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N-FEED-LCD

PL

Dokładna kontrola elektroniczna
Do 5 razy dziennie podawanie pokarmu, od 1-3 cyklów (obrotów)
podczas karmienia.
Możliwość karmienia płatkami oraz pelletem.

Części zamienne:
wylot karmika
pojemnik
pokrywa pojemnika
podajnik
przycisk
wyświetlacz

KARMNIK AUTOMATYCZNY
AQUA NOVA N-FEED

Naciśnik STETTING/USTAWIENIA cyfry wskazujące godzinę na
wyświetlaczu zaczną migać, teraz możesz zacząć ustawiać czas
pierwszego karmienia. Naciśniej "+" lub "-" aby ustawić godzinę
pierwszego karmienia. Naciśnij ponownie SETTING/USTAWIENIA i gdy
minuty zaczną migać , zakończ ustawienia czasu pierwszego karminia
używając przycisków "+" i "-".
Naciśnij "SETTING/USTAWIENIA ponownie i gdy cyfry zaczną migać
ustaw używając "+" i "-" ile cyklów karmień chcesz uzyskać ( 1,2 czy 3
cykle). Gdy w pierwszym polu pojawi się cyfra "1" oznacza to jeden
cykl. 2 oznacza 2 cykle, 3 oznacza 3 cykle. W ten sposób o określonej
godzinie możesz uzyskać nawet do 3 cykli karmień. 1 cykl czyli jeden
obrót oznacza normalne karmienie, 3 cykle czyli 3 obroty oznaczają
intensywne karmienie.

Manual

Hour

Po ustawieniu czasu lokalnego możesz przystąpić do ustawień
karmień.

Minute
Feeding cycle
setting

“ ”
“+”
ustawienia
Rusunek 1

Przykłady ustawień:

Pozwól cyfrą migać przez jedną minutę i po tym czasie ustawienia
zostaną zapisane.

LCD Auto-Feeder
przycisk "-"
osłona beterii

PL

b) Czas karmienia i cykle (obrazek 2)

przycisk "+"

ustawienia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENG USE MANUAL

mocowanie
śrubka

4) Ustawianie kolejnych czasów karmień jest adekwatne do ustawiania
pierwszego karmienia. 5 kolumn znajdujących się pod godziną określa
ilość cykli w danym karmieniu. Zwróć uwagę na 6 przykładów
ustawień – rysunek obok. Możesz ustawić od 1-5 karmień dziennie
oraz od 1-3 cykli w każdym karmieniu.

1.

Karmnik działa z bateriami typu AA. Naciśnij przycisk MANUAL i
upewnij się czy pojemnik na pokarm działa właściwie.

2.

Wyjmij pojemnik na pokarm, zamknij ujście pokarmu, otwórz
pokrywę pojemnika, następnie zainstaluj tak jak było pierwotnie, nie
dodawaj pokarmu, pokarm zostanie dodany gdy zapoznasz się z
ustawieniami i ustawisz wymagane okresy karmień.

3.

Ustawienia karminika
a) Ustawianie czasu (rysunek 1):
Naciśnij SETTING/USTAWIENIA, kiedy wyświetli się godzina naciśnij
"+" lub "-" i ustaw prawidłową godzinę.
Następnie naciśnij SETTING/USTAWIENIA gdy wyświetlą się MINUTY ,
dokończ ustawianie czasu za pomocą przycisków "+" i "-"
Pozwól ustawionej godzinie i minucie migać przez około minutę, po
tym okresie czas będzie już prawidłowo ustawiony i zapisany.

2. Oznacza, że pierwsze
karmienie jest o 8:30,
z 3 cyklami (obrotami)

3. Oznacza, że drugie
karmienie jest o 12:00
z 2 cyklami (obrotami)

4. Oznacza, że trzecie
karmienie jest o 15:30,
z 1 cyklem (obrotem)

5. Oznacza, że 4 karmienie
jest o 19:00, z 3 cyklami
(obrotami)

6. Oznacza, że 5 karmienie
jest o 23:30 z 2 cyklami
(obrotami)

5) Napełnij pojemnik pokarmem. Ustaw karmnik na szybie zbiornika, w
miejscu w którym chcesz karmić ryby. Karmnik nie może dotykać
wody. Ustaw okresy karmień według swoich upodobań.
6) UWAGA

INSTALACJA

1. Oznacza, że czas lokalny
to 10:33

Nie wkładaj urządzenia do wody, jeśli woda się dostanie do środka
osusz jak najszybciej urządzenie.
Jeśli nie używasz karmnika przez długi okres wyjmij baterię ze
środka.
Wymień baterię jeśli karmnik nie działa prawidłowo
Po wymianie bateri należy ponownie ustawić okresy karmień.
Nie wkładaj wilgotnego pokarmu, czyść okresowo pojemnik na
pokarm.

Features:
ENG
● Accurate electronic control and clear LCD display.
● 5 different setting time with 1 – 3 rounds feeding, to meet various
needs.
● Suitable for food pellet and flake.

Manual botton

Hour
Minute

Feeding cycle
setting

(picture 2)
“+” Setting “ ”

Feeding outlet

5.

Fix the LCD auto feeder to the edge of tank, adjust the feeding outlet
width according to necessary, then the feeder can start to work.
Special reminder

GWARANCJA / WARRANTY CONDITIONS

N-FEED-LCD

Keep away from water. In case any water go inside, please handle
immediately.

nazwa urządzenia / name of product

Take out the batteries if the LCD Auto-Feeder will be unused for long time.
Please renew batteries when LCD Auto-Feeder can not run powerfully.

2) Feeding time & feeding round setting (see picture 2, 3, 4)

Food container
Container cover
feeder host
Manual botton
Time screen

“-” botton
Battery cover

4.

After setting up the local standard time, you can start to set up
feeding time and round.
●

●

Then, press “SETTING” button, when the bottom squares outline and
MINUTE 2 digits twinkle together, press “+” or “-“button to set your
1st feeding MINUTE time.

●

Press “SETTING” button again, when the bottom squares outline
twinkles, press “+” or “-“ to your preferred feeding round (1, 2 or 3
round). When “1” shows in 1st small square, means 1 round. When “2”
shows in 1st small square, means 2 rounds. When “3” shows in 1st
small square, means 3 rounds.

●

Then, let the digits twinkle for one minute, the 1st feeding time and
rounds will set up.

“+” botton Setting botton

Position holder
Screw

Operations:
1. Open the battery housing, fix 2 AA batteries well.
Press the “MANUAL” button, to make sure the food container can function
well.
2. Take down the food container, close the feeding outlet and open the
bottom cover to fill with food. Then re-assembly it to feeder host.
3. Auto feeding function as below instructions:
1) Standard time setting (see picture 1):
● Press “SETTING” button, when the HOUR 2 digits twinkle, press “+” or
“-“ button to set local standard HOUR time.
●

Then press “SETTING” button, when the MINUTE 2 digits twinkle,
press “+” or “-“ button to set local standard MINUTE time.

●

Finally, let the digits twinkle for one minute, local standard time will
set up.

Please refer to Picture 2.
Press “SETTING” button, when the bottom squares outline and HOUR
2 digits twinkle together, you can start to set the 1st feeding time and
round. Press “+” or “-“button to set your 1st feeding HOUR time.

3) Please refer to below pictures.
The 2nd, 3rd, 4th and 5th feeding time and rounds are same operations as
the 1st feeding.
The 5 small squares shown feeding round(s) against 5 different feeding
time.
Please refer to below 6 typical examples to elaborate setting operations.
● Means local standard time 10:33
● Means the 1st feeding is at 8:30 and 3 rounds.
● Means the 2nd feeding is at 12:00 and 2 rounds.
● Means the 3rd feeding is at 15:30 and 1 round.
● Means the 4th feeding is at 19:00 and 3 rounds.
● Means the 5th feeding is at 23:30 and 2 rounds.
If you do not need all 5 different feedings, you can set up your feeding
among 1-5. Do not need to follow feeding sequence strictly.
4) Manual feeding:
If you wish to enjoy feeding manually, please press the “MANUAL”
button, the food container will run and feed accordingly.

pieczęć punktu sprzedaży / stamp of the place of purchasing

PL
1. Means local
standard time 10:33

2. Means the 1st feeding
is at 8:30 and 3 cyles.

3. Means the 2nd feeding
is at 12:00 and 2 cyles.

4. Means the 3rd feeding
is at 15:30 and 1 cyle.

5. Means the 4th feeding
is at 19:00 and 3 cyles.

6. Means the 5th feeding
is at 23:30 and 2 cyles.

Urządzenie N-FEED-LCD objęte jest 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym
na bezawaryjność licząc od daty zakupu. Zachowaj dowód sprzedaży. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy producenta, tzn. błędy w montażu
czy wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania
urządzenia N-FEED-LCD (nie przestrzeganie zasad właściwego użytkowania i
konserwacji). Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest wysłać urządzenie
wraz z dowodem zakupu na adres producenta lub dystrybutora.

ENG
The manufacturer provides a 24 month guarantee, beginning on the date of
purchase.The guarantee covers defects arising from manufacturer fault i.e.
defective materials or workmanship. It does not cover mechanical and other
damage caused by improperhandling or construction changes introduced by
the user.If a claim is to be made, please return to the shop, where you have
bought this product, and present receipt showing date of purchase, proof of
date and purchase is a prerequisite for accepting the claim.

Demontaż / Disassembly
PL
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
N-FEED-LCD nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja
tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga!
Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą
grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego sproduktu
elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie
przyjęty bezpłatnie.

ENG
It is forbidden to dispose of used electric and electrical equipment in a trash
bin. Segregating and proper utilization of this king of waste leads to conserving
the resources of natural environment and allows avoiding negative influence
on health as it can be endangered by improper waste handling. The user is
responsible for delivering the used product to a specialized collection point
where it will be accepted free of charge. You can obtain information about such
a facility at the local authorities, or by asking either the seller or the manufacturer service.

