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Futterautomat D
Automatic feeder GB/USA
Distributeur automatique de nourriture F
Voederautomaat NL
Foderautomat S
Fôringsautomat N
Ruokinta-automaatti FIN
Foderautomat DK
Mangiatoia automatica I
Comedero automático E
Alimentador automático P
Αυτ�ματ� παρ�
ής τρ�ής GR
Automatické krmítko CZ
Etetőautomata H
Karmik automatyczny dla ryb PL
Automat na kŕmenie rybičiek SK
Avtomat za hranjenje rib SLO
Hranitor Automat RO
Автоматическая кормушка RUS
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Ρυθμί�ντας τν λισθητήρα, μετα	άλετε τ μέγεθς τυ ανίγματς
τυ τύμπανυ για την επιθυμητή δσλγία τρ�ής. Για μια μεγαλύτερη
δ�ση τρ�ής πργραμματίστε την παρ�ή σε δύ δ�σιες με ενδιάμεσ
�ρνδιάστημα.

G Τ�π�θέτηση

Τπθετήστε τ αυτ�ματ παρ�ής τρ�ής στ κάλυμμα τυ
ενυδρείυ, ώστε η τρ�ή να πηγαίνει ελεύθερα στην επι�άνεια τυ
νερύ. Τ κινητήρι τμήμα με τ άνιγμα αναρρ��ησης αέρα τυ δεν
επιτρέπεται να 	ρίσκεται στην περι�ή υγρύ αέρα τυ ανι�τύ
ενυδρίυ. Μην καλύπτετε τ άνιγμα αναρρ��ησης αέρα. Σε μερικά
καλύμματα ενυδρίων έ�ει πρ	λε�θεί ήδη ένα αντίστι� άνιγμα
παρ�ής τρ�ής.

Εναλλακτικά: Σε ανι�τά ενυδρεία η αυτ�ματη ταΐστρα μπρεί να
αναρτηθεί και να 	ιδωθεί απλά στ άκρ της δε"αμενής με τν
παρε��μεν στην συσκευασία σύνδεσμ συγκράτησης.

Στην περίπτωση παύσης λειτυργίας για μεγαλύτερ �ρνικ�
διάστημα α�αιρέστε τις μπαταρίες! Η εγγύηση της EHEIM δεν
ισ�ύει για �ημιές πυ πρκαλύνται απ� τα υγρά απλών ή
επανα�ρτι��μενων μπαταριών! Πρ�σ�
ή στ� περι�άλλ�ν:
Μετα
ειρισμένες ή ελαττωματικές μπαταρίες δεν πρέπει να
διαθέτ�νται με τα κ�ινά σπιτικά απ�ρρίμματα. ,ταν αγ�ρά'ετε
καιν�ύριες μπαταρίες παραδώστε τις παλιές στ�ν έμπ�ρ� σας ή
στα δημ�σια σημεία συλλ�γής μπαταριών.

Česky

A Funkce

� víko pouzdra � pohonná jednotka s přihrádkou na baterie  � tlačítko  
pro ruční krmení � programovací tlačítka � víko zásobníku 	 zásobník
na krmivo 
 šoupátko na dávkování krmiva � páska na suchý zip pro fixa-
ci k akváriu � upevnění � šroub pro upevnění.

Mírným zatlačením na uzavírací sponu otevřete víko pouzdra a vložte baterie
(2 x alkalické tužkové baterie Mignon 1,5 V). Dávejte pozor na správnost pólů
baterií.

Pozor: Automatické krmítko se nesmí provozovat s nabíjecími bateriemi.

Zavření víka pouzdra: Zavěsit za horní hranu pohonné jednotky a sklopit
dolů, dokud uzavírací mechanismus nezaklapne.

Výměna baterií: Objeví-li se na displeji symbol LO , znamená to, že baterie

B Uvedení do provozu



jsou téměř vyčerpané. Proces krmení bude sice nadále probíhat, baterie by se
však nyní měly vyměnit.

Zhruba o tři dny později se rozbliká celý displej a zařízení se samočinně vypne
tak, aby se zabránilo sklopení bubnového zásobníku směrem dolů.

Upozornění: Baterie vyměňujte během jedné minuty. Tím zůstanou napro-
gramovaná nastavení zachována.

Páska na suchý zip: Pomocí přiložené pásky na suchý zip lze připevnění
automatického krmítka k akváriu zafixovat.

Upevnění: Pro otevřená akvária je nejvhodnější montáž pomocí přiloženého
upevnění na okraji nádrže.

Režim krmení skýtá 3 možnosti, které se zobrazují v horní části displeje
napravo od číslic 1 – 4:

žádná šipka = čas krmení je uložen do paměti, ale krmení neprobíhá.

1 šipka = bubnový zásobník krmiva se otočí jednou

2 šipky = bubnový zásobník krmiva se otočí dvakrát s minutovou
přestávkou. Takto se prodlouží časový interval krmení, aniž by
se musel definovat další čas krmení.

C Programování

Obecná pravidla programování: 
Tlačítkem MODE se postupně přepíná mezi aktuálním časem a časy krmení
1 až 4. Aktuální čas se pozná podle toho, že bliká dvojtečka; jednotlivé časy
krmení jsou rozlišeny číslicemi na horním okraji displeje.

Tlačítkem SET se povoluje změnění právě zobrazeného časového
údaje.Tlačítkem MODE přeskakujete v rámci zobrazeného času mezi
hodinami, minutami a režimem krmení. Aktivní, právě měněný symbol bliká,
přičemž tlačítkem „+“ lze údaj postupně zvyšovat resp. nastavit odpoví-
dající režim krmení. Nastavený čas se uloží do paměti přístroje stisknutím
tlačítka SET. Tlačítkem MODE se pak přejde k dalšímu časovému údaji.

Příklad: 
Po vložení baterií začíná čas na 00 : 00 , dvojtečka přitom bliká s vteřino-
vou frekvencí.

Nastavení aktuálního času:
SET > blikají hodiny, které se nastaví tlačítkem + .
MODE > blikají minuty, které se nastaví tlačítkem + .
SET > aktuální čas se uloží do paměti.

Programování času krmení 1:
MODE > čas krmení je indikován jako 00 : 00 spolu s číslicí 1 na hor-

ním okraji.
SET > blikají hodiny, které se nastaví tlačítkem + .
MODE > blikají minuty, které se nastaví tlačítkem + .
MODE > bliká číslice 1, režim krmení se musí nastavit tlačítkem + .



1 � = krmení proběhne 1 x.
1 �� = krmení proběhne 2 x s minutovou přestávkou.

SET > čas krmení 1 se uloží do paměti.

MODE > na displeji se zobrazí další čas krmení.
Tento údaj lze naprogramovat způsobem výše popsaným
pomocí tlačítka SET, nebo se lze opakovaným stisknutím
tlačítka MODE vrátit přes další časy krmení zpět až k údaji
aktuálního času.

D Ruční obsluha

Pro krmení mimo naprogramovaných časů stačí stisknout tlačítko nad
displejem, čímž se otočení bubnového zásobníku krmiva spustí ručně.

E Plnění

Bubnovou jednotku vytáhnout podélným směrem ven a sejmout víko na jeho
zadní straně. Bubnový zásobník za sucha vyčistit (štětečkem) a naplnit
odpovídajícím množstvím krmiva. Poté opět nasadit víko a bubnovou jednotku
nasunout na osu.

Automatické krmítko je vhodné na běžně prodávané vločkové krmení a
granuláty. Nepoužívat na čerstvé nebo vlhké krmivo!

F Množství krmiva

Nastavením šoupátka lze měnit otvor bubnového zásobníku, a dávkovat tak
množství krmiva podle potřeby.

V případě větších množství lze krmení naprogramovat dvakrát za sebou
s časovou prodlevou.

G Umístění

Automatické krmítko postavte na kryt akvária tak, aby krmivo mohlo volně
dopadat na hladinu vody. Hnací část s otvorem pro nasávání vzduchu na zadní
straně se nesmí nacházet v prostoru vlhkého vzduchu otevřeného akvária.

Otvor pro nasávání vzduchu nezakrývat.

Některé kryty na akvária již příslušný odpovídající otvor na krmení mají.

Opčně: U otevřených akvárií může být automatické krmítko zavěšeno jedno-
duše pomocí přiloženého upevnění a přišroubováno na okraji nádrže.

Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie!
Za škody případně vzniklé v důsledku vyteklých jednorázových
nebo nabíjecích baterií EHEIM nijak neručí!
Upozornění týkající se ochrany životního prostředí: Vybité
nebo poškozené baterie nevyhazujte do domovního od-
padu! Odevzdejte je při nákupu nových baterií svému
prodejci nebo na příslušných veřejných sběrných místech.
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