
Yleistä 
Käytä kuivia ruokia kuten hiutaleita tai rakeita. Ei saa käyttää märkää tai pakastettua ruokaa. 

Ruokinta-automaatin voi säätää ruokkimaan neljä kertaa päivässä.  

 

Paristot 
Käytä AA paristoja (1,5v). Patterit asennetaan automaatin päässä olevan kannen alle. Kansi aukeaa 

vetämällä.  Huom ÄLÄ KÄYTÄ ladattavia paristoja. Jos näytössä näkyy teksti ”LO” vaihda paristot. Mikäli paristoja ei vaihdeta 

laite  lakkaa toimimasta kolmen päivän kuluttua.  Paristojen poistaminen nollaa asennukset 

 

Kellon ajan asentamien 
1. Paina  ”SET”  tunti numerot vilkkuvat.  

    Paina ”ADJUST” painiketta ja asenna haluamasi tunnit. 

2. Paina ”MODE”  minuutti numerot vilkkuvat. 

    Paina ”ADJUST” painiketta ja asenna haluamasi minuutit. 

3. Kun olet asentanut haluamasi kellonajan paina ”SET” näppäintä. Vilkunta loppuu 

    ja kellonaika on asennettu. 

 

Ruokinta ajan asentaminen 
Automaattiin voidaan asentaa neljä ruokinta-aikaa päivässä. Ruokinta kerralla ruokinta rumpu 

voidaan asentaa pyörähtämään yhden tai kaksi kertaa. Kaikkia toimintoja voidaan säätää 

erikseen.  

Asentamisvaiheet:  Asenna ruokinta-aika. Asenna pyörähtämiskerrat.  Hyväksy. 

Ohjeet: 

1.Paina ”MODE” näyttöön ilmestyy 00:00 ja numero 1 yläriviin. 

2.Paina ”SET”  tuntinumerot vilkkuvat.  Säädä haluamasi tunnit ”ADJUST” näppäimestä. 

3.Paina  ”MODE” minuuttinumerot vilkkuvat. Säädä haluamasi minuutit ”ADJUST” näppäimestä 

4.Paina  ”MODE” ylärivissä oleva numero 1 vilkkuu. Numero osoittaa päivän ensimmäisen  

   ruokintakerran.  Paina ”ADJUST” näppäintä yhden kerran. Numeron viereen ilmestyy yksi 

   nuoli ja rumpu pyörähtää yhden kerran. Paina kaksi kertaa niin rumpu pyörähtää kaksi kertaa. 

   Rumpu pyörähtää minuutin välein. Kolmas painallus poistaa nuolet eikä rumpu pyörähdä. 

5.Paina  ”SET” ruokinta-aika on asetettu. 

6.Toista edellinen numeroille 2,3 ja 4 jos haluat useimpia ruokintakertoja päivässä. 

 

Ruokinta-aikojen poisto tai muuttaminen 
Paina ”MODE” näppäintä kunnes näytölle ilmestyy ruokinta-aika jonka haluat poistaa tai  

muuttaa. Voit muuttaa aikaa asentamalla ajan uudelleen.  Voit poistaa ruokinta ajan poistamalla 

nuolet numeron vierestä (katso ruokinta-ajan asentaminen) 

 

Manuaalinen ruokinta 
Paina kalan kuvaa niin ruokinta rumpu pyörähtää. ÄLÄ KÄÄNNÄ ruokintarumpua väkisin. 

 

Ruokinta rummun täyttö 
Laita ruuan annostelija kiinni (rummussa oleva harmaa vipu) Vedä rumpu varovasti irti automaatista ja täytä haluamallasi määrällä 

kuivaa ruokaa. Laita rumpu takaisin niin että tasaiset pinnat tulevat vastakkain. Ruuan annostelija vivulla voit säätää annosteltavan 

ruuan määrän. 

 

Asentaminen akvaarioon 
Vedä laitteen alla oleva kiinnitin varovasti pois laitteesta. Kiinnitä akvaarion reunaan ja kiristä ruuvista. Laita automaatti varovasti 

takaisin työntämällä sivulta päin. Varmista että ruokinta reikä on suorassa veden yläpuolella. Ruokinta-automaatti voidaan asentaa 

myös kaksipuoleisella teipillä. Poista kiinnitin ja kiinnitä teippi automaatin pohjaan.  Kiinnitä automaatti akvaarion  

reunaan niin että ruokintareikä on suorassa veden yläpuolella. 

 

Puhdistus 
Älä käytä saippuaa tai pesuaineita. Poista syöttörumpu. Puhdista ja huuhtele lämpimällä vedellä. Kuivaa rumpu huolellisesti ennen 

takaisin asennusta. Automaattiosan voi pyyhkiä kostealla pyyhkeellä (Ei märällä) Ei saa missään tapauksessa pestä.  

 

Huom: 
Alä pudodota tai asenna ruokinta-automaattia veteen. Vesivahinko aiheuttaa laitteen rikkoutumisen ja mitätöi takuun. 

 

Takuu 
Yksi vuosi ostokuittia tai takuutodistusta  vastaan. 
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