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Namestitev aplikacije 
Različica Androida 5.0 ali več 
Različica iOS 7.0 ali več 
S svojim mobilnim telefonom 
skenirajte naslednjo QR kodo, 
prenesite in namestite aplikacijo „Dogness“. 

 
 
 
 
 
 



Pred uporabo izdelka skrbno preberite priročnik 
Hvala za nakup pametnih izdelkov DOGNESS. Za vašo varnost in korist pred uporabo izdelka najprej 
previdno preberite navodilo za uporabo. Če ne upoštevate navodil, DOGNESS ne odgovarja za kakršnokoli 
mehansko poškodbo, izgubo ali drugo izgubo, razen če je izrecno določeno z zakonom. 

Navodila za uporabo 
Dovoljenje, blagovna znamka in blagovna znamka priročnika pripadajo DOGNESS in drugim povezanim 
strankam. Če vsebina priročnika ni v skladu z dejanski proizvodi, prevladajo dejanski proizvodi. DOGNESS 
si pridržuje pravico, da razlaga in spreminja navodila na področju uporabe, ki ga dovoljuje zakon. Če imate 
kakršnekoli ugovore glede katere koli vsebine ali pogojev navodil za uporabo, oddajte pisni ugovor na 
VETLINE d.o.o., (info@vetline.si) v roku 7 dni od nakupa, sicer se šteje, da se strinjate, razumete in 
sprejemate vso vsebino priročnika. 

Izjava o avtorizaciji 
Ta aplikacija(DOGNESS) spoštuje in ščiti osebne pravice vseh uporabnikov, ki uporabljajo storitev. Da bi 
vam zagotovili natančnejšo in prilagojeno storitev, bo aplikacija uporabila in delila vaše pravice delovanja 
osebne naprave v skladu z dovoljenjem. Ta aplikacija bo te informacije uporabljala z visoko stopnjo 
skrbnosti in preudarnosti. Če ni drugače določeno v tem obvestilu o licenci, ta aplikacija brez vašega 
predhodnega dovoljenja tretjim osebam ne bo razkrila ali predložila nobenih podatkov. Uporabniki, ki delijo 
vaše dovoljenje, bodo imeli vse pravice do uporabe vaše trenutne naprave, kot so: kamera fotografija, 
poslušanje, itd. Če se odločite za odobritev, to pomeni, da ste popolnoma seznanjeni in ste v celoti 
razumeli zgoraj navedene izraze. Zato podjetje ne prevzema nobene oblike odgovornosti za uhajanje 
zasebnosti , spore o razmerjih, premoženju, kreditu in drugi izgubi, ki so posledica dovoljenja. Prosimo, 
uporabite funkcijo avtorizacije previdno. Podjetje ima končno razlago licenčne pogoje in ima pravico, da 
takoj prekine pogodbo o storitvah s pooblaščenimi uporabniki. 

 
 
Glavne značajke 

• URNIK HRANJENJA: programirajte do 20 obrokov na dan, 1 do 39 porcij na obrok ali hranite na 
zahtevo s pritiskom na gumb na aplikaciji ali hranilniku 

• OMOGOČEN WI-FI: Brezplačno se poveže z domačim omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz prek brezplačne 
aplikacije Dogness 

• IZPUŠČANJE HRANE BREZ ZAGOZDITVE: zasnova proti zagozditvi zagotavlja, da hrana preide 
pravočasno in vsakič 

• DVOJNI NAPAJALNI SISTEM: s priloženim napajalnim kablom USB in ohišjem za baterije za 
nepričakovane izpade električne energije (zahteva 3 "D" baterije, niso priložene) 

• OBVESTILO O NIVOJU ZALOGE HRANE: Ko je raven hrane v hranilniku nizka, bo samodejno 
poslal obvestilo na vaš pametni telefon, da obnovite zaloge 

• POSLUŠAJ IN GOVORI: Z vgrajenim mikrofonom in zvočnikom lahko svojega ljubljenčka poslušaš 
in se z njim pogovarjaš prek pametnega telefona. Ob vsakem hranjenju posnemite prilagojeno 
obvestilo. 

• ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE: Posoda iz nerjavečega jekla in posoda za hrano se zlahka 
odstranita za enostavno čiščenje 

• ZAŠČITA PRED TAČKAMI: "Push-and-pull" pokrov in zapiranje odprtine za hrano naredi 
nedostopno za radovedne tačke 

• VELIKA KAPACITETA: V posodo za hrano lahko shranite do 4 L suhe hrane 
 

Opomba: ko uporabljate samo napajanje baterije, lahko napajalnik deluje le brez povezave. Ni ga 
mogoče povezati z omrežjem in bo nahranjen v skladu z zadnjim nastavljenim načrtom hranjenja. 

(1) Napajanje USB: Ko napravo uporabljate prvič, povežite vir napajanja hranilnika s priloženim kablom USB, 
tako da lahko povežete aplikacijo Dogness s hranilnikom in začnete delovati. 
(2) Naprava je najbolje izvedena v okolju brez ovir v oddaljenosti 10 metrov od smerjevalnika WiFi. 



 
 
MJERE OPREZA 

1. Napajalnega kabla ne povlecite neposredno, ko priključite/izklopite adapter 
2. Ne dajajte ali vstavljajte tujih izdelkov v podajalnik in ne poskušajte odpirati ali sami popravljati 

napajalnik. 
3. Uporabite originalni napajalni adapter in izvirni kabel. 
4. Pri napajanju samo z baterije, napajalnik lahko deluje samo brez povezave, omrežna povezava, 

vendar bo ohranila urnik hranjenja. 
5. Pri uporabi samo z baterijskim napajanjem lahko podajalnik deluje le brez povezave, vendar po 

vnaprej določenem načrtu hranjenja. Baterijski napajalnika zagotavlja dovolj energije za 
napajanje, vendar ne dovolj za hkratno uporabo funkcij kamere ali drugih aplikacij. 

6. Baterije: Naprava vzame tri D baterije. (Priporočljive so alkalne baterije, ki trajajo 7 do 15 dni pri 
normalni uporabi). Opomba:  
 1) Rabljene baterije odvrzite v skladu s predpisi.  
 2) Baterije odstranite, če napravo ne nameravate uporabljati dolgo časa 

7. Ta izdelek je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih, izogibajte se neposredni sončni 
svetlobi. 

8. Ta naprava vsebuje elektronske dele in ni vodoodporna. Zelo priporočljivo je napravo držati stran 
od vode. 

9. Ta izdelek ni primeren za noben drug namen kot hranjenje hišnega ljubljenčka.  
10. Uporabniki (vključno z otroki), ki nimajo ustreznih izkušenj in čiščenju ali vzdrževanju, razen če je 

pod nadzorom odraslih. 
11. To napravo redno čistite in vzdržujte. 
12. Če se izdelek pokvari, ima vonj ali se iz njega kadi, če občutite nenormalno toploto, prenehajte 

uporabljati ta izdelek in obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na naš klicni center za 
pomoč strankam (+386 1 2350 120 - info@vetline.si) 

mailto:info@vetline.si


Zaupnost stranke: Dogness Group LLC, 4116W Spring Creek Pkwy, Ste 100, Plano, TX, 75024 
Proizvajalec: Jiasheng Enterprise Co., Ltd., No. 3 Yuehua West Road, Tongsha New Industry Park, 
Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China. 
Spletna stran: www.dogness.com 

 

Uvoznik i distributer SLO: Vetline d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljanja, Slovenija 
Kontakt: PON - PET od 8:30 - 16:30, tel.: +386 1 2350 120 - www.vetline.si 
Email: info@vetline.si 

POGOSTA VPRAŠANJA 

V: Zakaj se naprava ne more povezati z internetom? 
O: Hranilnik je združljiv samo z omrežjem Wi-Fi v frekvenčnem pasu 2,4 GHz. Če vaš usmerjevalnik 

Wi-Fi podpira frekvenčni pas 5 GHz in 2,4 GHz (znan kot dvojni frekvenčni pas), se prepričajte, da 
je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi na frekvenčnem pasu 2,4 GHz. Nato med 
postopkom seznanjanja naprave v aplikaciji ob pozivu vnesite ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi 
2,4 GHz. Vaš pametni telefon mora biti skupaj s podajalnikom priključen na frekvenčni pas 2,4 
GHz. Če niste prepričani, kateri pas Wi-Fi imate, se za več informacij obrnite na svojega 
ponudnika internetnih storitev. 

 
V: Pametni telefon je povezan s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, vendar še vedno ne morem  

združiti naprave? 
O: Ponastavite hranilnik tako, da pritisnete in držite gumb za ponastavitev ob strani 6 sekund. Ko 

zelena lučka začne počasi utripati, znova nadaljujte z združevanjem hranilnika v aplikaciji. 
 
V: Ali obstajajo drugi načini za povezavo hranilnika? 
O: Poskusite vklopiti način povezave z dostopno točko. Na strani, kjer se aplikacija ne poveže, kliknite 

oranžno besedilo "Reconnect to device hot spot connection mode" pod "Reconnect". Pred 
uporabo dostopne točke pritisnite in 2 sekundi držite gumb RESET na podajalniku, dokler 
indikatorska lučka ne začne utripati modro, nato na strani za izbiro modela naprave izberite 
napravo, ki jo želite seznaniti, in sledite nadaljnjim navodilom. 

 
V: Še vedno imam težave, na koga se lahko obrnem? 
O: Obrnite se na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na našo službo za stranke 

(+386 1 2350 120 - info@vetline.si). 
 
V: Zakaj se hrana ne dozira? 
O: Zalogovnik za hrano je lahko prazna, zveza z omrežjem Wi-Fi je prekinjena, lahko je vključena 

funkcija zakasnitev ali pa je morda prišlo do motenj. 
 
V: Kaj lahko storim, če se račun aplikacije nenadoma ne prijavi? 
O: Najprej naredite, da je omrežje normalno, nato pa preverite, ali je nekdo drug prijavo v račun. V 

nasprotnem primeru je priporočljivo, da aplikacijo znova odstranite in poskusite za prijavo. Če 
telefon uporablja sistem Android, lahko poskusite tudi naslednje: " Nastavitve" - " Upravljanje 
aplikacij" - "DOGNESS" - " Skladiščenje" - " Predpomnilnik" ("Cache") - " Počisti predpomnilnik" 
("Clear cache"), in nato se prijavite. 

V: Želim spremeniti številko računa aplikacije, ki se uporablja. Kako naj ga upravljate? 
O: Naša aplikacija ne podpira neposredne zamenjave računa. Če res spremeniti, registrirajte nov 

račun z novim nabiralnikom in izvirni račun pod napajalnikom. In potem nov račun povežite na 
podajalnik. 

 
 
Opomba: Pritisnite in pridržite gumb SET 6 sekund za novo povezavo računa ali ponovno 
povezavo. Spustite gumb, ko lučka indikatorja povezave počasi Utripa. Naprava se bo 
ponastavila in nato skenirala in priklopila QR kodo, ko bo slišala zvok „ding dong“. 
 
Če imate še kakšno vprašanje, obiščite spodnjo spletno stran, da preverite - www.dognes.com 
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