
Älykäs Lemmikkien Ruokinta-Automaatti

General information

Tämän älykkään lemmikkien ruokinta-automaatin voi 
ohjelmoida antamaan tietyn määrän ruokaa (noin 10 ml:n 
tarkkuudella) määrättynä kellonaikana. Voit myös antaa 
lemmikillesi ruokaa etänä mobiilisovelluksella.
Hallitse lemmikkien ruoka-aikoja ja annoskokoja tarkasti.

Kissasi tai koirasi ei tarvitse enää odottaa sinua kotona 
nälissään eikä sinun enää tarvitse pyytää naapureita 
ruokkimaan lemmikkejäsi, kun olet viikonlopun poissa.

Lemmikkien ruokinta-automaatissa on irrotettava 
ruokasäiliö, johon mahtuu enintään 3,7 litraa 
kuivamuonaa. Anturi ilmoittaa merkkivalolla ja 
puhelinilmoituksella, kun säiliö on tyhjä, jotta tiedät, että 
se on puhdistettava ja täytettävä.

Toinen anturi tarkistaa jokaisen ruokinnan yhteydessä, 
onko automaatista tullut ruokaa. Jos säiliö on täysin tyhjä, 
tukossa tai kaatunut, saat ilmoituksen, ettei ruokaa ole 
tullut ulos.

Ruokinta-automaatti toimii 5 V 1 A:n USB-laturilla ja USB-
micro-USB-kaapelilla. Voit varmistaa, että lemmikkisi 
saavat ruokaa myös sähkökatkoksen sattuessa 
kiinnittämällä laitteeseen varavirtalähteen (ei sisälly 
pakkaukseen). Ruokinta-ajat tallentuvat laitteeseen, joten 
lemmikkisi saavat ruuan määrättyinä aikoina myös ilman 
Wi-Fi-yhteyttä.

Features

• Syötä lemmikeillesi tietyt määrät ruokaa tiettyinä 
aikoina automaattisesti
• Anna lemmikeillesi haluamasi määrä ruokaa etänä
• Säädä annoskokoa noin 10 ml:n tarkkuudella
• Saat puhelimeesi ilmoituksen, kun ruokasäiliö on lähes 
tyhjä
• Anturi vahvistaa, että ruoka on annettu ja lähettää 
ilmoituksen, jos se ei onnistunut (laite saattaa olla 
tukossa, kaatunut tai tyhjä)
• Mahdollisuus käyttää varavirtalähdettä

Sales information

Order code: WIFIPET10CWT
Product description: Älykäs Lemmikkien Ruokinta-

Automaatti
Packaging: Lahjapakkaus
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



Specifications

Materiaali: Plastic
Väri: Valkoinen/Harmaa
Tarvikkeet: Verkkosovitin EU-Pistoke / USB-

kaapeli
Ominaisuus: Irrotettava Keräyslokero / Anturi
Max. Radio lähetysteho:17 dBm
Taajuusalue: 2412 - 2484 MHz
Kapasiteetti: 3.7 l
Virtapistoke: Type C (CEE 7/16)

Package contents

Ruokinta-automaatti
Lokero
Ruoka-astia
USB-kaapeli
Virtasovitin (EU)
Käyttöopas
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