Slimme Voerdispenser Voor Huisdieren

General information

Met deze slimme voerdispenser voor huisdieren kunt u
precies programmeren op welk tijdstip een bepaalde
hoeveelheid voedsel wordt gegeven (in porties van ca. 10
ml). Daarnaast kunt u uw huisdieren handmatig op
afstand voeren met de app op uw smartphone.
U hebt nu de volledige controle over de tijden en de
exacte porties voor uw huisdieren.
Uw kat of hond krijgt altijd op tijd te eten, ook als u laat
thuis komt. U hoeft niet langer uw buren te vragen om uw
huisdieren te voeren als u een weekend weg bent.
Deze voerautomaat heeft een uitneembare bak waarin tot
3,7 liter droog voer kan worden opgeslagen. Een sensor
informeert u via een indicatielampje en een push-melding
op uw telefoon wanneer de bak leeg is, zodat u weet dat u
deze moet schoonmaken en opnieuw moet vullen.
Een tweede sensor controleert elke keer of er
daadwerkelijk voer uit de dispenser komt. Als de bak

Sales information

helemaal leeg of gekanteld is of als er iets vastzit,

Order code:

WIFIPET10CWT

ontvangt u een melding om u te informeren dat er geen

Product description:

Slimme Voerdispenser Voor

voer uit is gekomen.
De voerdispenser wordt gevoed via de USB-oplader (5 V 1

Huisdieren
Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

A) en een USB-naar-micro-USB-kabel. U kunt een
powerbank (niet meegeleverd) toevoegen als back-up om
ervoor te zorgen dat uw huisdieren hun voer krijgen zelfs
als de stroom onverhoopt uitvalt. Het voerschema wordt
opgeslagen in het product, dus zelfs zonder Wi-Fiverbinding worden uw huisdieren gevoerd op de
ingestelde tijden.

Quantity

Features

• Voer u huisdieren automatisch met ingestelde porties op
ingestelde tijden
• Voer uw huisdieren op afstand met de gewenste portie
• Stel de porties in stappen van ca. 10 ml in
• Ontvang push-meldingen op uw telefoon wanneer de
voerbak bijna leeg is
• De sensor bevestigt dat er daadwerkelijk voer is

LxWxH (mm)

Weight

1

235 mm

390 mm

250 mm

2940 g

4

495 mm

415 mm

525 mm

13030 g

gegeven en verzendt anders een push-melding
(vastgelopen, gekanteld of leeg)
• Mogelijkheid om een powerbank aan te sluiten voor backupvoeding

Specifications
Materiaal:

Plastic

Kleur:

Wit/Grijs

Accessoires:

AC-Adapter EU-Stekker /
USB-Kabel

Kenmerk:

Sensor / Verwijderbare
Verzamelbak

Max. radiozendvermogen:

17 dBm

Frequentiebereik:

2412 - 2484 MHz

Capaciteit:

3.7 l

Type stekker:

Type C (CEE 7/16)

Package contents

Voerdispenser
Bak
Voerblad
USB-kabel
Voedingsadapter (EU)
Instructiehandleiding

