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EE Tervita oma uut sulguva kaanega
 lemmikloomakaussi! 

Nupud ja valgussignaalid

Sensorid

Kaanejuhid

Kaas

Integreeritud paindliku 
kaanega SureFeed 

toidukauss 

Õnnitlused, olete soetanud uue sulguva kaanega lemmikloomakausi!

SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakauss toimib justkui lemmiklooma 
toidukarp, mis hoiab toitu värskena ja maitsvana kuni söömiseni. Sulguva kaanega 
toidukauss säilitab konservtoidu värskuse ja hoiab praktiliselt ära soovimatu 
lemmikloomatoidu lõhna majapidamises. Suletud toidunõu takistab ka kärbeste 
kogunemist söömisalale, mis on üsna tavaline avatud kausside puhul. 

Sulguva kaanega lemmikloomakausil on liikumistundlikud sensorid, mistõttu 
kausi kaas avaneb ainult siis, kui sensorid tajuvad lemmiku (või Sinu) lähedal 
viibimist. Sulguva kaanega lemmikloomakausil on mitteselektiivsed sensorid, see 
tähendab seda, et kauss reageerib igasugusele liikumisele ning avaneb kõikidele 
majapidamises elavatele lemmikloomadele. Lemmikloomakausil puudub 
taimerifunktsioon ja seda peab igapäevaselt täitma ja puhastama.

Toote tutvustus

Sensorid
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Kui toidukauss tajub lähedal viibivat 
lemmikut, kaas avaneb.

Tootetutvustus

Sulguva kaanega lemmikloomakauss avaneb ainult vajadusel (püsib muul ajal 
suletuna), kui sensorid tuvastavad, et  lemmikloom läheneb toidule. Suletud nõus 
püsib toit kauem värskena ning lemmikud saavad nautida igat suutäit!

1
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Seadistatud lemmikloomakausi kaas 
püsib suletuna kuni lemmik läheneb 
söömiseks või kuni Sa ise selle avad toidu 
juurde lisamiseks - vt lk 6.

Söömise ajal püsib lemmiklooma-
toidukausi kaas avatuna.

SureFeed sulguva kaanega lemmiklooma-
kauss on disainitud kassidele, aga sobib 
kasutamiseks ka väikestele koertele. Kauss 
mahutab kuni 400 ml (14 fl oz) toitu, mis on 
võrdväärne umbes 2 tüüpilise 
kassikonservi pakiga.

Mõni aeg peale söömist ja kausist 
eemaldumist, kaas sulgub ja toit 
on jälle kaetud.
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Patareid

Esmalt veenduge, et seade 
on väljalülitatud. Seejärel 
pöörake seade tagurpidi.

Sisestage patareid. Veenduge, et 
+/– sümbolid patareidel vastaksid 

tootel olevatele sümbolitele. 

Asetage toidukauss tagasi 
ettenähtud kohta ja lülitage see 

sisse (see on vajalik sensorite 
korrektseks kalibreerimiseks).

Peale toidukausi sisselülitamist 
vajavad sensorid kalibreerimist. 

Nupud valgustuvad ja kaas avaneb.

Eemaldage patareipesade katted.

Pange patareipesade katted tagasi.

1

3

2

4

5

Alati kasutage 4 hea kvaliteediga 1,5V C suurusega leelispatareid. Need tagavad sulguva 
kaanega lemmikloomakausi parima töö. Toode ei ole mõeldud kasutatamiseks laetavate 
akudega. Patareide sisestamisel või vahetamisel järgige allpool olevaid juhiseid:

+ +

--

6

Punane patarei valgussingaal hakkab vilkuma patareide tühjenemisel, aga ka 
patareide valesti sisestamisel.
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Nupud ja valgussignaalid

Sulguva kaanega lemmikloomakausi sensorid asuvad seadme kolmes servas ning 
reageerivad igasugusele läheduses olevale füüsilisele aktiivsusele.

Kõik toidukausi nupud ja valgussignaalid asuvad seadme tagumisel äärel:

Treenimisnupp – kasutatakse 
lemmikule toidukausi kasutamise 
õpetamisel. Valgustub oranžilt. 
Vaadake lehekülg 9. 

Patarei valgussignaal – 
patareide tühjenemisel 
vilgub punaselt.

Käivitusliugur – sisselülitamiseks libista 
paremale ja väljalülitamiseks libista vasakule. 
Seadme väljalülitamisel kaas sulgub.

Manuaalne avamis-/sulgemisnupp – 
võimaldab sensori funktsioonist hoolimata 
hoida toidukausi kaant avatuna. Aktiveerimisel 
lülitusnupp valgustub valgelt.

Sensorid

Nõuanded ja näpunäited!
Lemmikloomakausi sisselülitamisel kalibreerivad sensorid uut ümrbust, et tagada 
usaldusväärne toimimine – vaadake lehekülg 4. Sensorid vajavad uuesti kalibreerimist 
igakord kui toidukaussi liigutatakse. Seetõttu jääb igakord peale kausi liigutamist kausikaas 
normaalsest kauemaks avatuks ning sulgub ise kui sensorid on ümbrusega kohanenud.

Me ei soovita asetada toidukaussi kohtadesse, kus sensorid on pidevalt aktiveeritud. Kausi 
paigutamine madalate pindade alla või ühe küljega vastu seina mõjutab sensorite 
kalibreerimist – vaadake lehekülg 8.
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Kausikaane püsivaks 
avamiseks vajutage 

avamis-/sulgemisnupule. 
Nupp valgustub.

Täitke puhastatud kauss toiduga. 
Veenduge, et te ei täida kaussi 
üle – see võib takistada kaane 

sulgumist ja põhjustada seadme 
määrdumist toiduga.

Lemmikloomakausi kaas sulgub 
täielikult, kui see pole parasjagu 

treenimisrežiimis. Treenimisrežiimis 
sulgub kaas teatud määrani – 

vaadake lehekülg 9.

Eemaldage määrdunud 
kauss puhastamiseks või 

asendage see uue kausiga.

Asetage toidukauss ettenähtud 
kohta ja vajutage avamis-/

sulgemisnuppu. Nupu 
valgussignaal kustub.

Enne toidukausi tagasi 
asetamist, veenduge, et 
kõik pinnad ja sensorid 

oleksid puhtad.

Sööda vahetamine

Igapäevane sööda vahetamine on oluline, et teie lemmik oleks õnnelik ja terve ning 
lemmikloomakauss püsiks puhas ja töökorras. Toidukausi kaas küll avaneb kui 
sensorid tajuvad teie liikumist, kuid selleks, et kaas jääks toidu vahetamise ajaks 
avatuks, saate kaane manuaalselt avada vajutades avamis-/sulgemisnupule.
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Kui teil on mitu söötmisseadet või te soovite oma 
seadme väljanägemist muuta, saate eraldi osta 
4 erinevat värvi SureFeed´i kaussi.

Sobib ühe portsu konserv- 
või kuivtoidu jaoks.

Kaheosaline kauss on mõeldud 
konserv-ja kuivtoidu samaaegseks 

kasutamiseks.

Kauss 

Lisakausside ostmiseks pöörduge SureFlap söötmisseadme 
edasimüüja poole või külastage internetiaadressi: sureflap.com

Saadaval on sinist, rohelist, roosat 
ja halli värvi kausid.

Sulguva kaanega lemmikloomakausi üheosaline toidukauss on disainitud kasutamiseks 
spetsiaalselt SureFeed toodetega. SureFeed kausside ülaservas on integreeritud kaas, mis 
hoiab toidu värskena ja takistab kärbeste kogunemist toidule.

Lisa värvi!

Palun eemaldage kauss puhastamise ajaks söötmisseadmest! 
Kausi integreeritud kaane töökorras hoidmiseks, soovitame ainult käsitsipesu!

Enne esmakordset kasutamist tuleb kaussi pesta! Ainult käsipesu! 
Mitte pesta nõudepesumasinas! Ärge kasutage kaussi mikrolaineahjus!
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SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakauss on 
mõeldud ainult tubaseks kasutamiseks ja sobib 
ideaalselt siseruumides olevatesse toitmiskohtadesse. 

Ärge asetage lemmikloomakaussi 
madalate pindade alla, sest see võib 

takistada sensorite tööd. Me soovitame 
jätta lemmikloomakausi kohale 

umbes 1 meeter vaba ruumi.

Vigastuste vältimiseks, ärge asetage 
lemmikloomakaussi kohta, kust 
inimesed käivad sageli mööda.

Ärge asetage lemmikloomakaussi parema 
või vasaku äärega vastu seina/mööblit – see 

takistab sensorite tööd. Soovitame jätta 
lemmikloomakausi ja pindade vahele 

vähemalt 10 cm vaba ruumi.

Ärge pange söötmisseadet 
külmikusse ega asetage jääkotte 

söötmisseadme alla või 
söötmisseadmesse.

Kuhu paigutada sulguva kaanega 
lemmikloomakauss?

Soovitame asetada toidukauss lemmiklooma jaoks mugavasse kohta.   

10cm
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Täitke kauss teie looma lemmiktoiduga ja asetage seade lemmiku jaoks turvalisse 
kohta. Lemmikloomakausi asukoha valimiseks vaadake täpsemat informatsiooni lk 8.

Treenimise alustamisel lemmikloomakausi kaas ei liigu ega 
sulgu ka peale lemmiku kausist eemaldumist.  

Ärge kiirustage ja andke lemmikule aega uue kausiga harjumiseks. 
Kui ta on kohanenud, minge edasi 2. osa juurde.

1

3

2

Vajutage treenimisnupule (     ). Ärge muretsege, kaas avaneb, 
sest lemmikloomakausi sensorid tajuvad teie liikumist. Oranž 
vilkuv (iga mõne sekundi järel) valgussignaal annab märku 
treenimisrežiimi käivitumisest.

Nüüd kui lemmikloom sööb toidukausist, kaas avaneb 
täielikult. Söömisjärgselt kaas sulgub veidi.

4

5

OSA 2 - kaane ulatuslikum liikumine

Lemmikloomakausi kaane liikumisulatuse suurendamine toimub etapiliselt, niimoodi saab 
lemmik kaane funktsiooniga tasapisi harjuda. Teie kannatlikkus ja rahu hoiab lemmiklooma 
õnnelikuna ja tagab parimad tulemused. Vajaminev aeg sõltub lemmikloomast (päevad/
nädalad), aga me soovitame võtta igaks uueks sammuks aega vähemalt paar päeva.

Kaane liikumisega harjutamiseks vajutage veel kord treenimis-
funktsiooni (      ) nupule. Kaas sulgub veidi ja valgussignaal 
vilgub oranžilt kaks korda.

        Treenimisrežiim (sulguva kaanega lemmikloomakausi
kasutamise õpetamine lemmikloomale)

OSA 1 - lemmikule lemmikloomakausi tutvustamine

Mõnedel lemmikloomadel võtab uue lemmikloomakausiga tutvumine aega paar päeva. 
Treenimisrežiim võimaldab teil tutvustada lemmikloomakaussi aeglaselt ning lemmikloom saab 
kausikaane liikumisega tasapisi harjuda. Olge kannatlik ja ärge liikuge 2. osa juurde enne kui 
lemmik tundub uue kausiga kohanenud olevat.



10

Kui teie lemmikloom on kaane liikumisega harjunud, vajutage 
uuesti treenimisfunktsiooni (      ) nupule. Kaas sulgub järgmisesse 
asendisse ja valgussignaal vilgub oranžilt kolm korda.

Andke oma lemmikule aega kaane uue liikumisrežiimiga harjumiseks ja ärge 
minge edasi järgmise sammu juurde, enne kui teie lemmikloom on kohanenud.

Jätkake kausi kasutamist tavapärasel moel ja ärge minge järgmise sammu juurde 
enne, kuni teie lemmikloom on järgmise kaane liikumisrežiimiga harjunud.

Lubage oma lemmikul süüa kausist seni kuni ta harjub uue 
kaane liikumisrežiimiga. Kui te peate toitu vahetama, tehke 
seda tavapärasel viisil – vaadake lehekülg 6.

7

8

9

6

Nüüd, kus lemmik on harjunud lemmikloomakausi kaane 
liikumisega ongi käes treenimise viimane etapp - kaas sulgub 
peaaegu täielikult. Nagu varasemalt, vajutage 
treenimisfunktsiooni (      ) nupule, kaas sulgub viimasesse 
asendisse ja valgussignaal vilgub oranžilt neli korda.

Ja ongi kõik! Kui lemmik on harjunud kaane viimase asendiga, 
vajutage uuesti treenimisfunktsiooni (      ) nupule, et lõpetada 
treenimisrežiim. Kaas sulgub täielikult ning oranž 
valgussignaal lõpetab vilkumise.

Te saate lõpetada treenimisrežiimi igal ajal, vajutades ja hoides treenimisfunktsiooni  
(      ) nuppu all 5 sekundi jooksul.

Kui te soovite minna treenimisrežiimil etapi võrra tagasi, lõpetage treenimisrežiim eespool 
kirjeldatud viisil ja alustage protsessi uuesti.

Kui te kasutate manuaalset kausi avamis-/sulgemisnuppu treenimisrežiimis, siis arvestage, 
et kauss sulgub ainult treenimisrežiimi etapis ettenähtud ulatuses.

Treenimisrežiimi näpunäited ja nõuanded!
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Kuidas eemaldada kausikaant puhastamiseks?

Vajutage manuaalset 
avamis-/sulgemisnuppu, 
seejärel tõmmake kaant 
suunaga üles.

Peale puhastamist asetage 
kaas tagasi, hoides seda 
mõlemalt poolt vertikaalses 
asendis. Veenduge, et kaas 
on korralikult algsesse 
asendisse paigutatud.

1 2

3

SureFeed sulguva kaanega lemmikloomakausi töökorras hoidmiseks on oluline seadme 
korralik puhastamine. Ärge kunagi asetage tervet lemmikloomakausi seadet vette või 
voolava vee alla! Lemmikloomakaussi võib puhastada ainult niiske lapi või svammiga.

Kaane puhastamiseks 
kasutage käsipesu. 
Ärge asetage kaant 
nõudepesumasinasse!

Puhastage lemmikloomakaussi niiske 
lapiga regulaarselt. Kausi usaldusväärseks 
toimimiseks, veenduge, et lemmiklooma-
kausi sensoriribad oleksid alati puhtad.

SureFeed kausi puhastamise detailsem 
info – vaadake lehekülg 7.

Puhastamine

5

Kauss on 
kasutamiseks 
valmis.

Kaane sulgemiseks 
vajutage uuesti 
manuaalselt avamis-/
sulgemisnuppu. 

Kui kaas on paigas, 
libistage ülemist osa 
tagasi niimoodi, et 
see jääb nõjatuma 
kaanejuhtidesse.

4
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Kuidas eemaldada kaanejuhte puhastamiseks?

Kaane tagasi paigaldamiseks korrake samme 3-5 
leheküljelt 11. 

1

2

3

4

Esmalt eemalda lemmikloomakausi kaas. Vajutage 
manuaalset avamis-/sulgemisnuppu ja kui kaas on 
avanenud, tõmmake seda ülespoole.

Võtke kaanejuhist kinni tagaserva lähedalt ja 
tõmmakse seda ülespoole kuni olete võimeline lahti 
võtma ka kaanejuhi eesotsa. Seejärel eemaldage 
sarnasel viisil teine kaanejuht.

Käsipuhastage kaanejuhid. Ärge asetage kaanejuhte 
nõudepesumasinasse!

Info: Kaanejuhi tagumises otsas on pooli tähistavad 
märgid L (left - vasak) ja R (right – parem), mis 
tähistavad kumma poole kaanejuhiga on tegemist. 
Kaanejuhtide tagasi paigaldamisel veenduge, et 
paigaldasite kaanejuhid vastavalt pooli tähistavatele 
märkidele.

Kaanejuhtide tagasi paigaldamisel korrake 
eemaldusprotsessi tagurpidises järjekorras, 
s.t. kinnitage enne kaanejuhi eesots ja seejärel 
alles tagaots.

Kaanejuhid on sulguva lemmikloomakausi väga olulised osad, sest need vastutavad 
kaane avamise ja sulgumise eest. Mõlemad kaanejuhid tuleb peale puhastamist 
tagasi paigaldada.
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• Veenduge, et manuaalne avamis-/sulgemisnupu valgussignaal ei põleks, nagu ta seda teeb kui 
kaas on avatud asendis. Vaadake lk 5.

• Veenduge, et kausikaane sulgumist ei takista toiduosakesed.
• Tehke kindlaks, kas kausikaas on korrektselt paigaldatud – see peaks olema paralleelselt 

tootega ja veenduge, et kaanejuhid on kinnitatud õigetele pooltele. Vaadake lk 11 ja 12.
• Puhastage toote kõik sensorid, veendumaks, et neil ei esine funktsioneerimist segavaid takistusi.
• Lülitage sulguva kaanega lemmikloomakauss välja ja eemaldage patareid. Oodake vähemalt 10 

sekundit, seejärel sisestage uuesti patareid ja lülitage toode sisse. 

• Veenduge, et kasutate kvaliteetseid C suurusega leelispatareisid.
• Veenduge, et patareid on sisestatud korrektselt vastavalt +/– märgistele.

• Kontrollige, kas toode on sisselülitatud ja patareid on sisestatud korrektselt – vaadake lk 4 ja 5.
• Veenduge, et kõik toote sensorid oleksid puhtad ja takistustest vabad.
• Kui probleem püsib, palun võtke ühendust SureFlap klienditeenindusega.

Vajate veel abistamist?
Veel täpsemad juhised, videod ja kliendiabi foorum: 

 
http://sureflap.com/help 

Teine alternatiiv on võtta ühendust meie klienditeenindusega: täpsem info tagakaanel.

Probleemid patareidega
Kui tegemist on ilmselgelt patareide probleemiga, tunneb toode selle ära ja patarei valgussignaal 
vilgub punaselt.  

Kui kaas ei avane lemmikloomale

Tõrkeotsing?
Kaas ei sulgu.

Oranž valgussignaal vilgub
Kui oranž valgussignaal on sisselülitatud tähendab see seda, et lemmikloomakauss on ikka veel 
treenimisrežiimis. Viimases treenimisrežiimi etapis on kausikaas peaaegu suletud, mistõttu kaugelt 
vaadates võib tunduda, et kauss töötab tavapärases režiimis. Kui te ei soovi, et lemmikloomakauss 
oleks treenimisrežiimis, vajutage ja hoidke treenimisfunktsiooni (      ) nuppu 5 sekundi jooksul all. 
Oranž valgussignaal peaks nüüd kustuma.

Manuaalne avamis-/sulgemisnupp on aktiivne, aga kausikaas 
on suletud
Kui manuaalne avamis-/sulgemisnupp on aktiivne, aga kausikaas püsib suletuna, on põhjuseks 
15 minutiline nupu viivitus. Viivituse funktsiooni eesmärk on hoida toitu värskena juhul kui keegi 
unustab nupu deaktiveerida. Kui soovite viivitusfunktsioonist vabaneda, palun võtke ühendust 
klienditeenindusega.
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Vastutus: SureFlap sulguva kaanega lemmikloomakauss töötab valimatult kõikidel lemmikloomadel, 
hoolimata nende mikrokiibi ID-st. Lemmikloomakausi integreeritud kaas aitab hoida toitu kauem värskena, 
kuid ükski kaas ei ole 100% efektiivne ning kauss ei sulgu täiesti õhukindlalt. Tootel ei ole taimerit ega 
taimerifunktsioone; igakord kui lemmikloom läheneb sensoritele, toode aktiveerub ja kaas avaneb. 

Harvadel juhtudel, kui mõni sensor või tooteosa ei tööta, võib kaane funktsioon olla takistatud ning 
lemmikloom ei pääse oma toidule ligi. Seetõttu ärge jätke oma lemmiklooma tähelepanuta ja ärge 
usaldage lemmiku toitmist ainult seadme hoolde pikema perioodi jooksul. Kassidel on see periood mitte 
kauem kui 24 h ja väikestel koertel keskmine kahe eine vaheline aeg. See toode ei asenda 
lemmikloomaomaniku vastutust hoolitseda oma lemmiklooma eest.

Hoiatus: Seadmega tehtud katsetes ilmnes, et seade vastab FCC eeskirjade 15. osas Bklassi 
digitaalseadmetele sätestatud piirmääradele. Need piirmäärad on mõeldud mõistliku kaitse tagamiseks 
elamukeskkonnas esineda võivate kahjulike häiringute vastu. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 
raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada raadiosidet häirida võivaid häiringuid, kui seda ei 
paigaldata ja kasutada kooskõlas juhistega. Ka kõiki nõudeid täites ei ole võimalik tagada, et konkreetses 
paigaldises häireid ei teki. Kui seade häirib raadio- või televisioonisignaali vastuvõtmist (seda saab kindlaks 
teha seadet välja ja sisse lülitades), võib kasutaja proovida häireid vältida ühe või mitme järgmise 
meetmega: 

• Muutke vastuvõtja asukohta või antenni suunda
• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad
• Seadme ühendamine toitekontuuriga, millega vastuvõtja ei ole ühendatud 
• Abi saamiseks konsulteerige klienditeeninduse meeskonnaga või kogenud raadio/TV tehnikuga 

CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B) 

Seadme ja vanade patareide ära viskamine
See sümbol viitab seadmele, mida tuleb käidelda vastavalt järgnevale seadusandlusele. 

Elektriliste jäätmete ja elektrooniliste seadmete direktiiv 2012/19/EU (WEE direktiiv) ja patarei direktiiv 
2006/66/EC ning muudatus 2013/56/EU kohustab majapidamisi käitlema patareisid ja vanu seadmeid 
keskkonda säästval viisil. Neid ei tohi visata majapidamisprügi hulka. Palun tutvuge patareide ja 
vanade elektriliste seadmete kogumisega seotud kohaliku seadusandlusega.
Informatsioon taaskasutuse kohta:  www.recycle-more.co.uk

Garantii: SureFlap sulguva kaanega lemmikloomakausil on 1-aastane garantii alates ostmiskuupäevast, 
kui seda saab tõendada. Garantii piirdub riketega, mis on põhjustatud defektsetest materjalidest, osadest 
või tootmisest. Garantii ei kehti toodetele, mille defekt on põhjustatud normaalsest kulumisest, 
väärkasutusest, toote hooletusse jätmisest või tahtlikust kahjustamisest.

Seadme osa rikke korral, mille põhjuseks on vigased osad või tootmine, vahetatakse defektne osa tasuta 
välja ainult garantiiperioodi jooksul. Tõsisema rikke korral võib tootja oma äranägemisel väljavahetada 
kogu toote. See ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

Garantii registreerimiseks internetis: sureflap.com/warranty

Garantii ja vastutus

Ühine SureFlap kogukonnaga! 
Tutvustage meile oma 
õnnelikku lemmiklooma ja 
rääkige meile oma lugu.

#SurePet
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