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SureFeed uzatvárateľná miska 

s mikročipom 
 

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového dávkovača! 

Uzatvárateľná miska SureFeed bol navrhnutá tak, aby rozpoznala buď mikročip, ktorý bol už 

implantovaný vášmu domácemu miláčikovi, alebo mikročip na obojok, čo umožňuje vášmu 

domácemu miláčikovi prístup k jedlu a zároveň znemožňuje prístup ostatným zvieratám. 

SureFeed je určený na použitie v domácnostiach s viacerými zvieratami, dávkovač rozozná 

oprávnené zvieratá a povoľuje prístup iba pre nich. Pokiaľ sa neoprávnené chamtivé zviera 

pokúsi jesť z misky, nebude sa otvárať, alebo pokiaľ je dávkovač už otvorený, veko sa 

zavrie. Misky SureFeed majú integrované tesnenie na hornom okraji. To bolo navrhnuté tak, 

že po zatvorení veka dávkovača sa vytvorí tesnenie s vrchnou časťou misky, čím bude 

krmivo pre vašich domácich miláčikov čerstvejšie. 

Nastavenie dávkovača pre prácu je jednoduché a krok za krokom popísané v tejto 

užívateľskej príručke. Budeme vás viesť od vloženia batérie až do výuky vášho domáceho 

miláčika k použitiu dávkovača. Keď vaše zviera umiestni hlavu do obruče na prednej strane 

dávkovača, bude skontrolovaný jeho implantovaný mikročip na obojku. Veko sa otvára iba 

pre domáce zvieratá (až do počtu 32), ktorým bol udelený prístup. 

 

  

Balenie obsahuje: 

1. Dávkovač na čip 

2. Samostatná šedá miska 

3. Rozdelená šedá miska 

4. Šedá podložka 

5. Mikročip na obojok 
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Tlačidlá a kontrolky 

Na zadnej strane dávkovača sú 3 hlavné ovládacie prvky: 

 

Kontrolky  

Bliká na zeleno (raz za sekundu) – režim učenia 

Svieti na zeleno (konštantne) – mikročip bol úspešne prečítaný (alebo naučený) 

Bliká na oranžovo – dávkovač je v režime tréningu 

Bliká na červeno  (každých pár sekúnd) – vybitá batéria 

 

Normálne operácie 

Po dokončení nastavenia uzatvárateľná miska SureFeed znemožní chamtivých zvieratám 

prístup ku krmivu, ktoré nie je ich, čo vám umožní ovládať diétu na predpis, medikáciu 

a správu váhy. Je bežné, že domáce zvieratká jedia malé množstvo krmiva po celý deň. 

Misky SureFeed s integrovaným tesnením boli navrhnuté tak, aby vyhovovali tomuto 

pravidelnému používaniu, ktoré udržuje krmivo čerstvé počas dňa a znižuje tak plytvanie. 

  

Otvoriť/zavrieť – umožňuje prístup  

k miske pre doplnenie alebo čistenie 

Pridať zviera – pridá zviera do pamäte 

zariadenia. Viď strana 7. 

Funkcia výcviku – slúži k výučbe  

vášho zvieraťa na použitie dávkovača. 

Viď strana 8.  

Senzory 

používané 

na rozpoznanie,  

kedy sa zviera 

blíži k dávkovaču.  

Posuvník odomkne/ 

zamkne veko, aby ho 

bolo možné vyčistiť. 

Viď strana 14. 

Podložka – slúži k zachyteniu 

vysypaného krmiva. 

Svetlo – viď popis 

nižšie. 
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Oprávnené zviera 

Neoprávnené zviera 

Veko dávkovača zostane vždy zavreté, pokiaľ nie je 

otvorené pre výmenu krmiva – viď strana 4 – alebo 

pokiaľ sa ku krmivu nepripojí autorizované zviera. 

 

Keď zviera umiestni hlavu do obruče na prednú stranu 

dávkovača, aktivuje sa čítačka mikročipov. 

 

Pokiaľ je zviera oprávnené, veko sa mu otvorí. 

 

Akonáhle je vaše zviera najedené a opustí priestor 

dávkovača, veko sa po krátkej chvíli zavrie (viď strana 

13 pre nastavenie zatvorenia veka). Toto opäť uzavrie 

misku, ktorá udržiava pokrmy čerstvé. 

Pokiaľ sa neoprávnené chamtivé zviera pokúsi jesť  

z dávkovača pri zavretom veku, veko sa jednoducho 

neotvorí. 
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Výmena jedla (otvorenie/zatvorenie veka) 

Je dôležité, aby ste vášmu domácemu miláčikovi denne menili krmivo, a to nie len preto, aby 

váš miláčik zostal zdravý a šťastný, ale taktiež preto, aby sa udržiaval dávkovač čistý 

a v poriadku. 

 

 

  

Stlačením tlačidla 

otvoriť/zavrieť otvoríte  

dávkovač. 

Vyberte špinavú 

misku. 

Vyčistite misku alebo ju 

vymeňte za novú. 

Naplňte čistú misku krmivom. 

Uistite sa, že nádobu  

nepreplníte, pretože to môže  

brániť úplnému zatvoreniu 

veka a spôsobiť tak 

neporiadok. 

Pred umiestnením misky späť do dávkovača 

sa uistite, že všetky plochy na dávkovači sú 

čisté a pod miskou nie je žiadne krmivo.  

To umožňuje veku sa voľne pohybovať 

a správne utesniť na misku. 

Umiestnite naplnenú misku do dávkovača 

a stlačením tlačidla otvoriť/zavrieť zavrite 

veko a utesnite krmivo. Dávkovač je teraz 

možné normálne používať. 
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Misky a podložky 

Dodané misky a podložky boli špeciálne navrhnuté pre prácu s produktmi SureFeed. Miska 

SureFeed má na hornom okraji integrované tesnenie. Akonáhle je veko dávkovača uzavreté, 

dovnútra sa nedostane prach a hmyz a krmivo tak zostane čerstvejšie. Silikónová podložka 

pomáha s neporiadkom a môže byť kedykoľvek odstránená pre jednoduchšie čistenie. 

 

 

  

Vhodné pre samostatnú časť 

mokrého alebo suchého krmiva. 

Delená miska je určená pre mokré a suché 

krmivo servírované naraz. 

Silikónová podložka je umiestnená na 

prednej strane dávkovača a je navrhnutá 

tak, aby zhromažďovala krmivo 

a uľahčovala každodenné čistenie. 

Uistite sa prosím, že misky a podložky sú pred prvým použitím 

umyté. 

Pri čistení odstráňte misku a podložku z 

dávkovača. Pre udržanie integrovaného 

tesnenia v optimálnom stave odporúčame 

umývať len ručne. 

Pridajte trochu farby! 

Ak máte niekoľko dávkovačov, alebo chcete 

dávkovač upraviť, môžete si kúpiť farebné misky 

a podložky oddelene.  

Dostupné sú modré, zelené, ružové a šedé. 



6 
 

Batérie 

Vždy používajte 4 kvalitné 1,5 V alkalické batérie typu C. Tým zabezpečíte najlepší výkon 

vášho dávkovača. Tento výrobok nie je určený pre použitie s nabíjacími batériami. Svetlo na 

zadnej strane dávkovača bude blikať na červeno každých pár sekúnd, pokiaľ sú batérie 

vybité.  

 

  

Najskôr vyberte podložku a potom  

dávkovač otočte a otvorte  

oddelenie pre batérie. 

Vyberte kryty batérií. 

Vráťte naspäť kryty batérií. Vložte batérie. Uistite sa, že 

symboly na batériách zodpovedajú 

symbolom na dávkovači. 
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Naučte svoje zvieratko na dávkovač 

Keď učíte vášho miláčika na dávkovač, uistite sa, že ostatné zvieratá sú držané preč. Pokiaľ 

náhodne naučíte nesprávne zviera, môžete previesť obnovenie výrobného nastavenia, ako je 

podrobne popísané v odstraňovaní problémov – viď strana 15. Taktiež môžete použiť 

mikročip na obojok SureFlap RFID, pokiaľ vaše zviera nemá mikročip a nosí obojok. 

 

 

 

Ak chcete použiť dávkovač pre viac ako jedno domáce zvieratko, opakujte proces. V pamäti 

každého dávkovača môžete uložiť až 32 mikročipov. 

 

  

Dvierka sa otvoria a kontrolka bude blikať 

na zeleno 1x za sekundu. Dávkovač 

zostane v tomto módu, pokiaľ nedôjde 

k načítaniu čipu, alebo zrušeniu operácie 

opätovným stlačením tlačidla. 

Stlačte tlačidlo Pridať  

zviera na zadnej strane 

dávkovača. 

Vložte do misky krmivo a 

umiestnite dávkovač tam, kde je 

vaše zviera zvyknuté mať misky. 

Akonáhle je vaše zviera naučené jesť 

z misky, svetlo prestane blikať a zostane 

zapnuté. Keď sa zviera vzdiali od 

dávkovača, veko sa zavrie a zelené 

svetlo zhasne. Číslo jeho mikročipu je 

teraz uložené do pamäti dokonca aj po 

vybraní batérií. 

Stlačte tlačidlo Pridať zviera 

na zadnej strane  

dávkovača. 
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Naučte svoje zvieratko na dávkovač 

ČASŤ 1 – Predstavenie dávkovača zvieraťu 

Je dôležité, aby si vaše zviera na jeho nový dávkovač zvyklo po dobu niekoľkých dní bez 

pohybu veka. Zabezpečte, aby sa v blízkosti dávkovača necítilo nepríjemne. To môže chvíľu 

trvať, ale buďte trpezliví a nepokračujte na časť 2, pokiaľ vaše zvieratko nebude mať istotu. 

 

ČASŤ 2 – Zvýšenie pohybu veka 

Teraz začnite pridávať väčšie množstvo pohybu veka. To umožní, aby si vaše zviera zvyklo 

na pohyb veka v troch etapách. Opäť platí, že pre najlepšie výsledky a spokojnosť zvieraťa je 

dôležité byť trpezlivý a neuponáhľať tento proces. Doba potrebná na každú fázu sa bude 

u jednotlivých zvierat líšiť (dni až týždne), odporúčame však, aby každý krok trval aspoň 

niekoľko dní. 

 

  

So zavretým vekom stlačte jeden krát tlačidlo „Funkcia 

výcviku“ na zadnej strane dávkovača. Veko sa otvorí 

a svetlo bude blikať na oranžovo (raz za niekoľko sekúnd). 

Teraz naplňte misku obľúbeným krmivom vášho zvieraťa a opäť umiestnite  

dávkovač na jeho bežné stravovacie miesto. 

 

Behom tejto prvej fázy výučba k používaniu 

dávkovača sa veko po skončení kŕmenia nezavrie. 

Nezabudnite byť trpezliví a nechať vášho miláčika zvyknúť si na jeho novú 

misku. Akonáhle si zvykne, pokračujte v časti 2. 

Začnite zvyšovať pohyb veka ďalším stlačením tlačidla  

„Funkcia výcviku“. Veko uzavrie malé množstvo a svetlo 

dvakrát zabliká na oranžovo. 

Teraz, keď sa zviera priblíži, aby sa nakŕmilo, veko sa 

úplne  otvorí. Keď skončí s kŕmením, mierne sa zavrie. 
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Tipy pre režim výcviku 

- Režim výcviku môžete kedykoľvek ukončiť stlačením a podržaním tlačidla Funkcia 

výcviku po dobu 5 sekúnd 

- Pokiaľ váš miláčik vyzerá po zatvorení veka nervózne, môžete upraviť dobu, za ktorú 

sa veko zavrie. 

  

Nechajte vášho miláčika misku normálne používať, než si 

zvykne na pohyb veka. Pokiaľ potrebujete vymeniť krmivo, 

urobte to tak, ako obvykle, viď strana 4. Po výmene krmiva 

stlačte tlačidlo otvoriť/zavrieť, aby sa veko zavrelo do svojej 

trénovacej pozície. 

Nezabudnite výcviku venovať svoj čas. Nepristupujte k ďalšiemu krokmi, pokiaľ si 

vaše zviera na pohyb veka nezvykne. 

Akonáhle je vaše zviera spokojné s pohybom, 

stlačte znovu tlačidlo Funkcia výcviku. Veko sa 

nastaví na ďalšiu pozíciu a svetlo zabliká trikrát na 

oranžovo. 

Opäť pokračujte v bežnom používaní dávkovača a nepristupujte k ďalšiemu kroku, 

pokiaľ si váš miláčik na tento pohyb veka nezvykne. 

Vaše zviera by malo byť spokojné s pohybom veka. 

Rovnako ako predtým, znovu stlačte tlačidlo Funkcie 

výcviku. Veko sa zatvorí do konečnej pozície 

a svetlo zabliká 4x na oranžovo. 

Akonáhle si váš miláčik zvykol a je spokojný s touto 

konečnou pozíciou, stlačte znovu tlačidlo Funkcie 

výcviku. Veko sa úplne zavrie a svetlo prestane 

blikať. Dávkovač je teraz v režimu každodenného 

používania. 
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Problémy pri zvykaní na dávkovač 

V zriedkavých prípadoch môže vaše zviera potrebovať viac času, aby si zvyklo na svoj nový 

dávkovač, dokonca aj bez pohybu veka. V takom prípade je dôležité, aby si na zmeny 

v kŕmení zvykal postupne. To môže trvať až niekoľko týždňov, ale stojí to za to. 

 

  

Vyberte dávkovač z prostredia 

kŕmenia. Vymeňte normálnu misku 

domáceho zvieratka za misku 

SureFeed. 

Akonáhle váš miláčik vyzerá spokojne 

s novým typom misky, znovu vložte 

dávkovač do prostredia kŕmenia 

a umiestnite ho v blízkosti misky. 

Keď je zviera spokojné 

s dávkovačom v jeho prostredí, 

presuňte misku na podložku 

dávkovača. 

Akonáhle je vaše zvieratko konečne 

spokojné, presuňte misku do dávkovača 

s vekom v otvorenej polohe. 

Teraz môžete zahájiť výcvikový 

proces, ktorý zabezpečí, že vaše 

zviera bude spokojné s pohybom 

veka v každej fáze. Viď strana 9. 

Sledujte, ako sa váš miláčik blíži 

k dávkovaču. Pokiaľ je vždy v určitom 

smere, nebojte sa zmeniť polohu 

dávkovača, aby ste mu pomohli. 
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Trénujte viacero zvierat 

Pri výcviku viacerých domácich miláčikov do dávkovača budú mať prístup k ich jedlu 

navzájom, až do neskorších fáz výcviku. Behom tejto doby môžete aj naďalej monitorovať 

a riadiť ich príjem jedla.  

 

 

  

Odporúčame, aby malo každé zviera 

vlastný dávkovač. To umožňuje 

správne ovládanie jednotlivých diét. 

Umiestnite dávkovače tak, aby každé 

zviera dokázalo rozlíšiť, ktorý dávkovač 

je jeho. Použite rôznofarebné misky. 

Pred zahájením režimu výcviku sa 

uistite, že sú všetky zvieratá zvyknuté 

na kŕmenie z dávkovača v otvorenej 

polohe. 

Poznámka: V tejto chvíli sa môžu 

domáci miláčikovia kŕmiť zo všetkých 

dávkovačov. 

Keď začnete používať režim výcviku, 

nezabudnite sa presunúť do ďalšej 

fázy, akonáhle sú všetky zvieratá 

zvyknuté na pohyb veka. 

Behom režimu výcviku sa každé zviera 

dozvie, ktorý z dávkovačov je jeho, 

pretože iba ten jeho sa mu otvorí. 
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Kam umiestniť dávkovač 

 

  

Dávkovač je určený iba  

na používanie vo vnútri. 

Aby nedošlo k poškodeniu dávkovača 

a vášmu ublížení na zdraví, 

neumiestňujte dávkovač na 

frekventované miesta, kadiaľ často 

chodíte. 

Umiestnenie v blízkosti kovových 

predmetov alebo elektrických spotrebičov 

obvykle nie je problém. Pokiaľ dôjde 

k nespoľahlivému fungovaniu, môže byť 

vyžadované presunutie dávkovača ďalej 

od spotrebičov. 

Neumiestňujte dávkovač do 

chladničky a nedávajte ľadové 

balíčky pod dávkovač. 
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Odklad zatvorenia veka 

Pokiaľ máte pocit, že vaše zviera je nervózne zo zatvorenia veka po odchode od dávkovača 

alebo pokiaľ máte chamtivého miláčika, ktorý sa pokúša nájsť si cestu k nejakému krmivu 

navyše, môžete predĺžiť alebo skrátiť dobu, po ktorej sa veko zavrie. 

 

 

  

Posuvník 

odkladu sa 

nachádza na 

spodnej strane 

dávkovača. 

Vo východiskovom nastavení je 

posuvník nastavený na 

strednom nastavení (II) pre 

štandardný čas oneskorenia. 

Pokiaľ jedno zviera kradne druhému 

krmivo po dokončení stravovania, 

nastavte posuvník na (I) pre kratšiu dobu, 

než sa veko zavrie. 

Pokiaľ váš miláčik vyzerá po kŕmení 

nervózne, posuňte jazdec do polohy (III) 

a nastavte tak dlhší odklad zatvorenia 

veka. 
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Čistenie 

Aby váš dávkovač krmiva Microchip SureFeed spoľahlivo fungoval, je dôležité ho udržiavať 

v čistote. Nepokladajte celý dávkovač do vody alebo umývačky riadu. 

 

  

Posuňte jazdec do 

odomknutej polohy a 

stlačte tlačidlo 

na zadnej strane. 

Otočte dávkovač tak, 

aby zadná časť  

smerovala k vám a  

vytiahnite veko. 

Veko umyte ručne. Neumiestňujte ho do 

umývačky riadu. 

Po vyčistení veko 

vložte späť vo 

vodorovnej polohe. 

Posuňte jazdec späť do 

uzamknutej polohy 

a stlačením tlačidla 

zavrite dávkovač. 

Nesprávne vloženie veka. Správne vloženie veka. 

Dávkovač by mal byť otrený vlhkou utierkou alebo 

utierkami na čistenie domácnosti. Uistite sa, že štyri 

čierne bodky na obrube sú udržiavané čisté, aby 

bola zabezpečená spoľahlivá prevádzka. 

Ako odstrániť veko pred čistením 
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Riešenie problémov 

Dávkovač nefunguje 

 Uistite sa, že senzory vnútri obruče sú čisté – viď strana 14 

 Namontujte nové, kvalitné 1,5 V alkalické batérie typu C. Uistite sa, že sú všetky 

správne vložené. Podrobné informácie nájdete na strane 6. 

 Presuňte dávkovač od kovových predmetov a elektrických spotrebičov. 

 Znovu naučte svojho miláčika pomocou tlačidla Pridať zviera – viď strana 7. 

 Resetujte dávkovač na výrobné nastavenia, podržte tlačidlo Pridať zviera na 10 

sekúnd (dokým sa nezačne striedať červená a zelená a veko sa nezačne otvárať 

a zatvárať). Potom znova naučte zvieratá na dávkovač. 

 Skontrolujte prosím u svojho veterinárneho lekára, že mikročip vášho zvieratka 

funguje a je umiestnený na vhodnom mieste. Ak mikročip nemá, alebo je ťažko 

čitateľný, môže byť namiesto neho použitý dodávaný čip SureFlap. 

Moje zviera nie je s dávkovačom spokojné 

 Opakujte tréningový proces. 

 Pokiaľ môžete orientáciu dávkovača zmeniť tak, aby sa váš miláčik cítil pohodlnejšie, 

urobte tak. 

 Pokiaľ je váš miláčik nervózny zo zatvárania veka po dokončení kŕmenia, môžete 

dobu zatvorenia veka predĺžiť. Zmeňte dobu otvárania na III. 

Ostatné zvieratá kradnú krmivo 

 Pokiaľ sa chamtivé domáce zvieratá pokúšajú ukradnúť jedlo z otvoreného 

dávkovača, skúste skrátiť dobu, po ktorej sa veko po ukončení kŕmenia zatvorí. 

Zmeňte dobu otvárania na I. 

Veko dávkovača sa nezatvára 

 Je to pravdepodobne spôsobené tým, že sa pod úkrytom alebo v mechanizme 

zachytili zvyšky krmiva. To môže zamedziť utesneniu veka na misku, ale napriek 

tomu by mal dávkovač aj naďalej zabraňovať nekontrolovanému prístupu k jedlu vo 

všetkých extrémnych prípadoch. Aby zatváranie a utesnenie veka fungovalo správne, 

je dôležité, aby ste zakaždým, keď meníte krmivo, vyčistili zvyšky krmiva 

z dávkovača. 

Viacero dávkovačov 

 Pokiaľ zistíte, že vaši domáci miláčikovia sú zmätení tým, ktorý dávkovač je ich, 

skúste použiť misku inej farby. 

 V režime výcviku sa môžu zvieratá kŕmiť zo všetkých dostupných dávkovačov. 

Stále potrebujete pomoc? 

 Pre viac informácií navštívte naše webové stránky www.elektricke-obojky.sk 

 

http://www.elektricke-obojky.sk/

