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Toestel instellen bij 1ste gebruik (1/2) 

 

          

 

          

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Druk op nieuw toestel 
instellen 

Toestel aansluiten en 
op volgende drukken 

Instructies volgen en op 
volgende drukken 

Druk op bevestigen 

Toestel selecteren en 
op volgende drukken 



2 

Toestel instellen bij 1ste gebruik (2/2) 

 

          
  

 

                 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 

Wifinetwerk 
selecteren, 

wifiwachtwoord 
invoeren en op 

verbinden drukken 

Op bevestigen drukken 

Toestel benoemen, 
wachtwoord instellen en 
op bevestigen drukken Op ja drukken 



3 

Maaltijd programmeren 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Op + drukken 

Op 00:00 drukken om 
het uur van de maaltijd 

in te stellen 

Tijdstip instellen en op 
OK drukken 

5.5 5.6 

 

Gewenste aantal 
porties selecteren met 

de cursor en op 
bevestigen drukken 

Max. 10 porties 

1 portie = ong. 10 g 

Max. 10 maaltijden 

Op “off” drukken om de 
maaltijduitgifte op te 

schorten 

Op “Ɵ” drukken om een 
maaltijd te verwijderen 



4 

Handmatige uitgifte 

Met de handmatige uitgifte die via de app op afstand kan worden geactiveerd, kan voedsel buiten de geprogrammeerde maaltijden worden gegeven. 

       

  

Op handmatig drukken 

Aantal porties 
selecteren en op 
uitgifte drukken 

1 portie = ong. 10 g 

1 portie = ong. 10 g 

Kan niet worden ingedrukt wanneer 
het aantal porties “0” aangeeft 

Kan niet worden ingedrukt terwijl 
voedsel wordt toegediend 



5 

Geluidssignaal 

Het is mogelijk het geluidssignaal (bel) voor de uitgifte van de maaltijden te activeren en het volume te regelen 

 

       

  

Op de pijl van het 
uitklapmenu 

“Geluidssignaal” drukken 
Het volume selecteren 

met de cursor 
De cursor naar nul slepen om het 

geluidssignaal uit te schakelen 



6 

Lijst met verbonden toestellen 

    

 

Camera en tweeweg communicatie 

    

Op “Lijst met 
toestellen” drukken 

Indrukken om uw huisdier te horen 

Indrukken om te filmen 

Indrukken om een foto te nemen 

Indrukken om de maaltijden te programmeren 

Indrukken en ingedrukt houden om met uw huisdier te praten 

De video wordt opgeslagen in de galerij 

Het scherm knippert één keer wanneer de foto wordt 
genomen. De foto wordt opgeslagen in de galerij 


