
AquaForte AUTOMATIC FISH FEEDER 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali automatické krmítko. Prečítajte si prosím nasledujúce pokyny dôkladne pred prvým 
použitím a zachovajte návod pre budúce použitie. Berte toto do úvahy pri odovzdaní výrobku tretím osobám. 
 
 
Funkčnosť zariadenia umožňuje 

 Nastavenie miestneho času  

 Nastavenie až 6. časov kŕmenia denne 

 Nastavenie množstva kŕmiacej dávky. Až 9 dávok pri jednom kŕmení. 1 dávka je cca 20g.  

 Režim manuálneho kŕmenia 

 Možnosť vonkajšieho použitia 

 LCD display znázorní čas a parametre kŕmenia 

 Kapacita 5L 

 Indikátor stavu batérii 

 Napájanie pomocou batérií alebo adaptéra (nie je súčasťou balenia) 
 
Typ použitého krmiva 
Do zariadenie použite peletované krmivo do veľkosti 5mm. Použité krmivo musí byť suché. Vlhké krmivo môže 
spôsobiť zlú funkčnosť zariadenia.  Zariadenie nie je vhodné na tyčinky, vločky a pod. 
 
 
 
Vysvetlenie LED displaya a tlačidiel: 
 

 
Time icon – ukazovateľ času  
Low Battery indicator – ukazovateĺ nízkeho stavu batérie 
Food Quality or per feeding S icon – ukazovateľ množstva krmiva 
Food Quality of per day and corresponding icon –  
Byte 1 – B1 
Byte 2 – B2 
Byte 3 – B3 
Byte 4 – B4 
Time clock – nastavovanie času 
Every vol button – nastavovanie množstva krmiva 
Food quantity and time of per feeding – nastavovanie času kŕmenia 
Manual feeding – manuálny mód 
Set key – tlačidlo výberu a potvrdenia 
Running key  - tlačidlo  
 
 
 



Nastavenie času   
Stlačte  tlačidlo CLOCK a potom SET. Následne začne blikať ukazovateľ času. Viacnásobne stlačte CLOCK kým 
nebudete dislplay ukazovať želanú hodinu  B1, B2, potom stlačte TIMER pre nadstavenie želaných minút B3, B4. Pre 
potvrdenie nadstavení stlačte RUN. Proces nadstavenia času budete musieť zopakovať napr. aj po výmene batérii, 
keď nebude mať prístroj  napájanie.  
 
Nastavenie času kŕmenia a množstva krmiva 
Stlačte tlačidlo TIMER indikujúce nadstavenie kŕmenia. Prednastavený čas kŕmenia je každý deň o 7:00, 12:00 
a  17:00.  
Byte 1 je dávka krmiva pri prvom kŕmení, B2 pri druhom... až do 6 kŕmení denne. B3 a B4 korešpondujú k času 
kŕmenia. Stlačte SET B3 a B4 (hodina) budú blikať. Stlačte TIMER pre nadstavenie prvého kŕmenia a potom  SET pre 
nadstavenie 2. kŕmenia. Opakujte tieto kroky až po 6. kŕmenia. Na záver stlačte RUN pre uloženie nadstavení.  
Poznámky: 
Nadstavený čas kŕmenia sa odvíja od nadstaveného hlavného času zariadenia.  
Môžete si vybrať kŕmenia 1 až 6 krát denne. Nadstavenie potvrďte tlačidlom RUN. V základnom móde môžete 
tlačidlom TIMER skontrolovať časy kŕmenia a množstvo krmiva.  
 
Nastavenie množstva krmiva 
Stlačte VOL. B4 znázorňuje váhu použitého krmiva na 1 kŕmenie. Prednastavené množstvo je 3. Stlačte SET B4 začne 
blikať a následne stlačte VOL na nadstavenie dávky krmiva až do 9. Stlačte RUN pre uloženie nastavenia. 
V základnom móde môžete tlačidlom VOL skontrolovať nastavenú váhu krmiva v kŕmiacej dávke.  
 
Manuálne kŕmenie 
 Stlačte HM pre manuálne jednorazové kŕmenie. Nebude to mať vplyv na uložené nastavenia.  
Ukazovateľ stavu batérie 
Zariadenie je napájané na 4,5V. V prípade, že kontrolka  svieti na červeno je potrebné vymeniť batérie alebo použite 
vhodný adaptér.  
 
Chybné hlásenia 
V prípade hlásenie ERRO, prišlo pravdepodobne k upchatiu zariadenia. Zariadenie detailne skontrolujte a poruchu 
odstráňte.  
 
Uvedenie do prevádzky  
 

1. Zmontujte zariadenie podľa schémy 
2. Otvorte kryt zo spodnej strany určený na vkladanie batérii a vložte batérie podľa správnej polarity. Prípadne 

zariadenie napojte na vhodný adaptér. 
3. Vypínač dajte do polohy ON 
4. Zariadenie pravidelne prečistite vlhkou handričkou 
5. Zariadenie nadávajte pod vodu 

 
 
Výrobca:  AquaForte je ochranná známka SIBO BV Doornehoek 3950, 5465TC Veghel, Holandsko 
Predajca v SR:   Petomar Slovakia s.r.o. Dolná Streda 925 63,  www.zahradnejazierka.sk   
 
 

http://www.petomar.sk/


 

 
 
 


