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Le Bistro elektromos önetető készülék
JELLEMZŐK
Le Bistro leírás:
Méret összerakva: 14,5 x 8,875 x 15,125 cm (hossz, szélesség, magasság)
Kapacitás:
A tartály önmagában 1,9 kg szárazeledel tárolására alkalmas, az alapegység pedig teljesen
megtöltve az edénnyel és a kerékkel további 0,6 kg-ot foglal magába.
Adagoló kapacitás:
¼ pohár / kattintás vagy 1 csésze teljes fordulatonként.
Teljes súly:
Súly: - 1,4 kg (összerakva, elemek nélkül)
Működtetés:
3 db góliátelem szükséges hozzá
Az elemeket nem tartalmazza.
Csak alkáli elemet használjon.
Egyenáramú átalakító nincs hozzá.
Egy garnitúra elem becsült élettartama 1 év.
Felhasználható eledel típusok
Csak száraz kutya- és macskaeledel.
Ne használjon konzerv ételt.
Ne használjon nyirkos kutya- és macskaeledelt.
Ne használjon félig nyirkos eledelt.
Ne használjon jutalomfalatkákat.
Figyelmeztetés – Őrizze meg ezen instrukciókat a későbbi hivatkozáshoz.
A berendezés beüzemelése előtt olvassa el az
A berendezés nem ajánlott 7 hónaposnál fiataösszes utasítást.
labb macskák számára.
Ne használja az etetőt olyan kismacskáknál és
Kerülje a vízzel való érintkezést.
kiskutyáknál, akik nem ehetnek szárazeledelt!
A készülék csak belső használatra van.
Ne használja az etetőt fizikailag rokkant kisciNe használjon újratölthető elemeket.
cáknál, kiskutyáknál, kutyáknál vagy macsA készülék egyik részét se tegye bele automata
káknál.
mosogatóba.
Ezt a berendezést csak kutyák és macskák
Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat az etetőszámára készítették.
be.
Ne engedje a kisgyerekeket a berendezéssel,
A készülék csak száraz eledel használatára
azon vagy a körül játszani.
alkalmas.
Mielőtt hosszabb időre elutazna, mindig cseNe működtesse a készüléket a nélkül, hogy
rélje ki a 3 góliátelemet újakra.
tartály és a tartályzáró fedél ne lenne biztonsáA berendezés nem ajánlott 7 hónaposnál fiatagosan a helyén.
labb kutyák számára.
Helyezze az etetőt vízszintes felületre. A tartályon, a tartályzáró fedélen és az elemfedélen
kívül semmit ne szedjen le az etetőről.

Gondosan távolítsa el az összes csomagolást.
Néhány rész nylon tasakba lehet csomagolva;
ezen tasakok fulladást okozhatnak – gyerekektől és házi kedvencektől távol tartandó.
FIGYELMEZTETÉS –
NE TEGYEN SEMMIT AZ ETETŐ TETEJÉRE.
Ne engedje kedvenceit az etető tetején heverészni.
FIGYELMEZTETÉS – A BERENDEZÉS
AUTOMATIKUSAN INDUL. TARTSA
TISZTÁN.
Az eledel kerék karját és tüskéit tartsa tisztán.
A berendezést tisztítás előtt mindig kapcsolja
ki.

A berendezést eledel hozzáadás előtt mindig
kapcsolja ki.
A berendezést a fedél és a tartály eltávolítása
előtt mindig kapcsolja ki.
Ellenőrizze gyakran az elemek töltöttségét,
hogy megbizonyosodjon róla, hogy az etető
működőképes.
Ellenőrizze gyakran az eledel szintet, hogy
megbizonyosodjon, az etető megfelelően oszte szét.
Mindig tartsa tisztán a burkolatot, amelyet
határozottan rá kell kattintani a Vezérlőpult
fölötti részen.

Ki- /Be kapcsoló gomb
Megtalálható az emelőfogantyú alatt. A gomb eléréséhez szükségtelen a berendezést felfordítani.
Az elemtartó rekesz a rekeszfedél eltávolítása után lesz látható.
Az adagolókerék a tartály eltávolítása után lesz látható.
Eledel mennyiség
„Beállítás” gomb

„+”gomb
alacsony feszültség jelző

„Program” gomb

programozott etetés

a programozás óta megtörtént etetések szám
pontos idő

PROGRAMOZÁS
Helyezze a helyükre az elemeket (nem tartalmazza).
A Ki/Be kapcsoló mellől, a két fül enyhe nyomásával távolítsa el az elemtartó fedelét.
Helyezze be a 3 darab Góliát, alkáli elemet.
Bizonyosodjon meg, hogy a pozitív és negatív jelzések egyeznek-e.
Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és ellenőrizze, a helyére pattant-e.
Kapcsolja BE
Nyomja a Ki/BE kapcsoló gomb (-) oldalát lefelé.
A programképernyőnek úgy kell kinéznie, mint a fenti ábrán.
Nyomja meg és tartsa úgy a „Program” gombot, ezzel egy időben nyomja meg a „+” gombot
is.

Pontos idő beállítása
Nyomja meg a „+” gombot kétszer, amíg a „Pontos idő” meg nem jelenik a képernyőn.
Válassza ki, hogy délelőtt (AM) vagy délután (PM).
Nyomja meg a „Beállítás” gombot.
Nyomja a „+” jelet addig, amíg az AM vagy PM nem villog.
A kiválasztáshoz nyomja meg a „Beállítás” gombot.
Válassza ki a napszakot.
Az első szám villogni fog.
Nyomja a „+”-t addig, amíg az első nem helyes.
Nyomja meg a „Program” gombot, hogy elfogadja a számot és a következőre ugorjon.
Ezt mind a négy számnál ismételje meg.
Nyomja meg a „Beállítás” gombot, ha az idő helyes.
Az első etetési idő beállítása
Nyomja meg a „Beállítás” gombot, hogy kijelezze a Reggeli időt.
Nyomja meg a „Program”-ot, hogy az idő első számjegye villogjon.
Nyomja meg a „+”-t a megfelelő időhöz, vagy a „Program”-ot, hogy a következő számjegyre
ugorjon.
Ezt mind a négy számnál ismételje meg.
Miután az idő utolsó számjegyét is beállította, nyomja meg a „Program”-ot.
Egy nagy 1-es fog villogni a jobb felső sarokban.
Nyomja meg a „+”-t, hogy kijelezze az 1-et vagy a 0-át.
A 0 azt jelenti, hogy nincs Reggeli etetés, az 1 pedig azt, hogy van.
Figyelem: egy nap háromszor etethet, reggelit, ebédet és vacsorát.
Az eledel mennyiség beállítása
Nyomja meg a „+”-t amíg az „Eledel mennyiség” meg nem jelenik a kijelzőn.
Nyomja meg a „Beállítás”-t.
Egy nagy szám fog villogni az jobb felső sarokban.
Ez a szám a kerék kattanásainak a száma, amíg az eledelt szétosztja.
Minden egyes kattanás ¼ poharat jelent.
Nyomja a „+”-t amíg a kívánt eledel mennyiséget ki nem választja.
Például: 1 pohár eledelmennyiséghez nyomja a „+” addig, amíg a 4-es meg nem jelenik.
¼ pohár = válassza az 1-est
1 és ¼ pohár = válassza az 5-öst
½ pohár = válassza a 2-est
1 és ½ pohár = válassza a 6-ost
¾ pohár = válassza a 3-ast
1 és ¾ pohár = válassza a 7-est
1 pohár = válassza a 4-est
2 pohár = válassza a 8-ast.
Figyelem: a maximum eledelmennyiséghez, amit választhat az a 2 csésze.
A programozás befejezése
Nyomja meg és tartsa úgy a „Program”gombot, majd ezzel egy időben nyomja meg a „Beállítás” gombot.
A programozás befejeződött, a kijelző ugyanúgy fog kinézni, mint az alábbi ábrán.
Kézi etetési lehetőség- A programozott etetések között választhatja a kézi etetési lehetőséget is.
Nyomja meg és tartsa úgy a „Beállítás” gombot, majd ezzel egy időben a „+” gombot is.Ezzel
elkezdődik a kézi etetés. A kézi etetési ciklus leállításához nyomja meg és tartsa úgy a „Beállítás”
gombot, majd ezzel egy időben a „+”-t is.
Tisztítás
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a berendezést. Tisztítsa puha ruhával.
A ruhát benedvesítheti lágy, meleg, szappanos vízzel, de nem lehet nedves vagy víztől csöpögő.
A fedél és a tartály tisztításkor elmozdítható. Az alap egységet egyáltalán nem szabad vízbe meríteni, ez a elektronikus alkatrészek károsodását okozhatja. Ne tegye egyik alkatrészt sem automata
mosogatógépbe. Mielőtt új eledelt adagolna, engedje, hogy a berendezés teljesen megszáradjon.
Probléma megoldás- A berendezésem nem működik: Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően
és biztonságosan vannak-e behelyezve, és a „+” és „-„jelzések megegyeznek-e.
Garancia-1 év

Kedvencünk betanítása
VEGYE RÁ KEDVENCÉT, HOGY AZ ÚJ, AUTOMATA ÖNETETŐT HASZNÁLJA
Néhány kedvenc különleges alkalmazkodási időszakot igényelhet, hogy megszokja az új, automata önetetőjét.
Ha úgy gondolja, hogy az Ön kutyája vagy macskája különleges alkalmazkodási időszakot igényel, akkor a következő lépéseket alkalmazza:
Helyezze az új, automata önetetőt közvetlenül a kedvence jelenlegi tálja vagy etetője mellé.
Még ne kapcsolja be az etetőt.
Helyezzen eledelt az etető tál részébe, de csak arra az alkalmazkodási időre.
Ez az időszak lehet olyan rövid, mint egy nap, de akár olyan hosszú is, mint egy hét, ez a kedvence személyiségétől függ.
Tartson eledelt kedvence már megszokott edényében is.
Amikor észrevette, hogy kedvence az új, automata önetetőjéből eszik, távolítsa el a régi etető edényét és kezdje az etetést automatikusan.
Az automata önetetőt úgy is bemutathatja kedvencének, hogy kisebb jutalomfalatkákat helyez el
az etető edényben.
Néhány kedvenc az új, automata önetetőjének a birtokosává válhat.
Elkezdhetik kimutatni az őrző vagy védő viselkedést, amikor valaki más megközelíti vagy akárcsak a közelébe megy az önetetőnek. Ha ez előfordul, fokozatosan növelje az Ön által az önetető
körül eltöltött időt, amíg a kedvence eszik. Beszéljen hozzá gyengéden, szólítsa a nevén kedvencét. Alkalmanként adjon különleges jutalomfalatkákat az etető edényében és győződjön meg arról,
kedvence felismeri-e, hogy a jutalomfalatkák Öntől vannak.
Garancia
Egy év kötelező garancia. A jótállás a vásárlás dátumától számított egy évre, az anyag és a kivitelezés hiányosságaira szól, kizárólag az eredeti vásárlónak a javára (Őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot.)
A JÓTÁLLÁS VONATKOZIK: a meghibásodott részek cseréjére, a munkára és a termék fogyasztónak történő visszaküldésére.
A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK: a helytelen vagy a nem megfelelő kezelésből adódó sérülésekre. Egyéb más kiadásokra. Ez a jótállás abban az esetben nem vonatkozik semmilyen más hiányosságra, üzemzavarra vagy meghibásodásra, amely a jótállás szerinti szolgáltatás lenne, ha a
kárt (nem hiányosság vagy üzemzavar következtében) ésszerűtlen használattal a vásárló okozta.
Ez a jótállás vonatkozik KÖZVETETT KÁROKRA JÁRULÉKOS SÉRÜLÉSEKRE VAGY JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEKRE, BELEÉRTVE A TULAJDON SÉRÜLÉSÉT IS. NÉHÁNY ÁLLAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT A JÁRULÉKOS ÉS KÖZVETETT KÁROK KIZÁRÁSA
VAGY KORLÁTOZÁSA, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS ELŐFORDULHAT, HOGY NEM
VONATKOZIK ÖNRE. Ez a jótállás speciális törvényi jogokat biztosít Önnek, amelyek államról
államra változhatnak.
A JÓTÁLLÁS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ MINŐSÍTÉS: a terméket a vásárlást igazoló
blokkal, a hiányosságot bemutató rövid, elbeszélő leírással, nevével és címével együtt, a fuvardíjat
előre kifizetve küldje vissza a következő címre:
Molinári 91 Kft; 9228 Halászi, Damjanich u. 28.; A terméket megjavítják vagy kicserélik a Molinári 91 Kft-nél, majd a postaköltséget átvállalva visszaküldik Önnek amilyen hamar csak lehet, de
semmi esetre sem később, mint a cég által átvett csomag dátumától számított 45 nap.
A JÓTÁLLÁS INTÉZKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRÉSEK: kérjük, minden, közvetlenül a
jótállási intézkedéshez kapcsolódó kérést vagy más termékhez kapcsolódó érdeklődést ezen a jótállási szelvényen küldjön a következő címre:
Molinári 91 Kft; 9228 Halászi, Damjanich u. 28.

