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Návod na použitie
Automat na kŕmenie  

www.juwel-aquarium.com



Úvod
 

Sme radi, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku - akvárium JUWEL a ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru. 

 

Naše výrobky sú vždy vyrobené s maximálnou starostlivosťou a s použitím
najmodernejšej techniky. 

 

Predstavujú 30 ročné skúsenosti s výrobou akvárií a ich príslušenstva a sú
koncipované a vyrobené podľa aktuálne najnovšieho stavu techniky a vedeckých
výskumov pre ich oblasť použitia. 

 

Prv, než prídete do styku s vodou, vytiahnite sieťové zástrčky všetkých prístrojov
prevádzkovaných vo vode.

Montáž automatu na krmivo JUWEL
 

Automat na krmivo JUWEL možno použiť pre všetky typy akvárií. K tomu je
spravidla potrebné len vyrezať otvor v poklope akvária, do ktorého je možné osadiť
upínaciu misku pre automat na krmivo. 

 

Upínacia miska je skonštruovaná tak, aby obsahovala malý kryt, ktorý uzatvára otvor
na krmivo, pokiaľ sa automat na krmivo nepoužíva. Tým cez príklop neprenikne
žiadne svetlo. 

 

Pri niektorých akváriách JUWEL je už otvor vopred vyrazený a zakrytý krytom.  

 

1. Najprv odstráňte kryt, ktorý uzatvára otvor pre Váš automat na krmivo JUWEL v
poklope (pokiaľ je k dispozícii), alebo vystrihnite otvor v poklope. 

 

2. Do otvoru umiestnite dodávanú upínaciu misku. 

 

3. Otvorte kryt otvoru na kŕmenie. 

 

4. Automat na kŕmenie umiestnite cez otvor v upínacej miske tak, aby tesne priliehal.
 

 

1.

2.+ 3.

4.

Poznámka: Klapková sada pre automat na kŕmenie JUWEL
Pokiaľ by kryt Vášho akvária JUWEL nemal k dispozícii špeciálne uloženie pre
automat na kŕmenie, odporúčame Vám obrátiť sa na Vášho odborného
predajcu. 

 

Vhodnú klapkovú sadu pre automat na kŕmenie je možné kúpiť ako originálny
náhradný diel JUWEL.
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Programovanie automatu na kŕmenie JUWEL
 

Automat na kŕmenie JUWEL Vám dovoľuje kŕmiť až dvakrát za deň. Pritom je
programovanie nastavené tak, aby druhé kŕmenie nasledovalo vždy 6 hodín po
prvom kŕmení. 

 

Toto nezabudnite zohľadniť pri uvedení automatu na kŕmenie do prevádzky, aby ste
zabezpečili, že kŕmenie nenastane v noci. 

 

Pred uvedením do prevádzky najprv vložte dodané batérie typu AA do otvoru pre
batérie E.  

 

Stlačte tlačidlo „ON/OFF“. Činnosť zariadenia sa zobrazí pomocou červenej LED
diódy. 

 

Zapnutím automatu na kŕmenie aktivujete prvý program a súčasne 

 

prvú dodávku krmiva. Rozpoznáte to pomocou zelenej LED diódy, ktorá najprv bliká
a krátko na to svieti trvale. Počas všetkých nasledujúcich dní bude kŕmenie
nasledovať v nastavenom čase. 

 

Pokiaľ by ste chceli nastaviť druhý interval kŕmenia, stlačte tlačidlo „SET“. 

 

Najprv žltá LED dióda bliká, potom svieti trvale. Podľa toho rozpoznáte, že ste
automat na kŕmenie JUWEL nastavili na dvojité kŕmenie. Počas všetkých
nasledujúcich dní bude výdaj krmiva nasledovať v nastavenom čase a druhý výdaj
krmiva vždy 6 hodín po prvom výdaji.  

 

(Príklad: aktivácia o 9:00, kŕmenie o 9:00 a o 15:00) 

 

Pokiaľ by ste sa chceli opäť vrátiť k jednoduchému kŕmeniu, znovu stlačte tlačidlo
„SET“, alebo automat na kŕmenie vypnite a znova zapnite. 

 

Ovládací panel:
ON/OFF: zapnutie a vypnutie automatu na kŕmenie 

 

SET: voľba času pre výdaj krmiva a začiatok programu 

 

Zelená LED dióda: 1 výdaj krmiva v priebehu 24 hodín
Výdaj krmiva sa uskutočňuje v  čase podľa prvej aktivácie programu a potom počas
všetkých nasledujúcich dní presne o 24 hodín neskôr.
Žltá LED dióda: 2 výdaje krmiva v priebehu 24 hodín
Prvý výdaj krmiva sa uskutočňuje v čase podľa prvej aktivácie programu, druhý výdaj
krmiva o 6 hodín neskôr. Tento cyklus sa opakuje každých 24 hodín. 

 

Zvoľte prosím program tak, aby automat na kŕmenie JUWEL dodával krmivo počas
času osvetlenia.
M: manuálny výdaj krmiva
Pre dodatočný výdaj krmiva alebo pre kontrolu funkčnosti stlačte tlačidlo „M“.
Batérie
Pokiaľ je potrebné vymeniť alebo odobrať batérie, musí sa  

 

automat na kŕmenie JUWEL znova naprogramovať.  

 

Pokiaľ nesvietia žiadne LED diódy, skontrolujte správne uloženie batérií, alebo ich
vymeňte.
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Uvedenie automatu na kŕmenie JUWEL do prevádzky
 

1. Nádobu C vytiahnite smerom von. 

 

2. Snímte kryt A a naplňte krmivo. Kvôli rovnomernej dodávke krmiva by krmivo
nemalo byť zlisované. 

 

3. Uzavrite nádobu pomocou krytu A a opätovne vložte nádobu tak, aby bolo počuť
zacvaknutie.  

 

4. Ako už bolo popísané v časti „Montáž“, automat na kŕmenie umiestnite cez otvor
upínacej misky. 

 

Aby ste zabránili prípadnej tvorbe kondenzovanej vody, automat na kŕmenie JUWEL
je možné napojiť na ventilátor. 

 

Regulácia množstva krmiva:  

 

Pomocou regulátora B regulujete množstvo dodávky krmiva.

Údržba a starostlivosť o automat na kŕmenie JUWEL
 

Automat na kŕmenie JUWEL nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a pozornosť. 

 

Mali by ste pravidelne čistiť nádobu na krmivo C a priestor okolo, aby ste zabránili
vzniku plesní spôsobených nečistotami. 

 

Pri výmene batérií skontrolujte a prípadne očistite kontakty od prípadne
vystreknutých kyselín z batérií.
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Vyhlásenie o poskytnutí záruky
 

Na náš výrobok akvárium Juwel poskytujeme jeho nadobúdateľovi na dobu 24
mesiacov, pokiaľ je spotrebiteľom, záruku pre prípad, že by bol náš výrobok chybný,
podľa nasledujúcich ustanovení:  

 

 

 

§ 1 Rozsah záruky 

 

(1) Záruka sa vzťahuje na zakúpený výrobok akvárium Juwel so všetkými
príslušnými jednotlivými časťami, avšak s výnimkou spotrebných častí, ako sú
žiarivky a filtračné médiá. Záruka je obmedzená na samotný výrobok a nevzťahuje
sa na iné vecné a/alebo osobné škody. Pritom platia ustanovenia zákona o
zodpovednosti za chyby výrobkov, ktoré nie sú obmedzené vyššie uvedeným
predpisom. 

 

(2) Záruka sa poskytuje takou formou, že po našom rozhodnutí bude kompletný
výrobok alebo jeho jednotlivé časti vymenený alebo opravený. V prípade nezdaru
Vám bude podľa Vášho výberu znížená nákupná cena alebo výrobok bude prevzatý
naspäť, pričom Vám jeho nákupná cena bude vrátená.  

 

 

 

§ 2 Záručná doba a vybavenie záruky 

 

(1) Záruka začína plynúť dňom predania akvária zákazníkovi. Predpokladom
poskytnutia záruky je podmienka, aby bol výrobok používaný v súlade s jeho
určeným použitím a aby sa s ním nezaobchádzalo neodborne alebo aby mu nebola
poskytovaná neodborná údržba. Predovšetkým je potrebné dodržiavať príslušný
návod na použitie. Výrobok alebo jeho jednotlivé časti nesmú byť podané do opravy
neautorizovaným servisným miestam alebo osobám. Ďalej záruku nemožno uplatniť
vtedy, keď má výrobok mechanické poškodenia akéhokoľvek druhu, zvlášť
prasknuté sklo.  

 

(2) V prípade, že sa počas plynutia záručnej doby vyskytnú chyby, nároky zo záruky
je potrebné uplatniť okamžite, najneskôr však do štrnástich dní od vzniku chyby, a to
u špecializovaného predajcu, ktorý výrobok dodal. Vaše zákonné práva vyplývajúce
zo záruky tým ostanú zachované.  

 

(3) Nároky na záruku sa zohľadnia len v prípade predloženia dokladu o kúpe
výrobku - akvária Juwel. 

 

 

 

Prehlásenie o poskytnutí záruky je preklad, rozhodujúca je nemecká verzia.

Technické zmeny vyhradené.

© JUWEL AQUARIUM 

 

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Monolux, Duolux, Multilux, High-Lite
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