
1 

Nastavení zařízení při prvním použití (1/2) 

 

          

 

          

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Klepněte na tlačítko 
Nastavit nové zařízení 

Připojte zařízení 
a klepněte na tlačítko 

Další 

Postupujte podle 
pokynů a klepněte na 

tlačítko Další 

Klepněte na tlačítko 
Potvrdit 

Vyberte zařízení 
a klepněte na tlačítko 

Potvrdit 



2 

Nastavení zařízení při prvním použití (2/2) 

 

          
  

 

                 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 

Vyberte svou síť Wi-Fi, 
zadejte heslo Wi-Fi 

a klepněte na tlačítko 
Připojit 

Klepněte na tlačítko 
Potvrdit 

Pojmenujte zařízení, 
nastavte heslo 

a klepněte na tlačítko 
Potvrdit 

Klepněte na tlačítko 
Ano 



3 

Naprogramování jídla 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Klepněte na + 

Klepněte na 00:00 pro 
nastavení času jídla 

Nastavte čas a klepněte 
na tlačítko OK 

5.5 5.6 

 

Pomocí posuvníku 
vyberte požadovaný 

počet porcí a klepněte 
na tlačítko Potvrdit 

Max. 10 porcí 

1 porce = cca. 10 g 

Max. 12 jídel 

Klepněte na tlačítko 
„Vypnout“ 

pro pozastavení výdeje jídla 

Klepněte na „Ɵ“ 
pro vymazání jídla 



4 

Manuální vydávání 

Manuální vydávání, které lze spustit na dálku z aplikace, umožňuje distribuci jídla mimo dobu jídla. 

       

  

Klepněte na tlačítko 
Manuální 

Vyberte počet porcí a 
klepněte na tlačítko 

Vydat 

Max. 10 porcí 

1 porce = cca. 10 g 

Není aktivní, když je počet porcí 
„0“ 

Není aktivní, když probíhá vydávání 



5 

Zvukové upozornění 

Během výdeje jídel je možné aktivovat a upravit hlasitost zvukového upozornění (zvonění). 

       

  

Klepněte na šipku 
rozevírací nabídky 

„Zvukové upozornění“ 
Pomocí posuvníku 
nastavte hlasitost 

Posunutím posuvníku na nulu 
deaktivujete zvukové upozornění 



6 

Seznam připojených zařízení 

    

 

Kamera a obousměrná komunikace 

    

Klepněte na tlačítko 
„Seznam zařízení“ 

Klepnutím na ikonu posloucháte 
svého mazlíčka 

Klepnutím na ikonu spustíte záznam 
videa 

Klepnutím na ikonu pořídíte fotografii

 
 La vidéo est enregistrée dans la galerie 

d’images 

Klepnutím na ikonu přistoupíte k programování jídla 

Klepnutím a podržením ikony můžete promluvit ke svému mazlíčkovi 

Video se uloží do galerie obrázků 

Při ukládání snímku obrazovka jednou blikne 
Fotografie se uloží do galerie obrázků 


