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Bezpečnostní opatření
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Do přihrádky na krmivo nevkládejte nic jiného než suché krmivo pro domácí zvířata, jinak by mohlo dojít 
k nefunkčnosti feederu a mohl by dokonce ohrozit bezpečnost vašeho mazlíčka.

Aby váš mazlíček nepřevrátil feeder, doporučuje se ho umístit do rohu nebo ke zdi.

Chraňte svého mazlíčka před žvýkáním napájecího kabelu.

Při výdeji krmiva se nedotýkejte dvířek výdeje (uvnitř výdeje krmiva).

Feeder se nedoporučuje pro domácí mazlíčky do tří měsíců věku.

Děti by měly feeder obsluhovat pouze pod vedením dospělé osoby.

Kazetu s vysoušedlem se doporučuje vyměnit každý měsíc. Nepoužívejte kazetu s vysoušedlem
pokud je poškozená nebo rozbitá.

Náplň s vysoušedlem nenamáčejte do vody.

Pravidelně čistěte dávkovací trubici, abyste zajistili plynulé dávkování.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nebyli pod dohledem nebo nebyli 
poučeni o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem.

Spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na 
spotřebiči.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dohledem nebo jsou seznámeni s pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a 
pochopily souvisejících nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu 
nesmějí provádět děti bez dozoru.

Za normálních podmínek používání by toto zařízení mělo být udržováno ve vzdálenosti alespoň 20 cm 
mezi anténou a tělem uživatele.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide
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Přehled produktu

Kryt

Tlačítko výdeje

Přihrádka na krmivo

Hlavní tělo

Výdej krmiva

Miska z nerezové oceli 

Miska na krmivo

Vysoušecí kazeta

Bezpečnostní zámek

Indikátor Wi-Fi  

Indikátor dávkování

Indikátor zbývajícího 

krmiva

Úložný prostor pro 
napájecí kabel 

Kryt baterie 
(ve spodní části)

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží 
pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.
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Oznámení o záruce

Obsah balení

Feeder Napájecí kabel

Uživatelská příručkaVysoušecí kazeta

Miska na krmivo
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Jak nainstalovat

1. Odstraňte kryt
Stiskněte bezpečnostní pojistku na zadní straně podavače a zvedněte 
kryt.

3. Zavřete kryt
Zarovnejte přední část krytu s podavačem a zatlačením na 
kryt zavřete.

4. Nainstalujte misku na krmivo
Položte feeder na rovný povrch a 
připevněte misku na feeder podle 
obrázku.

5. Připojení k napájení
Vyjměte napájecí kabel z úložného prostoru pro napájecí kabel na 
zadní straně feederu. Poté připojte napájecí kabel k napájecímu 
portu a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Napájecí port

2. Nainstalujte kazetu s vysoušedlem
Odstraňte kryt a nainstalujte kazetu s vysoušecím prostředkem 
do zapuštěné oblasti krytu. Poté otáčejte kazetou s 
vysoušedlem, dokud její trojúhelníková značka nebude 
zarovnána se značkou   . Ujistěte se, že je kazeta s vysoušecím 
prostředkem zajištěna na svém místě. Doporučuje se vyměnit 
kazetu s vysoušedlem každý měsíc.
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1. Přidejte suché krmivo pro domácí mazlíčky
Naplňte přihrádku na krmivo suchým krmivem pro domácí 
zvířata. Ujistěte se, že krmivo nepřesahuje rysku MAX a 
poté zavřete kryt. Toto krmítko podporuje výdej krmiva pro 
domácí zvířata o průměru 5–12 mm a nepodporuje 
lyofilizovaná a speciálně tvarovaná krmiva pro domácí 
zvířata.

2. Ruční výdej jídla
Stisknutím tlačítka výdej vydáte jednu porci krmiva pro 
domácí mazlíčky (cca 5*g). Stisknutím a podržením 
tlačítka výdeje plynule vydáváte krmivo. Najednou lze 
vydat maximálně 30 porcí.
*5g je referenční hodnota. Vzhledem k rozdílu ve 
složení, tvaru a velikosti použitého suchého krmiva se 
může skutečná hmotnost každé porce lišit.

3. Naplánujte si krmení
Po připojení feederu k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home 
můžete v aplikaci naplánovat krmení, včetně nastavení 
doby výdeje a množství krmiva.

Jak používat
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Vhodné pro krmivo pro domácí mazlíčky o průměru 5–12 mm

Poznámka: Nepoužívejte lyofilizované nebo speciálně tvarované krmivo pro domácí zvířata (včetně, 
ale bez omezení na výše uvedené příklady), nebo krmivo pro domácí mazlíčky o velkém průměru, 
aby se zabránilo poruše nebo poškození feederu.

Nainstalujte náhradní baterie

Odšroubujte a otevřete kryt baterie na spodní straně podavače. Vložte čtyři baterie AA do prostoru pro baterie 
a ujistěte se, že kladný (+) a záporný (-) pól jsou správně umístěny. Poté nasaďte zpět kryt baterie 
a přišroubujte jej.

Poznámka: Náhradní baterie je třeba zakoupit samostatně a podporovány jsou pouze alkalické baterie. Před 
vložením baterií se ujistěte, že je přihrádka na potraviny prázdná. Náhradní baterie slouží pro nouzové 
zálohování v případě výpadku proudu. Vyjměte baterie, pokud je neplánujete používat.

Podporované tvary

Kruh Ovál

Nepodporované tvary

Trojúhelník    Čtverec       Půlměsíc     Pětiúhelník
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Popis indikátoru

Název indikátoru Stav indikátoru

Modrá

Modře blikající

Oranžová

Bílá

Bliká nepřetržitě oranžově

Oranžová

Vypnuto

Oranžová

Wi-Fi indikátor

Indikátor dávkování

Indikátor zbývajícího 
krmiva

Stav feederu 

Online

Čeká se na spojení

Offline

Výdej

Kryt není uzavřen

Chyba dávkování, vyčistěte 
prosím dávkovací trubici

Zbývá spousta krmiva

Nedostatek krmiva, doplňte 
prosím přihrádku na krmivo

Poznámka: Pokud tyto tři indikátory svítí současně oranžově, podavač může mít poruchu, obraťte se 
na tým poprodejního servisu s žádostí o řešení.
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Tlačítko resetování Wi-Fi

Resetování Wi-Fi a obnovení továrního nastavení
Pomocí předmětu ve tvaru jehly stiskněte a podržte tlačítko resetování Wi-Fi po dobu dvou sekund. 
Když indikátor Wi-Fi bliká modře, Wi-Fi byla úspěšně resetována a podavač byl obnoven do továrního 
nastavení. Poznámka: Data budou po resetování vymazána. Chcete-li mít vlastní nastavení, znovu 
připojte podavač 
k aplikaci.

Povolení/zakázání Wi-Fi
Chcete-li povolit nebo zakázat Wi-Fi, použijte správný nástroj a stiskněte a podržte tlačítko 
resetování Wi-Fi po dobu sedmi sekund.
Indikátor Wi-Fi nesvítí, když je Wi-Fi zakázáno, a indikátor bliká modře, když je Wi-Fi úspěšně 
resetováno.
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Připojte se s aplikací Mi Home/Xiaomi Home
Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládejte své zařízení pomocí aplikace Mi 
Home/Xiaomi Home.
Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Pokud je aplikace již nainstalována, budete 
přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchodě 
s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.
Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na „+“ vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte 
své zařízení.
* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace 
zobrazený na vašem zařízení by měl být považován za výchozí.
Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů na základě aktuální verze 
aplikace.
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Péče a údržba

Dávkovací tuba
(Viditelné po vyjmutí přihrádky na krmivo) Míchadlo na krmivo

(Uvnitř přihrádky na krmivo)

 Přihrádka na krmivo

 Přihrádka na krmivo

Interiér feederu

Zásobník dávkovače

1. Otevřete kryt a vyjměte přihrádku na krmivo. Otočte podnosem feederu na dně přihrádky na 
krmivo
a vyjměte podnos. Poté vyjměte misku s krmivem.

2. Vyčistěte dávkovací trubici hadříkem nebo kartáčem, aby zůstala čistá a průhledná. 
3. Vyčistěte jeden po druhém přihrádku na krmivo, míchadlo na krmivo, dávkovač a misku na 

krmivo. 
4. Jakmile jsou všechny díly čisté a suché, nainstalujte zpět zásobník feederu, přihrádku na 

potraviny 
a misku na krmivo. 

5. Pro instalaci přihrádky na feeder otáčejte míchadlem, dokud není přihrádka na feeder zcela 
zasunuta do těla feederu.
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Specifikace

Napájecí adaptér

Rádiová frekvence a rádiový přenosový výkon

5.9 V        1.0 A

Název

Model

Barva

Vstup

Rozměry položky

Kapacita

Čistá hmotnost

Délka napájecího kabelu   

 Provozní vlhkost        Provozní teplota

Xiaomi Smar                                            t Pet Food Feeder

X                          WPF01MG-EU   

 Bílá            

Jmenovitý výkon    

311 × 180 × 387 mm

3,           6 L      

3 kg

1,5 m

-10°C až 40°C10%–90% RH

Výrobce

Vstupní frekvence AC

Výstupní napětí

Výstupní proud 1,0 A

Výstupní výkon 5,9 W

Průměrná aktivní účinnost 

Účinnost při nízké zátěži (10 %)

Spotřeba energie naprázdno

Identifikátor modelu

Vstupní napětí

Jiangsu Chenyang 
Electronics Co., Ltd.

CYX                                T18–059100E3    

100–240 V         AC        

50/60 Hz

5,9 V

≥74.88%

≥64.88%

≤0.075 W

RF specifikace

2412–2472 MHz2,4 G  Wi-Fi 19 dBm

Pracovní frekvence Maximální výstupní výkon

5,9 W
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Informace o shodě s předpisy

Evropa-EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XWPF01MG-EU je 
v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové 
adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 
2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské 
zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních 
elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže 
předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika 
nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Operating Temperature                                      



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, 
Beijing, Další informace naleznete na www.mi.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




