




درپوش دستگاه -1
2- جاى باطرى

3- دكمه تنظيم دستى
4- دكمه هاى زمان بندى 

5- درپوش محفظه غذا

محفظه غذا -6
7- درب كشويى

8- بر چسب Velcro جهت چسباندن غذاريز
9- پايه نگهدارنده

10- پيچ پايه نگهدارنده

A- قطعات:

B- نحوه راه اندازى:

ابتدا درپوش دستگاه را با فشردن قفل تعبيه شده در پشت دستگاه باز كنيد. 
سپس دو باطرى آلكاالين 1/5 ولتى را طبق تصوير در جاى خود قرار دهيد.

توجـه: هيچ گاه از باطرى شارژى
استفاده نكنيد.

1



 نحوه بستن درپوش دستگاه:
زائده هاى عقب درپوش را در جاى خود قرار داده 
فشار  كمى  با  سپس  بكشيد،  پائين  سمت  به  و 

در پوش در جاى خود چفت مى شود.

 نحوه تعويض باطرى:
خالى  تقريباً  ها  باطرى  كه  است  اين  منزله  به  نمايش  صفحه  روى   LO عالمت 
شده اند. در چنين شرايطى غذاريز به كار خود ادامه مى دهد ولى باطرى ها بايد 
تعويض گردند زيرا پس از گذشت تقريباً 3 روز كل صفحه نمايش به حالت چشمك 
زن در مى آيد و دستگاه به منظور جلوگيرى از اختالل در برنامه غذادهى به طور 

خودكار خاموش مى شود.

باطرى را مى بايست ظرف 1 دقيقه تعويض كنيد تا از پاك شدن تنظيمات  توجـه:
دستگاه جلوگيرى شود.

شيشه  به  غذاريز  اتصال  جهت  توان  مى  چسب  بر  اين  از   :Velcro چسب  بر 
آكواريوم استفاده كرد.

باز  رو  هاى  آكواريوم  شيشه  لبه  غذاريز،  پايه  نصب  براى  مكان  بهترين  نكته: 
مى باشد.
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C- نحوه زمان بندى:
دستگاه غذاريز را مى توان در 3 حالت تنظيم كرد. تنظيمات روى صفحه نمايش در 

رديف باال با ارقام  1 تا 4 نشان داده مى شوند.

 - نمى  انجام  غذادهى  عمل  اما  شود  مى  تنظيم  زمان  پيكان:  بدون   - اول  عالمت 
شود.

: محفظه يك بار مى چرخد و غذادهى  عالمت دوم -
يك بار انجام مى شود.

: محفظه دو بار مى چرخد و عمل  عالمت سوم-  
غذادهى دو بار با فاصله يك دقيقه انجام مى شود.

اين برنامه جهت جلوگيرى از تنظيم زمان مجدد 
مى باشد.

توجه: هر يك از ارقام 1 تا 4 نشان دهنده ى تعداد دفعات غذادهى در روز 
مى باشد.

1: يك بار غذادهى در روز    2: دو بار غذادهى در روز    3: سه بار غذادهى در روز
4: چهار بار غذادهى در روز

  
 نحوه تنظيمات كلى:

توسط دكمه MODE مى توان زمان حال و زمان هاى غذا دهى را تنظيم كرد.
زمانى كه دو نقطه روى صفحه نمايش شروع به چشمك زدن كرد يعنى دستگاه در 
حالت نشان دادن زمان حال مى باشد كه در اين حالت مى توانيد زمان حال را تنظيم 
كنيد. سپس با فشردن دكمه MODE ارقام 1 تا 4 جهت تنظيم زمان غذادهى در 

رديف باالى صفحه نمايش ظاهر مى شوند.
دكمه SET امكان تغيير و تثبيت زمان تنظيم شده را براى شما فراهم مى كند. 

مى توان به وسيله دكمه MODE ساعت و دقيقه ى زمان حال و زمان غذادهى را 
تنظيم كرد. جهت تنظيم و زياد كردن اعداد بايد از دكمه + ( مثبت) استفاده نمائيد. 
سپس با فشردن دكمه SET ، تنظيمات ذخيره مى شود و با فشردن مجدد دكمه 
MODE زمان غذادهى بعدى روى صفحه نمايش به صورت 00:00 ظاهر مى شود 
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كه بايد آن را مطابق نياز تنظيم كرد. 
حالت  به  زمان  ريز،  غذا  باطرى داخل دستگاه  دادن  قرار  از  مثال: پس  طور  به 
00:00 نشان داده مى شود و دو نقطه روى صفحه نمايش ثانيه اى يك بار چشمك 

مى زند تا زمان حال تنظيم شود.

 نحوه تنظيم زمان حال:
SET را فشار داده تا نمايشگر ساعت به حالت چشمك زن در آيد  ابتدا دكمه 
 ،MODE در اين حالت مى توانيد آن را با دكمه + تنظيم كنيد. با فشردن دكمه
دقيقه به حالت چشمك زن در مى آيد كه آن را نيز مى توانيد با دكمه + تنظيم 

كنيد. در آخر دكمه SET را فشار دهيد تا تنظيم زمان حال ذخيره شود.

 تنظيم زمان غذا دهى 1:
1 فعال مى شود يعنى  با فشردن اين دكمه زمان غذا دهى   :MODE I- دكمه 
ظاهر  آن  باالى  رديف  در   1 عدد  و  آيد  مى  در   00:00 حالت  به  نمايش  صفحه 

مى شود.
SET نمايشگر ساعت شروع به چشمك زدن  SET: با فشردن دكمه  دكمه  -II

مى كند كه مى توان آن را با دكمه + تنظيم كرد.
III- دكمه MODE: با فشردن اين دكمه نمايشگر دقيقه شروع به چشمك زدن 

مى كند كه مى توان آن را با دكمه + تنظيم كرد.
IV- دكمه MODE: با چشمك زدن عدد 1 باالى 00:00 مى بايست تعداد دفعات 

غذادهى را با دكمه + تنظيم نماييد.
 عالمت  يك بار غذادهى مى باشد و عالمت  دو بار غذادهى با فاصله يك 

دقيقه مى باشد.
V- دكمه SET: با فشردن اين دكمه زمان تنظيم شده ذخيره مى شود.

تا A تا A تا E تكرار شود. با فشردن  A  بايد مراحل A  بايد مراحل  4, 3, 2 VI- براى تنظيم زمان غذادهى 
دكمه MODE مى توان زمان غذادهى بعدى را تنظيم كرد. البته انتخاب و تنظيم 

تعداد وعده هاى غذايى در روز به نوع و تعداد ماهى هاى شما بستگى دارد.
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E- نحوه پر كردن محفظه غذاريز:
محفظه غذا را از دستگاه جدا كنيد و درپوش آن را به سمت عقب بكشيد تا جدا 
است.  كه خشك  كنيد  حاصل  اطمينان  و  كرده  تميز  را  غذا  محفظه  داخل  شود. 
سپس غذا را داخل آن بريزيد و درپوش را ببنديد و محفظه را به بدنه دستگاه 

غذاريز متصل كنيد.
توانيد  مى  گرانول  و  پولكى  نظير  خشك  غذاهاى  از  تنها  اتوماتيك  غذاريز  در 
يا زنده به هيچ وجه توصيه  بنابراين استفاده از غذاهاى منجمد  استفاده كنيد 

نمى گردد. 

تنظيم ميزان خروجى غذا:- تنظيم ميزان خروجى غذا:- تنظيم ميزان خروجى غذا: F
به وسيله درب كشويى مى توانيد مقدار ريزش

غذا را تنظيم كنيد. براى ميزان هاى بيشتر 
غذادهى، مى بايست آن را در برنامه زمان بندى 

روى دو بار غذادهى    در هر مرحله تنظيم 
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D- نحوه تنظيم دستى:
جهت غذا دهى دستى فقط  دكمه طوسى 
فشار  را   (EHEIM عالمت  (داراى  رنگ 
دكمه  اين  دادن  فشار  بار  هر  با  دهيد. 
شود  مى  انجام  بار  يك  غذادهى  عمل 

(محفظه غذا يك بار مى چرخد).



www.mahiran.com
www.eheim.de

نماييد.

G- نحوه ى نصب:
غذاريز را روى درپوش آكواريوم قرار دهيد 

تا غذا به راحتى از داخل دستگاه روى سطح آب 
بريزد. توجه داشته باشيد كه درب كشويى 

غذاريز نبايد در مجاورت رطوبت قسمت رو باز آكواريوم قرار گيرد. روى درب 
كشويى دستگاه را نپوشانيد. در برخى از آكواريوم ها يك جايگاه جهت غذادهى 
روى درپوش آكواريوم تعبيه شده است. در آكواريوم هاى روباز مى توان اين 

غذاريز را به وسيله گيره به لبه آكواريوم متصل كرد.

توجه: در صورت عدم استفاده از باطرى در طوالنى مدت آن ها را از دستگاه 
خارج نماييد. به خاطر داشته باشيد باطرى هاى فرسوده را در سطل زباله هاى 

خانگى نيندازيد.


