
JBL AutoFood Black/White 

Automatska hranilnica za akvarijske ribe 

-Za granulirano hrano-  

Navodila za uporabo: 

Deli/Vsebina 

1. Ohišje motorja 

2. Predalček za baterijo 

3. Priključek za zrak 

4. Komora za hranjenje 4a: nož za rezanje folije 

5. Pokrov 

6. Odmerni navoj 

7. Luknja za hranjenje 

8. Pokrov kanala navoja 

9. 2 sponki, ena za vsako sesalno blazinico 

10. Sponka za montažo 

11. Podpora za 9 in 10 

12. ON/OFF stikalo 

13. Stikalo ˝SET˝ 

14. Stikalo za minute in sekunde 

15. Stikalo za hranjenje 

16. Stikalo za prostornino hrane 

17. Prikaz časa 

18. Časovna ikona 

19. Prikaz prostornine hrane (8 korakov) 

20. Prikaz baterije 

21. Ikone za hranjenje 1 – 4 

22. 3 baterije AA 1,5 V 



 

Programiranje 

Priporočamo vam, da opravite namestitev programa pred namestitvijo akvarija: 

1. Odprite predalček za baterije v smeri puščice, 

vstavite 3 baterije po simbolih in zaprite 

predalček za baterije. 

2. Pritisnite ON/OFF stikalo. Ikona se bo 

prikazala na zaslonu. 

3. Pritisnite ˝SET˝. Ikona časa se bo prikazala na 

zaslonu. Nastavite točen čas s pritiskom ˝HR˝ 

(ura) in ˝MIN˝ (minuta). Nato pritisnite ˝SET˝. 

4. Ikona za hranjenje 1 bo bliskala. Nastavite 

želeni čas hranjenja s pomočjo ˝HR˝ in ˝MIN˝. 

Nato postavite želeno količino hrane s 

ponovljenim pritiskom stikala. Spet pritisnite 

˝SET˝. Možno je do 8 korakov. Določeni korak se 

določi z velikostjo granul hrane in je potreben 

preizkus. 

5. Postavite katerokoli naslednje hranjenje (do 4 

hranjenja) in pritisnite tipko ˝SET˝ za 

dokončanje. Če več ni potrebno hranjenje ali ga 

želite izbrisati, nastavite čas na 00:00. Ikona bo 

nato izginila iz zaslona. 

6. Ročno hranjenje: S pritiskom na stikalo 

˝manual feeding˝ (ročno hranjenje) večkrat (do 

8x), lahko nastavite dodatno hranjenje z 

določeno količino hrane. Hranjenje bo začelo v 

nekaj sekundah po pritisku na gumb. 

To je najboljši način, da preizkusite metodo 

hranjenja. 

7. Po izklopu JBL AutoFood-a s pomočjo ON/OFF 

stikala, ostanejo vse nastavitve in ura bo še 

odkljukala. Po odstranitvi baterij, je treba vse 

reprogramirati. 

8. S ponavljajočim pritiskom stikala se lahko 

vrnite nazaj v že nastavljene programe hranjenja.  

9. Če ne pritisnete nobenega stikala 30 sek., se zaslon samodejno vrne na prikaz 

časa. 



Namestitev: 

1. Če je potrebno, se lahko JBL AutoFood pritrdi na akvarij s sesalnimi 

blazinicami ali s stabilno sponko za montažo. Pritisnite dve sesalne blazinice ali 

stabilno objemko za podporo JBL AutoFooda. Pustite dovolj prostora med dvema 

sesalnima blazinicama, da se zagotovi stabilna podpora. 

2. Pritrdite JBL AutoFood da se voda ne razprši po odprtju za hrano, zagotovljena 

je pa tudi zaščita elektronike pred vlago. 

3. Napolnite prostor za hrano z granulami. Če je potrebno, lahko postavite JBL 

posodo za hrano na odprtje JBL AutoFooda. Narahlo pritisnite navzdol, da se 

folija na posodi za hrano samodejno prestreže. Folija bo dovolj odprta, da hrana 

lahko pade, folija pa ostane pritrjena na posodo in ne bo dotikala odmernega 

navoja. 

4. Mogoče je pritrditi odprtje za zrak na ohišje motorja za zračno črpalko. To bo 

ohranilo hrano vedno suho. 

5. Poskusite ročno hranjenje, kot je opisano v prejšnjem poglavju, bo trajalo 

nekaj poskusov, dokler se kanal ne napolni s hrano. Šele takrat bo dobava hrane 

pripravljena. 

Primerno granulirana hrana iz JBL-a je: 

Navodila priložite JBL granulirani hrani, ki je primerna za JBL AutoFood. 

Posvetujte se z www.jbl.de za inovacije v prehrani. 

Vzdrževanje: 

1. Pripravite AA baterije, če se na zaslonu prikaže ena črka baterije, baterije pa 

zamenjajte, ko ni nobene prikazane črke. 

2. Napravo očistite s suho krpo iz mikrovlaken, kot JBL WishWash. Očistite 

prostor za hrano in kanal s suho krpo. 

 

Pomembne informacije: 

1. Odložitev: Ne odvrzite elektronskih odpadkov v komunalnih odpadkih. 

Prosimo, upoštevajte lokalne predpise za odlaganje elektronskih odpadkov. 

2. Če se baterije ne uporabljajo za dolgo časa, jih odstranite iz naprave. JBL ne 

prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jih povzročijo uhajanja iz baterij. 

3. Ne odvrzite izrabljenih baterij med gospodinjske odpadke! Odvrzite jih na 

primerno mesto, ali pa jih vrnite prodajalcu. 
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