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Součásti (obr. 1) 

A. Kryt zásobníku na krmivo 

B. Miska na krmivo 

C. Chladící jednotka (chladící akumulátory) 

D. Základní část přístroje 

E. Kryt baterie 

LCD displej/tlačítka (obr.2) 

1. ADJ//SET tlačítko (nastavení/uložení) 

2. Ukazatel vybití baterie 

3. Časový displej (zobrazuje aktuální čas) 

4. Ukazatel AM/PM (12 hodinový režim) 

5.– 8. MEAL 1- 4 Ukazatel krmiva a doby krmení 

9.  Šipka NAHORU 

10. Šipka DOLŮ 

 

Vložení baterií 

1.1 Odstraňte kryt zásobníku tak, že kryt stisknete a spony na obou stranách posunete směrem 

dolů (obr. 3). Vyzvedněte misku na krmivo ze základní jednotky a vyjměte ji. Kryt baterie 

odstraňte uvolněním svorky (obr. 4). 

1.2 Vložte tři AA baterie. Postupujte podle symbolů polarity baterií (+, -). Poté vložte kryt 

baterií zpět. 

Kvalitní alkalické manganové baterie vydrží při běžném provozu cca. 12 měsíců (v závislosti 

na četnosti používání). Můžete použít běžné baterie včetně 1,5V lithiových baterií. Ukazatel 

vybití baterie však pracuje správně pouze s alkalickými manganovými bateriemi. 

Jakmile je dokončena automatická kontrola, na LCD displeji se rozsvítí 12:00 AM, přičemž 

všechny časy krmení jsou zpočátku zobrazeny takto - : -. 

 

2. Nastavení hodin 

UPOZORNĚNÍ: Pro přechod mezi 24 hodinovým a 12hodinovým formátem (AM / PM) 

stiskněte a přidržte tlačítko ADJ / SET. Poté během 5 sekund stiskněte šipku dolů a přidržte, 

dokud se zobrazení času nezmění. 

Není-li při nastavení stisknuto správné tlačítko, po 30 sekundách přestanou všechny číslice 

blikat. 

Příslušná nastavení se pak vrátí zpět na výchozí resp. předchozí nastavení. 

2.1 V případě potřeby použijte šipku NAHORU pro přesun zvýrazněného časového ukazatele. 

Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte tlačítko ADJ / SET a přidržte po dobu 5 sekund, dokud 

nezačnou číslice blikat. Pro nastavení požadovaného času stiskněte klávesy se šipkami 

NAHORU a DOLŮ. 

2.2 Stiskněte tlačítko ADJ / SET, přičemž začnou blikat minuty. Pro požadované nastavení 

stiskněte podle potřeby šipky NAHORU A DOLŮ. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ADJ 

/ SET. 



 

3. Nastavení doby krmení 

Krmný automat vydá automaticky podle nastavení jednou či vícekrát denně odpovídající porci 

krmiva. Například pokud chcete nastavit vydání krmiva pouze jednou denně, nastavte pouze 

čas vydání pro "MEAL 1", jenž vydrží po dobu 4 dní. Pokud chcete podávat krmivo 2x denně, 

nastavte časy vydání "MEAL1 "a MEAL 2", jenž vydrží po dobu 2 dnů. Můžete nastavit 

výdej krmiva až 4x denně. 

Časy výdeje krmiva, které pro Vašeho mazlíčka požadujete, nastavíte takto: 

3.1 Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ jděte na "MEAL 1". Stiskněte tlačítko ADJ / SET 

a přidržte jej 3 sekundy, dokud nezačnou blikat hodiny pro "MEAL 1". 

Nyní nastavte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ požadovaný čas v hodinách pro "MEAL 1". 

Nastavení uložíte stisknutím tlačítko ADJ / SET. 

3.2 Stiskněte tlačítko ADJ / SET a začnou blikat minuty. Pro požadované nastavení stiskněte 

šipky NAHORU a DOLŮ. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka ADJ / SET. 

POZNÁMKA: Časy krmení lze nastavit pouze v 10 minutových intervalech. 

V případě potřeby opakujte postup v bodech 3.1 a 3.2 pro nastavení vícero časů krmení. 

3.3 Chcete-li vymazat čas podávání krmiva, přejděte pomocí šipek NAHORU a DOLŮ na 

požadovaný čas, stiskněte tlačítko ADJ / SET a přidržte jej tak dlouho, dokud nezačne čas 

výdeje krmiva blikat. Poté stiskněte současně šipky NAHORU a DOLŮ, dokud se nastavení 

nevymaže. 

4. Testování krmného automatu C500 

Krmný automat C500 je vyroben z prvotřídních materiálů v souladu s nejpřísnějšími 

kvalitativními standardy. Bude tak pracovat spolehlivě po mnoho let. Doporučujeme nicméně 

funkce automatu ověřit spolu s Vaší kočkou: 

4.1 Vyplňte požadovaný počet misek tak, že začnete po směru hodinových ručiček "1" ("0" 

vyplňte, pokud je požadován okamžitý výdej). Dbejte na to, abyste misky nenaplnili příliš a 

nedošlo k blokaci otočného krytu. 

4.2 Vložte dvě předem zmrazené chladící akumulátory a vložte misku tak, aby "0" na misce 

(B1, obr. 1) směřovala k "0" na základní jednotce (D1, obr. 1).  Pokud "0" na misce nesměřuje 

k "0" na základní jednotce, stiskněte pro požadované nastavení po dobu 3 sekund současně 

tlačítko ADJ / SET a šipku NAHORU. 

4.3 Nakonec vložte kryt zásobníku a umístěte přístroj na požadované místo. Porce navolená 

pro misku "1"bude pak v určený čas vydána. 

4.4 Po použití automat vypněte (viz níže oddíl 9). 

5. Speciálně pro kočky 

Pokud necháte kočku samotnou, nezapomeňte ji dát k dispozici odpovídající kočičí toaletu. 

Kočky a zejména mladá koťata by neměla být ponechána příliš dlouho samotná a měli byste 

je pravidelně kontrolovat. Dále doporučujeme používat fontánu pro kočky CAT MATE, aby 

měla kočka pravidelný přísun čerstvé vody. 

6. Speciálně pro psy 

Většina malých psů si na krmný automat rychle zvykne. Nicméně na počátku používání 

automatu doporučujeme mít psa pod dohledem, aby přístroj nepoškodil, což bývá problém 

zejména u malých štěňat. 



Pokud necháte svého psa samotného, nezapomeňte na psí toaletu. Psi a zejména štěňata by 

neměla být ponechána příliš dlouho samotná a měli byste je pravidelně kontrolovat. Dále 

doporučujeme používat fontánu pro psy DOG MATE, aby měl pes pravidelný přísun čerstvé 

vody. 

Pro větší stabilitu můžete krmný automat umístit na dřevěnou základnu: 

6.1 Vyjměte kryt zásobníku a misku. Umístěte automat na požadované místo na dřevěné 

desce. Vyznačte polohu otvory pro šrouby u upínacích svorek (obr. 5), přičemž vložíte 

vhodné šrouby a přitlačíte (obr. 6). 

6.2 Opatrně uvolněte svorky, zatímco jejich připevnění proříznete ostrým nožem (obr. 7). 

6.3 Umístěte svorky plochou stranou nahoru směřujíc k otvorům a pevně přišroubujte pomocí 

odpovídajících šroubů do vyznačené pozice (viz obr. 8). 

6.4 Pro připevnění automatu k dřevěné desce nebo naopak jeho odejmutí otočte požadovaným 

způsobem svorky (obr. 9). 

7. Pokyny pro skladování krmiva 

Krmný automat je vhodný pro všechny druhy krmiv pro domácí mazlíčky. Přístroj C500 by 

měl být vždy používán s chladícími akumulátory, pokud je okolní teplota vyšší než 5 ° C. 

Chcete-li akumulátory zchladit, ponechejte je nejméně 6 hodin v mrazničce. Náhradní 

chladící akumulátory zakoupíte u Vašeho prodejce nebo přímo na www.pet-mate.com. Pokud 

vkládáte do krmného automatu C500 vlhké krmivo, používejte vždy krmivo z čerstvě 

otevřeného balení. Ve velmi teplém počasí nepoužívejte vlhké krmivo příliš dlouho. Je 

vhodnější používat suché krmivo, které vydrží déle. V případě pochybností se poraďte s 

výrobcem vlhkého krmiva. 

8. Umístění krmného automatu 

Krmný automat C500 je určen pro použití ve vnitřních prostorách, garážích či venkovních 

přístavbách, kde bude umístěn na chladném místě chráněném před vlhkostí a přímým 

slunečním zářením. 

 

9. Zapnutí a vypnutí krmného automatu 

Pro vypnutí krmného automatu při zachování naprogramovaného nastavení stiskněte současně 

šipky NAHORU a DOLŮ, dokud se na LCD displeji nezobrazí "OFF". Pro opětovné zapnutí 

přístroje tento postup opakujte. 

 

10. Výměna baterií 

Pokud na LCD displeji bliká ukazatel vybití baterie (2 na obr. 2), je potřeba vyměnit alkalické 

manganové baterie. 

Důležité: 

• Aby zůstal nastaven aktuální čas a doby krmení, je nezbytné vyměnit baterie do 60 sekund! 

• Při vyjímání či vkládání baterií nestiskávejte žádné tlačítko. Automat by se resetoval a 

museli byste provést veškerá nastavení znovu. 

• Pokud není krmný automat delší dobu používán, doporučujeme vyjmout baterie. 

 

11. Čištění 

Krmný automat C500 lze čistit velmi snadno. Kryt a misku na krmivo lze umývat v myčce 

nádobí. Základní jednotku otřete vlhkým hadříkem. Základní jednotku nikdy neponořujte do 

vody! 

http://www.pet-mate.com/


ZÁRUKA 

Pet Mate Ltd. poskytuje záruku na Váš výrobek po dobu 3 let od data nákupu, za 

předpokladu, že výrobek zaregistrujete do 14 dní od data nákupu na webových stránkách 

www.pet-mate.com. (Pokud nemáte přístup k počítači, zašlete nám, prosím, údaje o nákupu 

spolu s kopií kupního dokladu, Vaše jméno a adresu).  Pokud naleznete na Vašem výrobku 

vadu, obraťte se prosím na zákaznický servis společnosti Pet Mate, abychom Vám mohli 

zaslat číslo pro vrácení výrobku. Záruka se vztahuje na vady materiálu či výrobní vady. 

Vadný výrobek po posouzení výrobce bezplatně opraví nebo vymění, za předpokladu, že vada 

nebyla způsobena zanedbáním, pohromou, nesprávným provozem či běžným opotřebením. 

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené Vaším zvířetem. 

Náhradní díly si můžete objednat na našich webových stránkách. Vaše zákonná práva nejsou 

dotčena. 
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