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Onderdelen: (afb. 1)
A. Deksel voerautomaat D. Basisstation
B. Voerbak E. Batterijklepje
C. Ijszakken

LCD Display / Knoppen: (afb. 2)
1. Knop ADJ/SET (bij/instellen)
2. Indicatielampje lage

batterijspanning 
3. Klok display

(geeft werkelijke tijd aan)
4. AM/PM-indicatoren (12-uursmodus)

NL

5 - 8. MAALTIJD 1-4
indicatielampjes en
voedingstijden

9. Pijlknop omhoog (UP)
10.Pijlknop omlaag (DOWN)
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1. Plaatsen van de batterijen
1.1 Verwijder deksel van voerautomaat door op deksel te

drukken en de clips met veer aan weerszijden in te
drukken (afb. 3). Til de voerbak uit onderstuk van
voerautomaat en verwijder batterijklepje door de
bevestigingsclip los te maken (afb. 4).

1.2 Drie AA batterijen inzetten en letten op de
richtingspijlen aan de binnenkant van het
compartiment. Batterijklepje terugzetten.

Alkaline batterijen van goede kwaliteit gaan meestal
ongeveer 1 jaar mee (afhankelijk van het gebruik). Alle
gangbare batterijen waaronder 1.5 lithium batterijen
mogen gebruikt worden, maar het indicatielampje lage
batterijspanning functioneert alleen bij standaard alkaline
batterijen.
Na kort zelftesten, ziet men de klok met 12:00 AM in een
kader aan de bovenkant van het LCD paneel met eronder
alle lampjes voor voedertijden die de tijd met --:-- aan
geven.
2. Instelling van de klok
NOTA: Om het tijdsformaat op de klok te veranderen van
24 uur naar 12 uur (AM/PM) houdt men de ADJ/SET knop
ingedrukt. Pijlknop met DOWN (omlaag) binnen 5
seconden indrukken en ingedrukt houden totdat het
formaat verandert.
Als een knop tijdens de instelling niet binnen 30 seconden
ingedrukt wordt, houdt het knipperen van alle cijfers op en
worden de standaard- of voorgaande instellingen weer
hersteld.
2.1 Zo nodig kan het kader om de klok op de display met

behulp van de pijlknop omhoog (UP) verschoven
worden. Druk op de ADJ/SET knop om de klok in te
stellen en dan 5 seconden ingedrukt houden totdat het
uurcijfer begint te knipperen. Druk op de UP/DOWN
pijlknoppen om het uur op de klok in te stellen.

2.2 Druk op de ADJ/SET knop en het minutencijfer gaat
knipperen. Instellen met UP/DOWN pijlknoppen.
ADJ/SET indrukken om instelling op te slaan.

3. Instelling van maaltijden
Zodra u de gewenste maaltijden ingesteld hebt, serveert
de C500 voerautomaat de maaltijden automatisch elke
dag op dezelfde tijd(en). Als er bijvoorbeeld maar één
maaltijd per dag nodig is, dan stelt men alleen de tijd in
voor MEAL 1 (MAALTIJD 1) om max. 4 dagen te kunnen
voeren. Als er 2 maaltijden per dag nodig zijn, dan wordt
de tijd voor MEAL 1 en MEAL 2 ingesteld om 2 dagen te
kunnen voeren. Er kunnen maximaal 4 maaltijden per dag
ingesteld worden.
De gewenste tijden voor de maaltijd van uw huisdieren
stelt men als volgt in:
3.1 Druk op UP/DOWN pijlknoppen om het kader naar

MEAL 1 te verschuiven. Houdt de ADJ/SET knop 3
seconden ingedrukt totdat de 'uren' bij MEAL 1
beginnen te knipperen. De uren voor MEAL 1 stelt
men met behulp van de UP/DOWN pijlknoppen in.
ADJ/SET indrukken om instelling op te slaan.

3.2 Druk op de ADJ/SET knop en het minutencijfer gaat
knipperen. Stel deze met UP/DOWN pijlknoppen in.
Daarna ADJ/SET indrukken om instelling op te slaan.
NOTA: Maaltijden kunnen slechts met intervallen van
10 minuten ingesteld worden.

3.1 en 3.2 zo nodig herhalen voor de resterende
dagelijkse maaltijden.
3.3 De instelling van een maaltijd wordt m.b.v. de

UP/DOWN pijlknoppen gewijzigd door het kader naar
de geschikte tijd te verschuiven. Houdt de AFDJ/SET
knop ingedrukt totdat de maaltijd knippert. Daarna
gelijktijdig op de UP/DOWN knoppen drukken totdat
de instelling gewijzigd is.

4. Het testen van uw C500 voerautomaat
Uw C500 voerautomaat is gemaakt van hoogwaardig
materiaal en is conform strenge kwaliteitsnormen in elkaar
gezet. Men kan dus rekenen op veel goede gebruiksjaren.
Wij raden u aan om de juiste werking met uw kat(ten) in
uw bijzijn te testen en de instelling als volgt af te ronden:
4.1 Vul het gewenste aantal bakken en begin bij '1' (met

de klokrichting mee) (alleen bak '0' vullen als de
maaltijd direct nodig is). Pas op dat de voerbakken
niet te vol zijn zodat de draaideksel niet vuil wordt.

4.2 Zet er twee bevroren ijszakken in en zet voerbak weer
terug waarbij ‘0’ op voerbak (B1, afb. 1) en
basisstation in één lijn moeten staan (D1, afb. 1). (Als
'0’ op de voerbak niet in één lijn staat met ‘0’ op het
basisstation, moeten ADJ/SET en pijlknop UP
gelijktijdig 3 seconden ingedrukt worden om deze in
één lijn te zetten.)

4.3 Ten slotte deksel voerautomaat terugzetten en
automaat in de gewenste stand draaien. De maaltijd
in de voerbak met '1' wordt bij de eerstvolgende
geprogrammeerde maaltijd aangeboden.

4.4 Zet voerautomaat altijd na gebruik uit (zie de volgende
paragraaf 9).

5. Speciaal voor katten
Zorg dat uw kat zijn behoefte kan doen als u weggaat.
Katten en vooral jonge katten mogen niet te lang alleen
gelaten worden zonder iemand van tijd tot tijd te laten
controleren of alles in orde is. Wij adviseren ook het
gebruik van een CAT MATE fontein voor vers drinkwater.
6. Speciaal voor honden
De meeste kleine honden wennen snel aan een
voerautomaat, maar het is raadzaam om de eerste paar
keer bij de hond te blijven om te zorgen dat de hond de
automaat niet eventueel beschadigt, wat met pups kan
gebeuren.
Zorg dat uw hond zijn behoefte kan doen als u weggaat.
Honden en vooral pups mogen niet te lang alleen gelaten
worden zonder iemand van tijd tot tijd te laten controleren
of alles in orde is. Wij adviseren ook het gebruik van een
DOG MATE fontein voor vers drinkwater.
Voor extra stabiliteit kan de voerautomaat als volgt aan
een houten onderstuk bevestigd worden:
6.1 Deksel van voerautomaat en voerbak verwijderen. Zet

voerautomaat op de gewenste plaats op een houten
plank, kijk waar de meegeperste ankerclips (afb.5) zijn
en markeer een schroefgat met behulp van een
geschikte schroef door het midden van elk gat.
(afb. 6).

6.2 Haal de ankerclips voorzichtig tevoorschijn door het
verpakkingsmateriaal met een scherp mes weg te
snijden (afb. 7).
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NL 6.3 Zet de clips met de platte kant naar boven weer in de
gaten en zet met passende schroeven in de
gemarkeerde schroefposities aan de plank vast
(afb. 8).

6.4 Draai aan de clips om de voerautomaat op de houten
plank vast te zetten/los te maken (afb. 9).

7. Tips voor het bewaren van voer
Uw C500 voerautomaat is voor elk type huisdierenvoer
geschikt.
De C500 moet altijd met zijn ijszakken worden gebruikt,
tenzij de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C. Leg de
icepacks voor het gebruik minstens 6 uur in de vrieskist.
Extra ijszakken zijn bij uw leverancier of rechtstreeks bij
www.pet-mate.com verkrijgbaar.
Zorg bij het gebruik van uw C500 voerapparaat dat het
voer uit een pas geopend blik/pak komt. Als het erg heet
weer is, is het raadzaam om natvoer niet te lang te laten
liggen en heeft droogvoer misschien de voorkeur omdat
dat beter houdbaar is. Bij twijfel gelieve bij de fabrikant
van het natvoer voor katten te informeren.
8. Plaatsing van voerautomaat
De C500 voerautomaat mag alleen binnen of in een
garage of schuur worden gebruikt en moet in een koele
hoek worden gezet, waar het tegen zonlicht en vocht
beschermd moet zijn.
9. Het aan/uitzetten van de voerautomaat
Om de geprogrammeerde instellingen niet te verliezen
moet men bij het uitzetten van de voerautomaat de
UP/DOWN pijlknoppen tegelijk indrukken en ingedrukt
houden totdat 'OFF' op de display verschijnt. Dit proces
herhalen om de voerautomaat weer aan te zetten.
10. Batterijen verwisselen
Als indicatielampje lage batterijspanning ( 2 , afb. 2.) op
de LCD knippert, moeten de alkaline batterijen vervangen
worden.
BELANGRIJK:
• Om de instelling van de klok en alle maaltijden te
behouden, moeten alle batterijen binnen 60 seconden
verwijderd en vervangen worden!
• NIET op knoppen drukken tijdens de verwijdering of
vervanging van de batterijen. In dat geval wordt het
apparaat weer standaard ingesteld en moeten alle
instellingen opnieuw geprogrammeerd worden.
• Het is aan te bevelen om de batterijen te verwijderen
als de voerautomaat langere tijd niet gebruikt wordt.
11. Reiniging
De C500 voerautomaat is gemakkelijk schoon te maken.
De deksel en bak in de vaatwasser kan worden
gewassen. Het basisstation kan met een vochtige doek
afgenomen worden. Het basisstation mag onder geen
voorwaarde onder water gedompeld worden.




