INSTRUKCJA
SmartFeed 2.0 Karmnik
automatyczny

www.juwel-aquarium.com
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Wstęp
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup akwarium firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie.
Nasze produkty są produkowane z zachowaniem największej staranności i przy użyciu najnowocześniejszej techniki. Do
wytworzenia tych produktów przyczyniło się ponad 50 lat doświadczenia w produkcji akwariów i akcesoriów do nich. Są one
zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszego stanu techniki i badań naukowych w ich obszarze wykorzystywania.
Prosimy Państwa najpierw o uważne przeczytanie wszystkich rozdziałów tej instrukcji obsługi i sprawdzenie, czy nabyte
akwarium JUWEL jest kompletne. Dopiero po tym można uruchomić akwarium. Części elektryczne należy przyłączyć do sieci
dopiero na koniec. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących konserwacji i czyszczenia
wszystkich komponentów.
Niniejsza instrukcja obsługi została napisana z największą starannością, aby dostarczyć Państwu prawidłowych i precyzyjnych
informacji. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za wynikłe ewentualnie pomyłki i błędy w druku. Dane techniczne
należy traktować jako wartości przybliżone.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
•

Urządzenia elektryczne wolno stosować wyłącznie w pomieszczeniach.

•

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, czuciową lub
psychiczną, jak również osób niedoświadczonych i nieposiadających wystarczającej wiedzy, dopóki nie otrzymają
odpowiednich instrukcji lub nie znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy
zapewnić nadzór nad dziećmi, aby mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem.

•

Urządzenie może zawierać drobne elementy. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

•

Nigdy nie wrzucać urządzenia do ognia.

•

Nie należy ponownie ładować baterii jednorazowego użytku.

•

Akumulatory należy wyjąć przed ich ładowaniem.

•

Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii lub baterii nowych i używanych.

•

Baterie należy wkładać do urządzenia z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

•

Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia i bezpiecznie zutylizować.

•

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie.

•

Nie wolno doprowadzać do zwarcia końcówek zasilających.

•

Używaj odpowiedniego zasilacza o maksymalnym napięciu 5V/1A.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE) i jest tym samym zgodny z normami CE.
www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

Opis funkcjonalny
Automatyczny podajnik karmy JUWEL SmartFeed jest odpowiedni do zastosowania we wszystkich akwariach JUWEL. Trzy
różne interwały karmienia (24/48/72 godziny), jak również czas i żądaną ilość karmy można indywidualnie programować (do 8
stopni).
W ciągu jednego dnia można zaprogramować do 3 karmień.

Montaż automatycznego podajnika karmy JUWEL SmartFeed
Automatyczny podajnik karmy JUWEL SmartFeed może być stosowany we wszystkich akwariach.
Uchwyt mocujący jest tak skonstruowany, że posiada małą klapę, która zamyka otwór, gdy nie odbywa się karmienie.
Zapobiega to przenikaniu światła przez klapę.
W wielu JUWEL otwór jest już wycięty i zamknięty pokrywą.

Wskazówka: Zestaw klap do automatycznych podajników karmy JUWEL
Jeśli pokrywa akwarium JUWEL nie ma specjalnego mocowania na automatyczny podajnik karmy JUWEL SmartFeed,
zalecamy skontaktować się ze specjalistycznym punktem sprzedaży
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1.

Najpierw zdjąć pokrywę, która zamyka otwór automatycznego podajnika karmy
JUWEL SmartFeed w osłonie (jeśli występuje).

2.

Włożyć w otwór dołączony uchwyt mocujący.

3.

Otworzyć klapę otworu do karmienia.

4.

Włożyć dołączone baterie do automatycznego podajnika karmy
SmartFeed. Alternatywnie można podłączyć podajnik karmy SmartFeed do
zasilacza za pomocą kabla micro USB (nie jest zawarty w dostawie).
Wskazówka: Podajnik karmy JUWEL SmartFeed może być używany za
pomocą baterii lub może być podłączony do sieci elektrycznej za pomocą
standardowego kabla micro USB z odpowiednią wtyczką sieciową. (kabel nie
jest zawarty w dostawie)

5.

Wsunąć nogę według rysunku.

6.

Ustawić automatyczny podajnik karmy w żądanym położeniu.

Przyciski i wyświetlacz
1.

Przycisk On/Off

2.

Przycisk godzin [HR]

3.

Przycisk minut [MIN]

4.

Przycisk SET [SET]

5.

Przycisk ilości karmy (8 stopni)

6.

Interwał karmienia (24 / 48 / 72 godziny)

7.

Liczba karmień dziennie

8.

Stan naładowania baterii i ikona podłączonego zasilacza USB

9.

Symbol ustawień czasu systemowego

10.

Zapis czasowy

11.

Wskazanie ilości karmy
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Ślimak transportowy
Do karmienia służą dwa ślimaki transportowe.
•

Czarny ślimak transportowy: Do podawania pokarmu płatkowego.

•

Biały ślimak transportowy: Do podawania granulatu.

Wymiana ślimaka transportowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyjąć boczną klapę na karmę.
Ścisnąć klamry ślimaków transportowych i zdjąć je zgodnie z rysunkiem.
Wyjąć ślimak transportowy.
Włożyć żądany ślimak transportowy.
Obrócić ślimak transportowy do osiągnięcia pozycji wyjściowej.
Ponownie złożyć części, w odwrotnej kolejności.

Uruchomienie automatycznego podajnika karmy JUWEL SmartFeed
Włączyć automatyczny podajnik karmy SmartFeed przyciskiem On/Off.

TIPP

Jeśli automatyczny podajnik karmy jest wyłączony, żadne funkcje nie są aktywne.
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Rozszerzenie komory na karmę
Przedłużyć objętość zasilania o 110 ml, z dołączonym rozszerzeniem do kolejnych
110 ml. Należy stosować się do wskazówek producenta karmy w celu określenia
prawidłowego dozowania.

TIPP

Należy rozdrobnić zbyt duże płatki przed napełnieniem automatycznego podajnika karmy, ponieważ w przeciwnym razie ślimak
transportowy może się zablokować.

Wskazanie wyświetlacza „Er”
Jeśli wystąpi problem mechaniczny, automatyczny podajnik karmy zareaguje (po 10
sekundach) wyłączając się (wskazanie wyświetlacza „Er”).
Skontrolować ślimak dozujący pod względem dużych ilości karmy lub ciał obcych,
które go blokują. Po usunięciu usterek uruchomić ponownie przyciskiem On/Off.

Ustawianie godziny
1+2. Przez 2 sekundy trzymać naciśnięty przycisk [SET]. Wyświetli się symbol ustawienia godziny.
3. Przyciskiem [HR] ustawić godziny, a przyciskiem [MIN] minuty.
4. Potwierdzić ustawioną godzinę przyciskiem [SET].
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Programowanie interwału karmienia i czasu karmienia
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy trzema różnymi interwałami karmienia,
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb żywieniowych ryb – 24, 48 i 72 godziny.
Interwał 24 godziny
Ustawione karmienie jest powtarzane codziennie o ustalonych godzinach.
Interwał 48 godzin
Ustawione karmienie jest powtarzane co dwa dni (48 godzin) od momentu
zaprogramowania.
Przykład: Wybrano godziny karmienia (8:00 / 12:00 / 15:00).
W dniu wprowadzenia ustawień podajnik podaje pokarm w wybranym przez
użytkownika czasie. Drugiego dnia podajnik karmy JUWEL SmartFeed się nie
uruchamia. Trzeciego dnia (48 godzin później) podajnik karmy JUWEL SmartFeed
ponownie karmi rybki o ustawionych godzinach.
Karmienie nie odbywa się przez jeden dzień – Jeden dzień zostaje pominięty.
Interwał 72 godziny
Ustawione karmienie jest powtarzane co trzy dni (72 godziny) od momentu
zaprogramowania.
Przykład: Wybrano godziny karmienia (11:00 / 17:00).
W dniu wprowadzenia ustawień podajnik podaje pokarm w wybranym przez
użytkownika czasie. Drugiego dnia podajnik karmy SmartFeed się nie uruchamia.
Trzeciego dnia podajnik karmy SmartFeed się nie uruchamia. Czwartego dnia
podajnik karmy JUWEL SmartFeed ponownie karmi rybki o ustawionych godzinach.
Karmienie nie odbywa się przez dwa dni.
Ustawianie interwału karmienia:
1.

Nacisnąć przycisk [SET] – Na lewym górnym wyświetlaczu zacznie migać czas
interwału [24].

2.

Nacisnąć przycisk [MIN], aby wybrać pomiędzy interwałami karmienia 24/48/72
godz.

3.

Potwierdzić wybrane ustawienia przyciskiem [SET].

4.

Zaczyna migać symbol karmienia służący do ustawienia godziny pierwszego
karmienia [1].

5.

Teraz należy wprowadzić ustawienia godziny karmienia, jak opisano w
następnym punkcie „Programowanie czasu karmienia”.

Wskazówka: Fabryczny tryb 24-godzinny jest aktywny. Jeśli częstotliwość nie
zostanie zmieniona, karmienie jest wykonywane automatycznie co 24 godziny.

6

Programowanie czasu karmienia
Karmienie 1 [1]
1.

Przyciskiem [HR] ustawić godziny, a przyciskiem [MIN] minuty żądanego czasu karmienia.

2.

Przyciskiem [Ilość karmy]

wybrać żądaną ilość.
3.

Potwierdzić ustawienia przyciskiem [SET]. Nastąpi automatyczne przejście do karmienia 2 i 3.

Karmienie 2 [2]
Powtórzyć kroki 1–3 z karmienia 1.
Karmienie 3 [3]
Powtórzyć kroki 1–3 z karmienia 1.
Wskazówka: Jeśli nie ma być ustawione karmienie, należy wybrać puste koło (o).
Wskazówka: W przypadku późniejszej zmiany godziny lub ilości podawanego pokarmu, należy nacisnąć raz przycisk [SET],
aby edytować ustawienia karmienia [1]. W celu dokonania zmian w ustawieniu drugiego karmienia [2], należy nacisnąć przycisk
[SET] dwa razy z rzędu. W celu dokonania zmian w ustawieniu trzeciego karmienia [3], należy nacisnąć przycisk [SET] trzy razy
z rzędu.

Wskazówka
Jeśli po 5 sekundach nie zostanie naciśnięty przycisk SET w celu potwierdzenia wprowadzonych ustawień, ustawianie czasu
zostanie zamknięte, a wszystkie wprowadzone dotychczas ustawienia zostaną automatycznie zastosowane.

Funkcja pamięci
JUWEL SmartFeed 2.0 posiada zintegrowaną pamięć.
Jeśli automat do karmienia zostanie nagle wyłączony lub odłączony od prądu, po włączeniu wszystkie dane ustawione
fabrycznie zostaną ponownie zastosowane.
Uwaga: Jeśli urządzenie SmartFeed 2.0 zostanie wyłączone na dłuższy czas, dane ustawione fabrycznie zostaną utracone.

Kontrola ustawień
Nacisnąć kilka razy przycisk [SET], aby skontrolować ustawiony czas karmienia i ilości.
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Karmienie ręczne
Wybrać ilość jednorazowego karmienia. Poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku
ilości karmy zwiększyć ilość karmy.
Karmienie jest przeprowadzane 5 sekund po wyborze żądanej ilości.

Zasilanie podajnika karmy JUWEL SmartFeed
Zasilanie bateriami:
Do zasilania podajnika karmy JUWEL SmartFeed można używać dołączonych
baterii (4xAA).
Wskazówka: Jeśli na wyświetlaczu wyświetla się migający symbol baterii, należy
wymienić baterie. (4xAA)
Zasilanie za pomocą kabla micro USB:
Aby zagwarantować stałe zasilanie, można podłączyć kabel micro USB do
podajnika karmy SmartFeed i odpowiedni standardowy adapter zasilania USB
(kabel i adapter nie są zawarte w dostawie).
Zasilanie za pomocą baterii i kabla micro USB:
Jeśli w podajniku karmy SmartFeed są podłączone zarówno baterie jak i kabel
micro USB, podajnik JUWEL SmartFeed najpierw wykorzystuje energię z
włożonych baterii. Jeśli napięcie baterii spadnie poniżej wartości 5,25 V, zasilacz
powraca do zasilania przez port USB.
Wskazówka: Baterie nie są ponownie ładowane!

Resetowanie urządzenia JUWEL SmartFeed 2.0 do ustawień
fabrycznych
Naciskając przez 5 sekund przycisk HR można przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia SmartFeed 2.0.
Uwaga: Ponownego ustawienia wymagają fabrycznie ustawiona częstotliwość karmienia i czasy karmienia oraz aktualna
godzina.
Wskazówka: W trybie ustawień fabrycznych nadal możliwe jest karmienie ręczne.

Pielęgnacja i konserwacja
Automatyczny podajnik karmy JUWEL SmartFeed nie wymaga szczególnych
zabiegów konserwacyjnych.
Do pielęgnacji i utrzymania należy regularnie korzystać z dołączonej szczotki
czyszczącej. Automatyczny podajnik karmy nie może być myty pod bieżącą wodą.
W razie wymiany baterii sprawdzić i wyczyścić zestyki.
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[Translate to Polnisch (PL):] SmartFeed 2.0 symbols

NALEŻY PODDAĆ ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI!
W przypadku pytań proszę kontaktować się z właściwym personelem administracyjnym.

Prawidłowy recykling (odpadów elektrycznych i elektronicznych)
Oznakowanie na produkcie lub dokumentacji produktu informuje, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucać do pojemników
na zwykłe odpady domowe.
Niniejsze urządzenie usuwać oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć zagrożenia dla środowiska naturalnego lub zdrowia
ludzi w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów. Poddać urządzenie przepisowemu recyklingowi w celu wspierania
wtórnego wykorzystania zasobów surowcowych.
Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali zakupu produktu, celem poinformowania się, w
jaki sposób przeprowadzić ekologiczny recykling urządzenia.
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Deklaracja gwarancyjna
Na nasz produkt JUWEL Aquarium udzielamy nabywcy, o ile jest on też użytkownikiem, gwarancji na okres 24 miesięcy na
wypadek, gdyby nasz produkt posiadał wady, przy uwzględnieniu następujących warunków:
§ 1 Zakres gwarancji
(1) Gwarancja obejmuje sprzedany Państwu produkt JUWEL Aquarium ze wszystkimi do niego przynależnymi pojedynczymi
częściami, jednakże z wyjątkiem części zużywających się, takich jak T5 & T8 lampy świetlówkowe i materiały filtrujące.
Gwarancja ogranicza się jedynie do samego produktu i nie obejmuje innych szkód rzeczowych i/lub obrażeń ciała osób.
Ponadto obowiązują też przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu,
które nie są ograniczone przez wymienione wyżej postanowienie.
(2) Gwarancja realizowana jest w taki sposób, że w zależności od naszej decyzji wymieniony lub naprawiony zostanie
kompletny produkt, bądź jego części składowe.
W razie niepowodzenia tych środków w zależności od Państwa wyboru obniżona zostanie cena zakupu lub też produkt zostanie
przyjęty z powrotem, a cena zakupu zwrócona.
§ 2 Okres gwarancji i jej realizacja
(1) Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu JUWEL Aquarium do klienta.
Warunkiem udzielenia gwarancji jest użytkowanie naszego produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowa obsługa lub
konserwacja, a w szczególności przestrzeganie odpowiedniej instrukcji obsługi. Dalszym warunkiem jest też zakaz dokonywania
napraw produktu lub jego części składowych przez nieautoryzowane warsztaty serwisowe lub osoby. Gwarancja przepada, gdy
produkt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, niezależnie od ich rodzaju, w szczególności jednak w
razie stłuczenia szkła.
(2) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji wystąpią wady, należy niezwłoczniezgłosić roszczenia gwarancyjne, najpóźniej
jednak w ciągu czternastu dni od wystąpienia wady, w punkcie sprzedaży, który sprzedał / dostarczył produkt.
Wynikające z przepisów prawnych uprawnienia gwarancyjne zostają przy tym dla Państwa zachowane.
(3) Roszczenia gwarancyjne uwzględniane będą jedynie wtedy, gdy przedłożony zostanie paragon kasowy dokumentujący
zakup produktu JUWEL Aquarium.
Niniejsza deklaracja gwarancyjna jest tłumaczeniem, miarodajna jest wersja niemiecka.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

© JUWEL AQUARIUM
® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux,
MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, AquaHeat, EasyFeed,
High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Eccoflow,
Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax, BioPad, BioCarb, BioPlus, OxyPlus, Silexo,
Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG
Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY
Telefon +49(0)42 61/93 79-32
Telefax +49(0)42 61/93 79-856
Service-Mail service@juwel-aquarium.de

10

