zjistíte, že vaši domácí mazlíčci jsou zmateni tím, který dávkovač je jejich, zkuste
použít jinou barevnou misku.
• V režimu výcviku se mohou domácí mazlíčci krmit ze všech dostupných dávkovačů.

Stále potřebujete pomoci ?
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.elektro-obojky.cz

