KARMNIK DLA RYB AF-2009D
MODEL: AZ2A

3. Przygotowanie do użytkowania
a) Zamontuj baterie w karmniku tak jak pokazano na rysunku.
Używaj tylko ALKALICZNYCH baterii AAA 1,5V

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Karmnik automatyczny (automatyczne karmidło ryb) to doskonałe rozwiązanie dla Twojego
akwarium. Nowoczesne , proste w obsłudze oraz bardzo wygodne. Intelligent Automatic Feeder
może dozować pokarm w płatkach lub granulowany dzięki czemu , w bardzo prosty sposób
dozowanie może być dostosowane dokładnie do potrzeb Twoich ryb.
Dzięki zastosowaniu regulacji dozowaniu ilości pokarmu jak również funkcji podwójnego karmienia
mamy możliwość starannego porcjowania karmy zapobiegającemu przekarmieniu ryb oraz
zanieczyszczeniu akwarium.
2. Budowa

b) Przykręć wspornik karmnika do ścianki akwarium w taki sposób aby pojemnik z pokarmem
znajdował się nad taflą wody.
Informacja: Karmnik można również zamontować bezpośrednio na górnej pokrywie akwarium
korzystając z taśmy dwustronnej zawartej w zestawie. Należy przy tym pamiętać aby pod
pojemnikiem na pokarm znajdował się otwór, przez który pokarm będzie wlatywał do akwarium.

4. Ustawienia
ZEGAR:
a) Naciśnij przycisk USTAW aby wejść w ustawienia aktualnego czasu.
b) Ustaw aktualną godzinę przyciskiem ZMIEŃ
c) Naciśnij przycisk TRYB aby przejść w ustawienia minut i ustaw je przyciskiem ZMIEŃ.
d) Zatwierdź ustawienia przyciskiem USTAW.

Ustawienie karmienia:
a) przyciskiem TRYB wybrać numer karmienia, który chcemy ustawić (nad godziną

numery 1-4).
b) wcisnąć i ustawić godzinę przyciskiem ZMIEŃ.
c) przyciskiem TRYB zmienić na ustawianie minut.
d) ustawić minuty przyciskiem ZMIEŃ.
e) przyciskiem TRYB zmienić na ustawienia ilości porcji 0,1 lub 2.
f) przyciskiem ZMIEŃ ustawić zero, jedną lub dwie porcje pokarmu (pojawią się strzałki
obok numeru karmienia).
g) zapisać ustawienia przyciskiem USTAW.
Kasowanie zaprogramowanego karmienia
a) przyciskiem TRYB wybrać numer karmienia, który chcemy skasować (nad godziną

numery 1-4).
b) wcisnąć przycisk USTAW.
c) wcisnąć przycisk TRYB 2 razy – numer karmienia zacznie migać.
d) usunąć strzałki oznaczające ilość przebiegów przyciskiem ZMIEŃ.
e) zapisać ustawienia przyciskiem USTAW.
f) przyciskiem TRYB wrócić do funkcji ZEGAR

Napełnianie pojemnika na pokarm

Karmienie ręczne
• Aby dokonać ręcznego nakarmienia rybek, należy nacisnąć przycisk RĘCZNY
• Wypuszczona zostanie 1 porcja pokarmu.
• Ustawiony harmonogram cykli karmienia nie ulegnie zmianie.
Wielkość porcji:

SUWAK służy do określenia wielkości porcji wyrzucanej z zasobnika za każdym
przebiegiem, niezależnie od tego czy jest to tryb ręczny czy automatyczny karmienia.
5. Uwagi i środki ostrożności
•
Karmnik nie jest wodoodporny – chronić przed zamoczeniem!
•
Karmnik nadaje się do dozowania jedynie pokarmu suchego i sypkiego w granulkach lub
płatkach.
•
Do zasilania karmnika nie używać akumulatorków AA.
•
Nigdy nie trzymać ani ręcznie nie przekręcać pojemnika na pokarm.
•
Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych
detergentów.
•
Gdy cyfry na wyświetlaczu LCD zaczną stawać się niewyraźne, wymienić baterie na nowe.
Należy bezwzględnie wymieniać baterie i nie dopuszczać do sytuacji, gdy zabraknie w nich
prądu gdyż może to spowodować zablokowanie kanałów podajnika pokarmem i w
rezultacie uszkodzenie go.
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