
Hobby Easy Feed 

Děkujeme, že jste se rozhodli o koupi krmítka Easy Feed. Easy Feed je moderní mikročipem řízené krmítko. Větraný bubínek 

s krmivem zabraňuje slepení a navlhnutí krmiva. Lze naprogramovat až 4 krmení denně a 3 otáčky bubínku. Skrze volitelný 

provoz buď integrovanými dobíjecími bateriemi, nebo možností provozu přímo ze sítě (USB kabel je součástí balení) je 

akvárium vždy dobře zajištěné.  S extra velkým bubínkem na krmení pro až 100 g / 300 ml krmiva nejsou ani dlouhé 

dovolené žádný problém. Před používáním si prosím přečtěte tento příbalový leták. 

Použití: Easy Feed slouží ke krmení ryb (vločky, granulky nebo sušené krmivo)  

1. ON / OFF tlačítka pro vypnutí a zapnutí  

2. MANUAL tlačítko pro manuální vysypání krmiva  

3. SET tlačítko k programaci  

4. Šipky  

5. Připojení pro Micro USB kabel  

6. Displej s hodinami a aktuálním nastavením  

7. Zobrazení nastaveného času krmení  

8. Zobrazení nastavených otáček bubínku  

9. Indikátor stavu baterie  

10. Bubínek s krmivem  

11. Víko bubínku  

12. Otvor pro vysypání krmiva  

13. Posunovač pro regulaci množství krmiva  

14. Upevňovací svorka 

Uvedení do provozu 

Pozor: Připevněte krmítko na okraj akvária pomocí upevňovací svorky tak, aby nemohlo spadnout do akvária. 

Připevnění: Povolte upevňovací svorku (14) pomocí šroubku tak, abyste ho mohli nasunout na okraj nebo na kryt akvária. 

Maximální rozevření je 2,5 cm. Krmítko je otočné 360 ° horizontálně, a tak je vhodný pro všechny druhy akvárií. Další 

možností je sundání upevňovací svorky a jeho přilepení pomocí přiloženého lepicího pásku. 

Napájení krmítka: Krmítko může být v provozu volitelně pomocí USB kabelu ze sítě nebo integrovanými dobíjecími 

bateriemi. Bezpečně tedy funguje i při výpadku proudu. Při prvním zapnutí by mělo být krmítko připojené do sítě minimálně 

5 hodin. Baterie jsou nabité, jakmile přestane blikat indikátor baterie (9). Díky mikročipu není možné přetížení. Doba 

nabíjení baterie je ca. 3 hodiny. Plně nabité baterie vydrží podle naprogramování až 6 týdnů. 

 

 

 

 

 

 

 



Naplnění bubínku a nastavení množství krmiva:  

1. Zavřete posunovač (13) bubínku (10).  

2. Vytáhněte bubínek (10) od zbytku krmítka.  

3. Odejměte víčko (11) z bubínku (10).  

4. Naplňte bubínek (10) do max. 2/3 krmivem.  

5. Zavřete bubínek (10) víkem (11) a nasaďte bubínek (10) zpět na zbytek krmítka.  

6. Pomocí posunovače (13) nastavte požadované množství krmiva, které se má vysypat při jedné otáčce. 

Nastavení aktuálního času:  

1. Podržte tlačítko SET (3) na cca 3 vteřiny.  

2. Začne blikat ukazatel hodin.  

3. Nastavte pomocí šipek (4) aktuální hodinu.  

4. Zmáčkněte opět tlačítko SET (3) a nastavte minuty.  

5. Potvrďte tlačítkem MANUAL (2). 

Nastavení časů krmení a otáček bubínku:  

1. Podržte tlačítko SET (3) na cca 3 vteřiny.  

2. Znovu zmáčkněte 2x tlačítko SET (3), abyste se dostali do nastavení časů krmení.  

3. Začne blikat políčko s ukazatelem hodin pro první čas krmení.  

4. Nastavte pomocí šipek (4) požadovanou hodinu (1-24) prvního krmení.  

5. Znovu zmáčkněte tlačítko SET (3) a začne blikat nastavení minut.  

6. Nastavte pomocí šipek (4) požadované minuty (1-00) pro první krmení. 

7. Znovu zmáčkněte tlačítko SET (3) pro nastavení počtu otáček bubínku.  

8. Začne blikat symbol pro počet otáček.  

9. Nastavte pomocí šipek (4) požadovaný počet otáček (0-3).  

10. Potvrďte zmáčknutím tlačítka SET (3) . Nyní se dostanete na nastavení dalšího (druhého) času krmení.  

11. Opakujte kroky 1-10 pro nastavení všech 4 časů krmení, anebo zmáčkněte po každém nastaveném políčku tlačítko 

MANUAL (2) pro uložení časů. Navrátíte se tím na hlavní ukazatel displeje. 

Manuální krmení: Kdykoli můžete krmení manuálně vysypat tím, že zmáčknete tlačítko MANUAL (2). 

Čištění a údržba: Při údržbě vždy vypojte krmítko ze sítě! Pro čištění použijte navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. Po 

čištění bubínek (10) nechte dobře vyschnout, aby se krmivo neslepilo. 

Bezpečnostní pokyny:  

· Používejte přístroj pouze v uzavřených prostorech.  

· Zabraňte ponoření přístroje do vody, aby se nepoškodila elektronika. Pro zvířata to však není nebezpečné. 

· Přístroj nikdy neotvírejte a neopravujte 

· Pokud bude přístroj poškozen, dále ho nepoužívejte 

Technická data:  

Rozměry: 15 cm x 7,5 cm x 12 cm  

Hmotnost: 219 g  

Napětí: 5 V / 1 A – 2,1 A 

Baterie: integrovaná Lithium-Ion baterie s 650 mAh  

Příkon v pohotovostním režimu: 0.1 mA  

Všechna data jsou přibližná.  

Právo na změny vyhrazeno. 


