
PROFI 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.

Slúži na kŕmenie rýb po dobu Vašej neprítomnosti.

Výhody:

 Progarmovatelný časový spínač - umožňuje kŕmiť 1 až 24x za deň

 Doba kŕmenia môže byť 1 až 120 sekúnd

 Súčasťou kŕmidla je 10 m kábel, držiak na upevnenie kŕmidla nad vodou

 Objem zásobníka krmiva je 7 l

 Možnosť zvoliť granulované krmivo 2 až 9 mm

Inštalácia

Držiak a ovládací displej kŕmitka upevníme pomocou skrutiek (nie sú súčasťou dodávky) na vhodné miesto pri 
jazierku tak, aby sme mohli ľahko dosypávať krmivo do zásobníka a ľahko programovat. Výškovo krmítko pripevníme 
tak, aby jeho spodná stana bola 30 cm nad vodnou hladinou.

Nastavenie prístroja:

Nastavenie času 

Po zapojení do zásuvky sa na displeji objaví nápis t sEt striedavo s číslami 00.00. Stiskmutím a podržaním tlačidla na 3
sekundy začne blikať nastavenie hodín. Tisknutím tlačidla nastavíme aktuálny čas v hodinách, potom opäť podržíme 
3 sekundy a začne blikať nastavenie minút. Opäť stiskneme tlačidlo a nastavíme aktuálne minúty. Nastavený denný 
čas potvrdíme tým, že prístroj necháme 10 sekúnd v nečinnosti.

Zobrazenie menu:

Ak máme denný čas nastavený pridržaním tlačidla na 3 sekundy sa objaví nápis dP, z ktorého pokračujeme dlhým 
stlačením na režim nastavenia doby kŕmenia. Krátkým stlačením sa dostaneme do režimu Tset, v ktorom môžeme 
nastaviť denný čas.

Nastavenie doby kŕmenia 

Prístroj pracuje v hodinových intervaloch, to znamená, že 24x môžeme nastaviť dĺžku kŕmenia. Ak chceme niektoré 
hodiny vynechať, jednoducho nastavíme na displeji nulový čas.

Postup:

Z normálneho režimu, kedy je na displeji ukázaný denný čas, prepneme pridržaním tlačidla po 3 sekundy do režimu 
dP, pridržíme ďalšie 3 sekundy - na displeji sa objaví dP.00. Krátkým pridržaním tlačidla posúvame hodinové intervaly
od 1 do 24 napr. Pozícia 01 znamená 1.00 hodinu ráno a pozície 20 znamená 20.00 hodín večer. Pridržením tlačidla 
po 3 sekundy v jednotlivých periódach (1 až 24) sa na displeji zobrazí nápis UP a krátkym stláčaním nastavíme čas v 
sekundách (0 až 120 sec) tzn. dobu, po ktorú bude krmivo z kŕmidla vypadávať. V režimu UP stláčaním tlačidla 
hodnoty času vzrastajú, krátkym zatlačením môžeme prejsť do režimu Dn, v ktorom hodnoty času budú klesať. Ak 
nastavíme časový údaj 0 v túto hodinu nevypadne žiadne krmivo.

Ak ponecháme 10 sekúnd v nečinnosti, hodnoty sa v každom režime uložia a displej zobrazí denný čas.

Každý typ a veľkosť krmiva vypadáva z kŕmidla rozdielne, preto je nutné pri prvom kŕmení overiť, aké množstvo 
zvoleného krmiva v nadstavenom čase naozaj vypadne.



Prehľad nastavených kŕmiacich časov:

Z normálneho režimu, kedy je na displeji ukázaný denný čas, prepneme krátkym stlačením do režimu dP a ešte 
jedným krátkym stlačením sa na displeji zobrazí hodina kŕmenia (1 až 24), ktorá sa striedavo zobrazuje so svojou 
nastavenou dobou krmenia. Krátkym prepínaním môžeme rýchlo zistiť, ako dlho nám bude automat kŕmiť každú 
hodinu po celý deň.

Bezpečnosť:

Pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom ho vždy odpojte od elektrickej siete. Chránte pred ponorením do vody a 
nadmernou vlhkosťou .Dodržujte všetky zásady bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi. Chránte pred deťmi.

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak sa na 
výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom, alebo neodvratnou udalosťou (napr. 
Živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený. Podmienkou uznania záruky je predloženie tohto
riadne vyplneného záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, 
alebo neodborným zaobchádzaním, či vniknutím do prístroja a zaniká vtedy, ak bola na prístroji vykonaná oprava 
inou osobou, než povereným mechanikom. Ak nebude reklamovaná chyba zistená alebo ak nejde o záručnú vadu, za 
ktorú zodpovedá predávajúci, či neposkytne ak kupujúci servisnému technikovi predávajúceho súčinnosť, je kupujúci 
povinný nahradiť predávajúcemu všetky prípadné náklady, ktoré v súvislosti s vybavením reklamácie vzniknú.
Reklamácie týkajúce sa poškodenia výrobku pri preprave, budú brané do úvahy len v prípade, že je riadne spísaný 
protokol o poškodení s dopravcom.
Kŕmidlá Fish Feeder zodpovedajú platným normám.

Predávajúci: Petomar  s.r.o, Váhovská 870, 925 63 Dolná Streda


