
Trixie automat na krmivo TX9 

Návod k obsluze 

 

Před použitím si přečtěte návod k obsluze. 

Upozornění: 

• Automat na krmivo je vhodný pouze pro suché krmivo (průměr granulí 5-15 mm). 

• Automat používejte pouze se zásobníkem a víkem. 

• Nepoužívejte pro štěňata a koťata mladší 7 měsíců. 

• Umístěte automat na rovnou podlahu. 

• Automat na krmivo je vhodný pouze pro vnitřní použití. 

• Nedovolte zvířeti, aby okusovalo automat nebo přívodní kabel. V případě potřeby použijte 

ochranu kabelu. 

 

Před použitím automatu na krmivo: 

Připojte automat ke zdroji napájení pomocí síťové zástrčky. Zapněte hlavní vypínač zespodu 

automatu. Naplňte automat suchým krmivem (granulemi). Nasaďte víko na zásobník na krmení a 

otočte jím až do bezpečného uzavření. Nyní otevřete misku tak, že na ni zatlačíte a poté ji vytáhnete. 

 

Uzamčení tlačítek: 

Uzamčení tlačítek aktivujete nebo deaktivujete současným stisknutím obou tlačítek se šipkami na 

několik sekund. Pokud neprovedete žádnou volbu, po několika sekundách se tlačítka sama 

uzamknou. 

 

Nastavení času: 

1. Stiskněte tlačítko SET. Nyní bliká volba hodin. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte hodinu a 

stisknutím tlačítka SET uložte. 

2. Nyní bliká výběr minut. Nastavte minuty a potvrďte tlačítkem SET. 

 

Naprogramování krmení: 

1. Nyní by měly blikat hodiny a první bod. Stejně jako při nastavování času můžete nyní zvolit 

čas prvního krmení a potvrdit tlačítkem SET. 

2. Zobrazí se výběr porcí pro toto vybrané krmení. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte velikost 

porce (1 porce = 12 ml) a potvrďte tlačítkem SET. 

3. Tyto kroky opakujte pro všech 6 krmení (každý bod na displeji znamená jedno krmení). Pokud 

chcete méně krmení, stiskněte po nastavení posledního krmení tlačítko SET asi na 1 sekundu. 

Krmení jsou uložena. 



4. Když se zásobník vyprázdní, automat již nebude vydávat krmivo. Naplňte zásobník a spusťte 

ruční krmení. Automat se poté vrátí k dříve nastavenému programu. 

 

Hlasový záznam: 

1. Pokud chcete nahrát hlasový záznam, stiskněte a podržte tlačítko MIC. 

2. Nyní, když bliká symbol zvonku, namluvte svůj hlasový záznam do malého otvoru na displeji. 

Záznam se automaticky ukončí a uloží po 10 sekundách. 

3. Pokud chcete nahrávání ukončit dříve, jednoduše pusťte tlačítko MIC. 

4. Svou nahrávku si můžete poslechnout stisknutím tlačítka MIC. 

5. Chcete-li záznam změnit, začněte znovu od kroku 1. 

 

Ruční krmení: 

Stiskněte tlačítko se šipkou nahoru po dobu 1 sekundy. Část krmiva je nyní vydána bez ohledu na 

naprogramované doby krmení. 

 

Obnovení továrního nastavení: 

Stiskněte tlačítko SET. Nyní bliká výběr hodin. Chcete-li zrušit všechna vybraná nastavení, stiskněte a 

několik sekund podržte tlačítko MIC. Automat na krmivo se resetuje. 

 

Přivykání: 

Některá zvířata potřebují více času, než si na nový automat zvyknou. 

Proto doporučujeme následující: 

• Umístěte automat vedle misky na krmivo Vašeho psa nebo kočky, aniž byste jej zapínali. 

• Nejprve naplňte stávající misku a misku automatu krmivem. 

• Když si Vaše zvíře zvykne na automat, můžete normální misku odebrat. Chcete-li probudit 

zájem Vašeho domácího mazlíčka o nový automat, měli byste na začátku pravidelně dávat do 

misky automatu nějaké pochoutky. 

 

Čištění: 

Vypněte automat a vypojte jej ze zásuvky. Pro čištění vyjměte misku na krmení (mírně ji zvedněte a 

vytáhněte), víko a zásobník na krmení (jednoduše ho vytáhněte nahoru) ze základní stanice (není 

vhodná do myčky). Základní stanice by neměla být umývána ve vodě, pouze otírána vlhkým 

hadříkem. Před přidáním nového krmiva by měl být zásobník na krmivo a víko zcela suché. 


