
 

 

Automatické krmítko AF2005D  
 
Nastavenie aktuálneho času: 

1. Stlačte tlačítko SET, hodiny blikajú  - nastavte čas  tlačítkom ADJUST 
2. Stačte tlačítko MODE, minúty blikajú - nastavte čas  tlačítkom ADJUST 
3. Stlačte tlačítko SET, aktuálny čas  je uložený 

Nastavenie času kŕmenia: 

1. Stlačte tlačítko MODE, 00:00 sa zobrazí na displayi 
2. Stlačte tlačítko SET, hodiny blikajú  - nastavte čas  tlačítkom ADJUST 
3. Stačte tlačítko MODE, minúty blikajú - nastavte čas  tlačítkom ADJUST 
4. Stlačte tlačítko MODE, číslica 1 , následné stlačenie ADJUST 1x znamená jedno kŕmenie a na displayi bliká symbol ↓, 

ďalšie stlačenie tlačítka ADJUST znamená dvojité kŕmenie (2 otáčky zásobníka s krmivom) zobrazí sa ďalší symbol ↓↓ - 
druhé kŕmenie nasleduje 1 minútu po nastavenom čase kŕmenia. 

5. Stlačte tlačítko SET, čas kŕmenia  je uložený 

Opakovanie postupu pre nastavenie času kŕmenia určí v ktorých časoch sa bude kŕmenie opakovať a koľkokrát v danom  čase. 
Zopakovanie nastavenia času kŕmenia 4x vráti display do pozície keď zobrazuje aktuálny čas. Zmenu programu prevediete stačením 
tlačítka MODE... nalistuje čas kŕmenia ktorý chcete zmazať –  stlačením  SET vyberte program, potom zmačknite MODE 2x za sebou 
– číslo programu začne blikať. Stlačte ADJUST aby zobrazenie zmizlo z displaya. Nakoniec potvrďte nastavenie stlačením tlačítka  
SET. 

Ručné dávkovanie: 

Kedykoľvek mimo naprogramovaných časov kŕmenia môžete spustiť otáčanie zásobníka s krmivom stlačením tlačítka MANUAL. 
V tomto prípade krmítko vykoná jednu otáčku a nasype krmivo do akvária.  

Plnenie zásobníka a čistenie: 

Zásobník je ideálny pre kŕmenie vločkami alebo granulkami – nastavenie dávkovania pri jednej otočke zásobníka vykonáte 
nastavovacou páčkou vpredu na zásobníku – určením medzery nastavíte množstvo dávkovaného krmiva. Pri čistení zásobníka odpojte 
tento z pohonu a dôkladne ho poumývajte pred naplnením ho dôkladne nechajte usušiť. 

Umiestnenie: 

Podľa potreby je možné upevniť krmítko na bočnú stenu akvária tak aby zásobník bol nad hladinou. V prípade krytu na akváriu 
krmítko umiestnite bez stojanu nad otvor v kryte – upevnenie je možné obojstrannou lepiacou páskou so suchým zipsom. 

Dôležité upozornenie: 

Nikdy neotáčajte ručne zásobník -  hrozí poškodenie prístroja  ! Pri výmene batérií dbajte na správnu polaritu (+ a -) 

 

Dovozca: HomElectric Košice, Made in EU, Assembled in Slovakia 

 

Záručný list 
Záručné podmienky: 

 Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne 
v záručnej dobe závada, výrobok v pôvodnom balení a tieto doklady  musí užívateľ predložiť pre prijatie reklamácie 

 Na výrobok sa poskytuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim 
 Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na 

záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom je kópia opravného listu 
 Záručné opravy sa uznávajú len na výrobné vady a nie na vady spôsobené chybným užívaním, zlým zapojením a údržbou, 

nevzťahuje sa na opotrebiteľné veci ako najmä batérie. 
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