
UŽIVATELSKÝ MANUÁL DÁVKOVAČ EYENIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatický dávkovač krmiva, který lze nastavit snadno nastavit tak, aby vyhovoval potřebám Vašeho 
čtyřnohého kamaráda. Krmivo bude k dispozici 3x denně a to i ve Vaší nepřítomnosti. Díky jednoduchému LCD 
displeji můžete nastavit přesnou dobu podávání krmiva. Dávkovač je skladný a lehce přemístitelný a to 
především díky bateriovému napájení.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nastavení: 
 

1) Vysuňte kryt přihrádky, vložte baterie (LR20 monočlánky velikosti D) a kryt nasaďte zpět 

2) Stiskněte tlačítko pro zapnutí dávkovače – zespodu základny dávkovače 

3) Zásobník na krmivo nasaďte na základnu a uzavřete víčkem 

4) Misku podsuňte pod základnu 

Nyní můžete nastavit displej: 

1) NASTAVENÍ ČASU: nejprve stiskněte tlačítko enter – hodiny začnou blikat. Pomocí šipek nastavte 

aktuální čas (AM – ráno, PM – odpoledne), poté potvrďte stisknutím tlačítka enter. Nastavte minuty a 

pomocí tlačítka enter potvrďte. 

 

2) NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ: přidržte tlačítko enter, pokud začnou čísly označené krmné dávky blikat, 

můžete nastavovat. U každé krmné dávky nastavte čas podávání pomocí šipek a tlačítka enter. U 

nastavení času postupujte stejně – nejprve hodiny, poté minuty. Po nastavení času krmení začne blikat 

ikona pro nastavení množství krmné dávky. Tento postup zopakujte u všech 3 krmných dávek. 

 

3) NASTAVENÍ KRMNÉ DÁVKY: pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadované množství. Po 

dokončení opět potvrďte tlačítkem enter. 

 

1 čárka = ½ hrníčku (okolo 50 g) 

2 čárky = ¾ hrníčku (okolo 70 g) 

3 čárky = 1 ½ hrníčku (okolo 90 g) 

4 čárky = 2 hrníčky (okolo 110 g) 

5 čárek = 2 ½ hrníčku (okolo 130 g)  

6 čárek = 3 hrníčky (okolo 150 g)  

 

4) Pokud chcete mazlíčka nakrmit manuálně, tedy bez nastavování času, stačí přidržet tlačítko s šipkou 

nahoru po dobu 3 vteřin. Nastavte si požadované množství a potvrďte tlačítkem enter. Poté se začne 

motorek otáčet, a vydá zvolené množství krmiva.  

 

POZNÁMKA: Pokud se po dodržení výše uvedených pokynů motorek po 5 sekundách neotáčí, zobrazí 

se na displeji zpráva "Err". To značí uvíznutí krmiva v dávkovacím mechanismu.  

 

• vypněte hlavní vypínač a počkejte 3 sekundy, poté opět zapněte 

• v případě chyby je nutné znovu zadat aktuální čas a plán dávkování pomocí výše   

                uvedených pokynů 

 

Aby nedošlo k této chybě, vždy se ujistěte, že dávkovací miska není přeplněná, zvláště pak v blízkosti 

výpustného otvoru z násypky. 

 

5) ÚDRŽBA DÁVKOVAČE:  

 

• pokud bliká kontrolka na displeji (vedle tlačítek) je nutné vyměnit baterie. Váš krmný plán 

zůstane uložený.  

• všechny komponenty dávkovače jsou odnímatelné pro snadné čištění. Čistěte ručně mírně 

navlhčeným hadříkem. Nikdy nenamáčejte nebo nepokládejte do vody. Skladujte na 

chladném, suchém místě mimo dosah slunečního záření. 



 

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických 

výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky  

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen 

značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u 

dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: 

https://www.elektro-obojky.cz/davkovace-krmiva/automaticky-davkovac-krmiva-eyenimal  

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. 

 

 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

 

Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 

 

Tel: +420 216 216 106 

Email: info@elektro-obojky.cz 
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