
Hydor Ekomixo

Ekomixo jest automatycznym karmnikiem z elektronicznym sterowaniem. 

Ustawienia timera

Uwaga: ustawienia timera ulegają zresetowaniu przy każdej wymianie baterii. Wyjmij klapkę i włóż 
dwie baterie, pamiętając o zachowaniu polaryzacji. 

Guzik Start/Set:

Wybór programu i start.
Zielona lampka: 1 karmienie na 24 godziny.
Żółta lampka: 2 karmienia na 24 godziny.
Czerwona lampka: 3 karmienia na 24 godziny.

Aby wybrać i uruchomić wybrany program karmienia, naciśnij i przytrzymaj guzik Start/Set przez 
ok. 
1 sekundę, puść, ponownie przytrzymaj przez 1 sekundę aż wybierzesz żądany program karmienia. 
Po 
ok. 2 sekundach od wybrania programu, karmnik poda pierwszą porcję pokarmu. Lampka 
wybranego 
programu będzie migać co ok. 5 sekund. 

Codzienne podawanie pokarmu:

Jeśli wybrano karmienie raz na 24 godziny, pierwsza dawka pokarmu zostanie podana po wybraniu 
programu. Karmienie zostanie powtórzone po upływie 24 godzin.
Jeśli wybrano karmienie 2 razy dziennie, pierwsza dawka pokarmu zostanie podana po 
uruchomieniu 
karmnika. Kolejne karmienie będzie miało miejsce po 8 godzinach. Karmienia będą powtarzane po 
24 
godzinach.
Przy wybraniu pokarmu karmienia 3 razy dziennie pierwsza dawka pokarmu zostanie podana po 
uruchomieniu pokarmu. Kolejna dawka będzie podana po upływie 6 godzin, ostatnia po upływie 
kolejnych 6 godzin. Karmienia będą powtarzane po 24 godzinach.

Ważne jest, aby dokonywać wyboru i startu programu rano, tak aby karmnik podawał pokarm w 
ciągu 
dnia. Dla przykładu: przy karmieniu 2 razy dziennie i uruchomieniu karmnika o 9 rano, kolejne 
karmienie będzie miało miejsce o 17. Przy wyborze programu karmienia 3 razy dziennie i starcie 
programu o 8 rano, kolejne karmienia będa miały miejsce o 14 i 20. Po 24 godzinach program 
zostanie 
powtórzony. 



Baterie
Tydzień przed wyczerpaniem baterii wszystkie trzy lampki będą migać jednocześnie. Należy 
pamiętać o 
ponownym nastawieniu programu po wymianie baterii. 

Instalacja
Ściągnij pojemnik na pokarm (Rys. 2) i napełnij pokarmem (Rys. 3). Umieść z powrotem w 
obudowie 
(Rys. 4) (nalezy upewnić się, że pojemnik jest pewnie osadzony i nie ma wyczuwalnych luzów. 
Zamontuj karmnik nad otworem do karmienia (można uzyć do tego celu taśmy załączonej w 
pudełku). 
Ekomixo umożliwia podpięcie pompy powietrznej, która będzie przewietrzać pokarm i zapobiegnie 
jego 
zbrylaniu (Rys. 5). 
Aby dostosować porcję pokarmu (bezpieczna to taka, którą ryby zjedzą w ciągu 5 minut) użyj 
niebieskiego pokrętła (Rys. 6). Aby zapewnić jak najlepszy sposób dystrybucji płatków, wyłam 
trójkąt umieszczony na pokrętle (Rys. 7)(Uwaga! Raz usuniętego trójkątu nie można ponownie 
przymocować). 

Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu karmnika, a zwłaszcza pojemnika na pokarm. W 
przypadku 
całkowitego rozładowania baterii należy niezwłocznie usunąć je z karmnika.


