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Configurarea unui dispozitiv la prima utilizare (1/2) 

 

          

 

          

1.1 1.2 1.3 1.4 

2.1 2.2 3.1 3.2 

Apăsați pe „configurarea 
unui dispozitiv nou”. 

Conectați dispozitivul și 
apăsați pe „continuare”. 

Urmați instrucțiunile și 
apăsați pe „continuare”. 

Apăsați pe 
„confirmare”. 

Selectați dispozitivul și 
apăsați pe 

„confirmare”. 
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Configurarea unui dispozitiv la prima utilizare (2/2) 

 

          
  

 

                 

3.3 4.1 4.2 4.3a 

4.3b 4.4 

Selectați rețeaua dvs. 
WiFi, introduceți 
parola de acces la 

aceasta și apăsați pe 
„conectare”. 

Apăsați pe 
„confirmare”. 

Introduceți o denumire 
pentru dispozitiv, definiți 

o parolă și apăsați pe 
„confirmare”. 

Apăsați pe „da”. 
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Programarea unei mese 

 

          

 

 

              

5.1 5.2 5.3 5.4 

Apăsați pe „+”. 

Apăsați pe „00:00” 
pentru a seta ora 

mesei. 

 Setați ora și apăsați pe 
„OK”. 

5.5 5.6 

 

Selectați numărul de 
porții dorite cu ajutorul 
cursorului și apăsați pe 

„confirmare”. 

Maxim 10 porții 

1 porție = aprox. 10 g 

Max. 12 mese 

Apăsați pe „off” 
(dezactivare) 

pentru a suspenda 
distribuirea unei mese. 

Apăsați pe „Ɵ” 
pentru a șterge o masă. 
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Distribuirea manuală 

Distribuirea manuală declanșabilă de la distanță prin intermediul aplicației permite distribuirea hranei în afara intervalelor orare programate pentru hrănire. 

       

  

Apăsați pe „manual”. 

Selectați numărul de 
porții și apăsați pe 

„distribuire”. 

Maxim 10 porții 

1 porție = aprox. 10 g 

Opțiunea nu este disponibilă dacă 
numărul de porții este egal cu „0”. 

Opțiunea nu este disponibilă dacă 
este activ un ciclu de distribuire. 
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Avertizarea sonoră 

Este posibilă activarea și reglarea volumului avertizării sonore (soneriei) în momentul distribuirii meselor. 

       

  

Apăsați pe săgeata 
„Avertizare sonoră” din 

meniul derulant. 
Selectați volumul dorit 
cu ajutorul cursorului. 

Poziționați cursorul la valoarea 
zero pentru a dezactiva 

avertizarea sonoră. 
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Lista dispozitivelor conectate 

    

 

Camera video și comunicarea bidirecțională 

    

Apăsați pe 
„Lista dispozitivelor” 

Apăsați acest buton pentru a vă asculta animalul de companie. 

Apăsați acest buton pentru a filma. 

Apăsați acest buton pentru a face o fotografie.

 
 La vidéo est enregistrée dans la galerie 

d’images 

Apăsați acest buton pentru a accesa opțiunea de programare a meselor. 

Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru a vorbi cu animalul dumneavoastră de companie. 

Videoclipul se salvează în galeria de imagini. 

Ecranul se aprinde intermitent o dată în momentul 
înregistrării imaginii. 
Fotografia se salvează în galeria de imagini. 


