ADK220 – Uživatelský manuál
Parametry dávkova
Hmotnost:
Napájení:
Rychlost dávkování:

e:
1550 g
230VAC / 4W
50g/min. granulí (závislé na napájení a druhu
krmiva)
Druh granulí:
Suché granule tvaru polštá k , placi ek,
vále k do velikosti 1x2cm.
P i použití nevhodného krmiva z n j nejprve odstra te velké ásti!

Montáž a umíst ní:
Dávkova granulí umis ujeme do interiéru. Montáž
se provádí pomocí hliníkového držáku, který se
p ipevní vodorovn na st nu vruty nebo šrouby do
pot ebné výšky. Zásobník se na držák zav sí za okraj
delší strany. Vyúst ní dávkova e m že být vlevo
nebo vpravo, podle zp sobu zav šení. Montujeme
vždy p i odpojeném za ízení od sít . Po instalaci
zásobníku zapojíme napájecí vidlici do digitálních
spínacích hodin a nastavíme vlastní program (dávku).
Granule nasypeme do zásobníku (p i prvním zasypání
mohou n které projít podava em) a udržujeme jej
v plném stavu. Podava nikdy nevyprázdní zásobník
úpln , je pot eba po ítat s tím, že cca 2,5 kg krmiva
m že v zásobníku zbýt. P i instalaci zohledn te
chování a schopnosti zví ete, p edevším snahu se
dobývat do zásobníku i podava e. V takovém
p ípad zví eti instalujte vhodnou zábranu v p ístupu
k dávkova i. Stejn tak zabra te poškození kabelové ásti zví etem, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
P idání zásobníku:
Pokud bude pot eba pro zví e v tší zásoba krmiva, m že se uživatelsky rozší it kapacita, tím,
že se do zásobníku zavede vyúst ní z p ídavné nádoby. P i tom by nem lo dojít k zat žování
originálního zásobníku zvýšenou hmotností, aby nedošlo k jeho utržení z držáku.
P idání krmítka:
Pod dávkova umis ujeme krmítko tak, aby k n mu m la zví ata dobrý p ístup a zárove aby
krmivo p i dávkování nevylétávalo mimo krmítko.
Zprovozn ní:
Po montáži zásobníku se spojí kabel dávkova e s digitálními hodinami a nastaví program.
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