
 

    Електронна хранилка American Hunter 

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Моля прочетете инструкцията преди употреба. Ако 
възникнат въпроси, които не са разяснени в инструкцията можете да се свържете с нас на електронна 
поща : info@spyboar.com или на телефон :  0988366155 / 0884145282

Програмиране на таймера за час, ден и количество на подаваната храна според Вашите нужди 

Настройка на часовника или в колко часа да подава храна устройството: 
1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
2) Натиснете и задръжте бутона "+" или "-" за 3 секунди.
3) Индикаторът за час ще започне да премигва и тогава можете да промените  часа посредством бутоните "+" и
"-". 
4) След 6 секунди индикаторът ще мига за минутите ще се включи, можете да настроите и тях с помощта на
бутоните "+" и "-". 
5) След още 6 секунди индикаторът за ден ще бъде активен. Промяната отново се осъществява с бутоните "+" и
"-". Изчакайте 6 секунди.   Хранилката е програмирана да се включи в желаното време. 

Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна веднъж дневно: 
1) Отстранете защитния платмасов капак посредством развиване, ако е монтиран.
2) Натиснете бутона "PROG". Първата цифра от програмния индикатор ще започне да премигва на дисплея.
Натиснете бутона "PROG" отново, за да направите първата настройка и използвайте бутоните "+" и "-" за 
определяне на часа.  
3) Натиснете "PROG" бутона отново за следващата настройка за минутите, бутоните "+" и "-" отново ще
помогнат за промяната. На края "PROG", "+" и "-" бутоните ще Ви помогне да настроите и датата. 

ВНИМАНИЕ: Ако желаете устройството да се включва всеки ден от седмицата по едно и също време е 
необходимо да направите само една настройка, но на дисплея трябва да се вижда, че тя е активна за всеки ден 
от седмицата. 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. :0988366155/ 0884145282  или електронна поща : info@spyboar.com

skype : spyboar 

стр. 1 

Създадено от spyboar.com

Създадено от spyboar.com

mailto:spyboar@gmail.co
mailto:spyboar@gmail.co
mailto:m.spyboar@gmail.com
http://spyboar.com/
http://spyboar.com/product/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-american-hunter-%D1%81-16-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85-2%23tab-reviews
http://spyboar.com/product/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-american-hunter-%D1%81-16-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85-2%23tab-reviews
mailto:spyboar@gmail.com
mailto:m.spyboar@gmail.com
http://spyboar.com/�
www.spyboar.com
www.spyboar.com


Настройка за подаването на фуражи – настройка за подаване на храна неколкократно дневно: 
1) Натиснете "PROG" бутона. Първата цифра от програмния индикатор ще започне да премигва на
дисплея. 
2) Натиснете бутона "+" за да регулирате настройката за циклите на хранене през деня.
3) Повторете стъпки 2 до 4 за да програмирате броя на храненията от 2 до 16 пъти за деня.  Когато сте
задали всички настройки, които ви трябват, изчакайте 6 секунди и таймерът ще бъде настроен. 
Анулиране на цикъл за подаването   
1) Натиснете бутона "PROG" и ще се включи индикатора за циклите за подаване на храна. С бутона "+" ще
намерите настройката, която искате да отмените. 
2) Натиснете и задръжте "PROG" за 3 секунди, за да се изтрие цикъла на хранене. Изчакайте 20 секунди и
таймерът ще се върне към настоящия момент. 
Продължителност на подавания фураж 
1) Натиснете "TEST" бутона и ще можете да коригирате продължителността на подавания фураж с бутоните
"+" и "-". Минималната продължителност е 1 секунда, а максималната – 30 секунди. Изчакайте 30 секунди и 
таймерът ще се върне към настоящия момент. 

Рестарт на устройството 
Натиснете жълтия бутон "R" и таймерът ще се рестартира, като времето ще е  12:00 ч. в понеделник, и всички 
настройки ще се нулират.  

Tест 
1) Натиснете бутона "TEST" и на дисплея ще се появи настройката за продължителността на подавания фураж.
2) Натиснете отново бутона "TEST" за да стартирате теста. ВНИМАНИЕ! Има закъснение от 5 секунди.
Изчакайте 30 секунди и таймерът ще се върне към настоящия момент. 

При нужда от допълнителна информация, можете да ползвате следните контакти : 
тел. :0988366155/ 0884145282  или електронна поща : info@spyboar.com

skype : spyboar 
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