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A készülék beállítása első használatkor (1/2) 

 

          

 

          

1.1 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Nyomja meg az „új 
készülék beállítása” 

gombot 

Kapcsolja be készüléket 
és nyomja meg a 

„következő” gombot 

Kövesse az utasításokat 
és nyomja meg a 

„következő” gombot 

Nyomja meg a 
„jóváhagyás” gombot 

Válassza ki a készüléket 
és nyomja meg 

„jóváhagyás” gombot 

1.2 1.3 1.4 
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A készülék beállítása első használatkor (2/2) 

 

          
  

 

                 

Válassza ki Wi-Fi 
hálózatát, üsse be a 

Wi-Fi jelszót és nyomja 
meg a „kapcsolat” 

gombot 

Nyomja meg a 
„jóváhagyás” gombot 

Nevezze el a készüléket, 
adjon meg egy jelszót és 

nyomja meg a 
„jóváhagyás” gombot Nyomja meg az „igen”-t 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 
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Étkezés programozása 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Nyomja meg a + jelet 

Adja meg az etetés 
idejét 00:00 

 Állítsa be az órát és 
nyomja meg az OK-t 

5.5 5.6 

 

Jelölje be a porciók 
számát a kurzor 

segítségével és hagyja 
jóvá. 

Max 10 porció 

1 porció = kb 10 g 

Max. 12 etetés 

Nyomja meg az „off”-t 
ha egy etetést ki akar 

hagyni. 

Nyomja meg a « Ɵ » jelet 
ha egy etetést törölni akar 



4 

Kézi etetés 

A manuális etetést távolságból is elindíthatja az applikáció segítségével, így az etetések idején kívül is tud ételt osztani.  

       

  

Nyomja meg a 
„manuális” gombot 

Jelölje be a porciók 
számát és nyomja meg 

az „etetés”-t 

Max 10 porció 

1 porció = kb 10 g 

Ezt a gombot nem lehet 
megnyomni, ha a porciók száma 

„0” 

Ezt a gombot nem lehet 
megnyomni, amikor az etetés 

folyamatban van. 
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Hivó hangjelzés 

Az etetéskori hívó hangjelzés (csengő) aktiválható és erőssége állítható.  

       

  

Nyomja meg a „hívó 
hangjelzés”-t a legördülő 

menüben lévő nyíllal 

Válassza ki a 
hangerősséget a kurzor 

segítségével 
Ha nem akar hivó hangjelzést 
használni, állítsa a kurzort 0-ra 
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A kapcsolt készülékek listája 

    

 

Kétirányú kamera és kommunikáció 

    

    A  videofelvétel a képgalériában kerül rögzítésre 

A képernyő villog egyet a kép rögzítésekor 
A fénykép a képgalériában kerül rögzítésre 

Nyomja meg 
a „készülékek listája”-t 

Nyomja meg az „állat hallgatása” 
gombot 

Nyomja meg a „filmezés” gombot 

Nyomja meg „fényképfelvétel”-t 

 
 La vidéo est enregistrée dans la galerie 

d’images 

Nyomja meg az „etetésprogramozás”-t 

Nyomja meg és tartsa benyomva a gombot, ha beszélni akar az állathoz 


