
Automatyczny podajnik do akwarium Infactory (NC1118)

Instrukcja obsługi

Podajnik

Automatyczny podajnik składa się z głównej części,

tacy i pokrywy. Do mocowania na akwarium można

wykorzystać dołączony uchwyt (1).

Dozownik może być zamontowany na dwa sposoby.

Do  montażu  podajnika  na  górnej  krawędzi

akwarium  należy  wykorzystać  zaciski

podtrzymujące  (2  i  3).  Najpierw  należy  wsunąć

wewnętrzny  zacisk  (3)  w  uchwyt  (1).  Następnie

należy wsunąć zewnętrzny zacisk (2) w uchwyt.

Podajnik  należy  ustawić  na  krawędzi  akwarium.  Gdy  szklana  ściana  jest  zbyt  cienka,  można

umieścić przekładki (4 i 5) na wspornikach. W każdym przypadku należy użyć nakładki ochronnej

(6), aby nie uszkodzić akwarium. Alternatywnie, można przymocować podajnik do jednej strony

akwarium za pomocą przyssawek (7). 

Urządzenie  wymaga  dwóch  baterii  AA.  Komora  baterii  znajduje  się  z  boku  urządzenia.  Przy

wkładaniu  baterii  należy  zwrócić  uwagę  na  informacje  dotyczące  polaryzacji.  Po  zamknięciu

komory  urządzenie  zaczyna  obracać  pojemnik.  Należy  poczekać  na  pełny  obrót  i  zmienić

ustawienia. 
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Ustawianie czasu

Należy przytrzymać przycisk Lock przez dwie sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać górny

rząd  cyfr.  Następnie  należy  nacisnąć  kilkakrotnie  przycisk  Hr/Day,  aż  odpowiednia  godzina

zostanie  ustawiona.  Kolejno  należy  nacisnąć  kilkakrotnie  przycisk  Min/Vol,  aż  minuty  zostaną

ustawione. Aby zapisać ustawienia należy nacisnąć przycisk Lock. 

Ustawianie czasu karmienia

Należy przytrzymać przycisk Lock przez dwie sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać górny

rząd cyfr. Następnie należy nacisnąć jeden z przycisków numerycznych (przycisk 1, 2, 3 lub 4) i

ustawić czas karmienia.  Można ustawić tylko pełne godziny. Można również ustawić mniej niż

cztery  karmienia  dziennie.  Aby  wyłączyć  czas  karmienia  należy  nacisnąć  przycisk  Start  i

odpowiedni klawisz numeryczny. Czas karmienia może być dezaktywowany w kolejności 4, 3, 2. 

Ustawienia ilości karmy

Naciśnij  przycisk Mode. Wyświetlają  się  dwie cyfry zamiast czasu.  Prawa liczba oznacza ilość

karmy.  Należy nacisnąć  i  przytrzymać przycisk Lock,  aż  cyfry  zaczną  migać.  Należy  nacisnąć

przycisk Min/Vol, aby dostosować ilość karmy. „1” odpowiada 0,75 cm³, „2” odpowiada 2 x 0,75 =

1,5 cm³, i tak dalej. 

Ustawianie automatycznego czasu karmienia 

Naciśnij przycisk Mode. Liczba po lewej stronie wskazuje liczbę dni, przez którą ryby mają być

karmione o określonych godzinach. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Lock, aż cyfry zaczną

migać. Następnie należy nacisnąć przycisk Hr/Day, aby ustawić czas. Można ustawić do 99 dni.

Jeśli chcesz zatrzymać automatyczne podawanie należy ustawić czas na 0. 

Podawanie ręczne 

Można karmić rybki pomiędzy regularnymi, zaprogramowanymi posiłkami. Należy jednocześnie

nacisnąć przycisk Mode i przycisk Start. Teraz rybki dostaną taką samą ilość karmy, jak zwykle.

Następny posiłek będzie mieć miejsce w czasie zaprogramowanym. 

Zwiększanie ilości karmy

Można podwoić ilość paszy w każdym karmieniu. Należy wyjąć tacę z podajnika. Następnie należy

wyjąć ogranicznik pojemności. 
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Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NC-1118  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMV  2004/108/EG

i dyrektywą RoHS 2011/65/EU. 
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