SMALL PET FEEDER
DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES POUR CHATS ET PETITS CHIENS

PL – Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi
Automat na karmę Small Pet Feeder służy do karmienia zwierząt domowych.
Urządzenie jest przeznaczone dla kotów i małych psów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych należy zasadniczo przestrzegać
następujących środków ostrożności:

✓
✓
✓
✓

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do dozowania karmy suchej w postaci małych krokietów o średnicy ok. 1 cm.
Należy regularnie kontrolować poziom karmy suchej w pojemniku na karmę.
Należy unikać używania akumulatorów. O ile to możliwe, należy używać baterii alkaliczno-manganowych lub przyłączyć
urządzenie do sieci.

1. Instalacja

1) Wkładanie i wyjmowanie pojemnika:
Aby wyjąć pojemnik, należy przytrzymać go po bokach i ostrożnie wyciągnąć do góry. W celu włożenia pojemnika
z powrotem, należy pokręcić śrubą, aby pojemnik prawidłowo zaskoczył.

2) Wkładanie i wyjmowanie miski:
Aby włożyć miskę, należy przytrzymać ją po bokach i wcisnąć w urządzenie do momentu usłyszenia charakterystycznego
odgłosu kliknięcia.
Aby wyjąć miskę, należy ostrożnie pociągnąć ją do siebie.

2. Ekran dotykowy

Uwaga:
-

-

Podczas eksploatacji automatu na karmę Small Pet Feeder należy zawsze dbać o czystość ekranu
dotykowego, aby ekran działał bezbłędnie.
Jeżeli ekran dotykowy nie działa, należy sprawdzić, czy baterie zostały poprawnie włożone i czy automat jest
prawidłowo przyłączony do sieci.
Jeżeli na ekranie dotykowym pojawi się „EEEE3“, oznacza to, że silnik jest zablokowany. Wówczas należy
wyjąć pojemnik i sprawdzić, czy coś nie blokuje śruby.
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3. Poszczególne elementy

panel obsługowy
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4. Programowanie posiłków i nagrywanie komunikatów głosowych
1) Ustawianie godziny:
•
•
•
•

Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk
„SET”. Liczba oznaczająca godzinę miga.
Ustawić godzinę za pomocą przycisku w kształcie
strzałki.
Nacisnąć na przycisk „SET”, aby zapisać
ustawienie i automatycznie przejść do ustawiania
minut.
Ustawić minuty za pomocą przycisku w kształcie
strzałki i nacisnąć na przycisk „SET”, aby zapisać
ustawienie.

2) Ustawianie pierwszego posiłku:
•
•
•

•
•

Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk
„SET”.
Pominąć ustawianie godziny, naciskając dwukrotnie
na przycisk „SET”.
„1” oznacza pierwszy posiłek. Po tym jak na
wyświetlaczu zacznie migać liczba oznaczająca
godzinę, ustawić godzinę, o której ma zostać wydany
pierwszy posiłek.
Po ustawieniu godziny w taki sam sposób ustawić
minuty.
Nacisnąć na przycisk „SET”, aby przejść do
zapisywania liczby porcji dla tego posiłku.

3) Ustawianie liczby porcji:
1 porcja: ok. 10 g.
•

•

Na wyświetlaczu pojawia się „P“, a cyfra za „P“
oznaczająca liczbę porcji miga. Za pomocą
przycisku w kształcie strzałki ustawić liczbę porcji
dla tego posiłku.
Nacisnąć na przycisk „SET”, aby ustawić 2 posiłek.
Postępować w ten sam sposób aż do 12 posiłku.

4) Nagrywanie komunikatów głosowych:
Maks. możliwa długość nagrania: ok. 10 sekund.
•
•
•
•

Wcisnąć przycisk „REC”. Poczekać, aż zaświeci się
kontrolka przy „MIC“.
Wypowiedzieć komunikat blisko mikrofonu
znajdującego się obok „MIC”.
Po zakończeniu nagrywania zwolnić przycisk
„REC“. Na wyświetlaczu pojawi się informacja
o prawidłowym przebiegu nagrania.
Nacisnąć na przycisk „PLAY”, aby odtworzyć nagranie.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków napełnić pojemnik karmą suchą i zamknąć pokrywę, aby automat
Small Pet Feeder wydał pierwszy posiłek.
W celu ręcznego wydania posiłku wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk

.

5. Właściwości produktu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem tła
Pojemność: 4,2 l
Wskaźnik poziomu naładowania baterii
Możliwość nagrania do 10 sekund komunikatów głosowych
Możliwość zaprogramowania do 12 posiłków dziennie
Do 10 porcji po 10 g na posiłek
Na karmę suchą w postaci małych krokietów (średnica ok. 1 cm)

6. Parametry

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Materiał
Waga
Pojemność pojemnika
Baterie

24,5 x 30 x 38 cm
ABS
2,1 kg
4,2 l
3LR20

7. Konserwacja i czyszczenie

WSKAZÓWKA: Podczas wymiany baterii zaprogramowane dane pozostają zapisane i nie przepadają.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przed każdym czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania prądem ew. wyjąć baterie.
Do czyszczenia używać ściereczki i wody z mydłem.
Do czyszczenia można wyjąć miskę i pojemnik.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).
Miskę i pojemnik można myć w zmywarce do naczyń.
Przed ponownym zastosowaniem każdy element dobrze wytrzeć i wysuszyć.

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub
umysłowych, lub osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile pozostają pod należytym nadzorem lub
zostały poinstruowane w kwestii obsługi urządzenia, w tym także pod kątem bezpieczeństwa, i zrozumiały związane
z tym ryzyka. Urządzenie nie służy do zabawy. Czyszczenia i pielęgnacji nie wolno zlecać dzieciom pozostawionym bez
nadzoru.

GWARANCJA
A. Co należy zrobić, jeżeli urządzenie nie działa?
Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, należy jeszcze raz uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi i upewnić
się, że przyczyną problemu nie jest niewystarczające zasilanie prądem lub błąd w użytkowaniu.
Gdyby urządzenie nadal nie działało poprawnie, należy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy lub do NUM’AXES
(+33 (0)2 38 69 96 27 lub export@numaxes.com). W zależności od awarii może okazać się, że konieczne będzie
przesłanie urządzenia do naprawy lub przetestowania.
Do przeprowadzenia jakiejkolwiek naprawy serwis potrzebuje:
−
−

kompletnego urządzenia
dowodu zakupu (faktura lub paragon).

W przypadku niekompletnych dowodów zakupu kupującemu zostanie wystawiona faktura za naprawę.

B. Gwarancja
NUM’AXES udziela gwarancji na produkt na 2 lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.
Koszty przesyłki produktu w obie strony ponosi kupujący.

C. Warunki gwarancji
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Roszczenia z tytułu gwarancji są rozpatrywane wyłącznie po przedłożeniu sprzedawcy lub firmie NUM’AXES dowodu
zakupu (faktura lub paragon).
Gwarancja nie obejmuje:
•
jawnych lub ukrytych szkód powstałych podczas transportu w trakcie odsyłania produktu do firmy NUM’AXES
•
uszkodzeń produktu spowodowanych niedbalstwem lub nieprawidłową obsługą (niefachowa obsługa,
nieprzestrzeganie Instrukcji obsługi lub akty przemocy, np. pęknięcia lub zarysowania, wnikanie wilgoci, naprawy
przeprowadzane przez nieautoryzowany serwis)
•
utraty lub kradzieży.
Jeżeli produkt zostanie uznany za wadliwy, NUM’AXES wedle uznania wymieni lub naprawi urządzenie.
Dochodzenie wszelkich roszczeń wobec NUM’AXES, w szczególności w przypadku niefachowego użytkowania lub
usterki technicznej urządzenia, w jakiejkolwiek formie jest niemożliwe.
NUM’AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów służącej postępowi technicznemu lub
niezbędnej z uwagi na obowiązywanie nowych przepisów.
Informacje podane w niniejszej Instrukcji obsługi mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.
Zdjęcia i rysunki mogą różnić się od produktów w rzeczywistości.

D. Utylizacja i recycling urządzeń
Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Symbol przekreślonego
umieszczony na
urządzeniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów gospodarstwa
domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub
oddać sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia. W każdym razie na konsumencie spoczywa obowiązek
przepisowej utylizacji urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji. Tylko oddanie urządzenia do wyznaczonego punktu
zbiórki umożliwia przetworzenie, recykling i przyjazną środowisku naturalnemu utylizację produktu w taki sposób, aby
z jednej strony umożliwić ponowne wykorzystanie tworzyw i materiałów, a z drugiej strony, aby wykluczyć negatywne
konsekwencje dla środowiska i zdrowia. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie do spraw utylizacji
odpadów lub u sprzedawcy urządzenia.

contact@eyenimal.com
www.eyenimal.com

