
General information

S tímto chytrým automatem na krmivo pro domácí 
mazlíčky můžete přesně naprogramovat, ve kterou dobu 
bude vydáno určité množství jídla (ve zhruba 10ml 
porcích). Kromě toho můžete své mazlíčky krmit i ručně na 
dálku prostřednictvím aplikace ve svém chytrém telefonu.
Nyní máte dobu krmení svých mazlíčků a přesnou velikost 
porcí plně ve svých rukou.

Vaše kočka či pes už nebudou muset na jídlo čekat, když 
přijdete domů pozdě, a už nemusíte žádat sousedy, aby 
Vám mazlíčky nakrmili, když odjedete na víkend.

Tento automat na krmivo pro domácí mazlíčky má 
odnímatelnou nádobu na krmivo, která pojme až 3,7 l 
suchého krmiva. Snímač Vás bude prostřednictvím 
indikátoru LED informovat a odešle Vám oznámení na 
telefon, když bude nádoba již téměř prázdná, abyste ji 
mohli vyčistit a znovu naplnit.

Druhý snímač bude při každém krmení kontrolovat, že 
jídlo bylo opravdu z automatu podáno. Bude-li nádoba 
zcela prázdná, ucpe-li se nebo se převrhne, obdržíte 
oznámení, že jídlo z automatu nebylo podáno.

Krmítko domácích mazlíčků je napájeno 5V 1A USB 
nabíječkou a kabelem s konektorem USB a micro-USB. 
Abyste zajistili, že Vaši mazlíčci dostanou najíst i během 
případného výpadku proudu, můžete k zařízení připojit 
jako záložní řešení powerbanku (není součástí balení). Plán 
krmení je uložen v produktu, takže i bez připojení k síti Wi-
Fi dostanou Vaši mazlíčci jídlo v nastavenou dobu.

Features

Sales information

Order code: WIFIPET10CWT
Product description: Chytrý Automat na Krmivo pro 

Domácí Mazlíčky
Packaging: Dárková krabice
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 235 mm 390 mm 250 mm 2940 g
4 495 mm 415 mm 525 mm 13030 g

Chytrý Automat na Krmivo pro Domácí Mazlíčky



• Krmte své mazlíčky automaticky nastavený množstvím v 
nastavenou dobu
• Krmte své mazlíčky na dálku předvoleným množstvím 
krmiva
• Nastavte velikost porcí po zhruba 10 ml
• Dostávejte do telefonu upozornění, když bude krmivo 
docházet
• Snímač potvrdí, že jídlo bylo podáno, jinak odešle 
upozornění (ucpání, převržení nebo chybějící krmivo)
• Možnost záložního napájení z powerbanky

Specifications

Materiál: Plast
Barva: Bílá/Šedá
Příslušenství: AC Adaptér EU Zástrčka / USB 

Kabel
Vlastnost: Senzor / Vyjímatelná Sběrná 

Přihrádka
Max. rádiového přenosu 
energie:

17 dBm

Frekvenční rozsah: 2412 - 2484 MHz
Kapacita: 3.7 l

Package contents

Automat na krmivo
Kontejner
Tác na krmivo
Kabel USB
Síťový adaptér (EU)
Návod k obsluze
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