
 

EVOLUTION AQUA evoFeed AUTOMATIC 
▪ evoFeed je automatické krmítko pro ryby, vhodné pro střední až velká jezírka. Jednotka 

může být naprogramována na rozptyl krmiva dle časových intervalů během dne. 
Vzdálenost rozptylu a množství krmiva je nastavitelné. Krmivo je rozsypáváno v úhlu 
až 120°. 

▪ Jednotka, odolná vůči povětrnostním vlivům, může být instalována na kraj jezírka a je 
poháněna vestavěnou dobíjecí baterií. Po nabití baterie není nutné ji nechat zapojenou 
v síti. 

▪ Krmítko je ideální pro Koi jezírka, kde jsou v pravidelných intervalech rozptylována 
větší množství krmiva. 

▪ Krmítko má velkou LCD obrazovku a ovládací panel, je možné nastavit pravidelné 
krmení až 6x denně. Z ovládacího panelu je možné provádět krmení manuálně. 

▪ Jednotka je navržena pro krmné pelety v průměrné velikosti 3 – 10 mm. 
Nedoporučujeme používat jiný typ krmiva než pelety (např.: vločky a jiné). 

▪ Dobíjecí lithiovou baterii je možné nabít přes noc pro další až 3 měsíce funkčnosti.  
▪ Krmítko je speciálně vybaveno silným motorem a ventilací na dně jednotky pro 

prevenci ucpání dávkovače. 
▪ Upevňovací kolík je součástí balení pro jednoduché umístění a zajištění krmítka na 

okraji jezírka. 
 

Uživatelská příručka 
DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pečlivě příručku před použitím produktu. Pro další informace manuál uchovejte. 

 
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se přímému slunečnímu svitu. Umístěte pouze 
mimo vodu. 
 
Specifikace:  
Kapacita: 6 l 
Počet intervalů krmení: 1x – 6x 
Lithiová baterie: 2200mA 
Nabíječka: 12V 1.66A 
Rozměry: 37 x 31 x 40 cm 

 
Sestavení krmítka: 

1. Sestavte nožičky, které jsou umístěny uvnitř krmítka. 
2. Obraťte víko, nasaďte nožičky a zajistěte je šrouby. 
3. Pomocí šroubováku odejměte kryt a zkontrolujte baterii a její zapojení. 
4. Nastavte rychlost na 100 % / 80 % / 60 % a nasaďte zpět kryt. 
5. Dejte baterii nabít. 
6. Čas nastavíte stisknutím „SET“ (1x stisknutí pro hodiny a 2x pro minuty) 
7. Znovu stiskněte „SET“ dokud se na displeji nezobrazí „SET TIMER 1“. 
8. Nastavte hodiny a minuty časovače počet sekund krmení. 
9. Opakujte pro nastavení 2 – 6 časovačů. 
10. Nasaďte žlab. 

 
  



 

Přizpůsobení krmiva: 
Dle velikosti jezírka můžete nastavit motor krmítka až na 3 různé rychlosti, čímž se upraví vzdálenost 
rozptylu krmiva. 
Jako příklad uvedeme 6mm Koi pelety a vzdálenost rozptylu: 
Krátká (60 %) = 1m 
Střední (80 %) = 2m 
Dlouhá (100 %) = 3m 
 
Dávkování krmiva: 
Časovač je možné nastavit 6x denně a v intervalu až 19 sekund. 
 
Údržba: Údržbu provádějte dle typu krmiva, a podle toho, jak práší. Pročištění použijte suchý hadřík. 
Pro vymytí nádobu vyjměte a před nasazením zpět se ujistěte, že je vše suché. 
 
 
 

1. Víko 
2. Nádoba na krmivo 
3. Šrouby 
4. Kryt rotoru 
5. Rotor 
6. Šroub 
7. Spodní díl s ovladačem, LCD s 

obrazovkou a baterií 
8. Šrouby 
9. Nožičky 
10. Jistící kolíky 

 
 
 
 


