
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ TRIXIE ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΙΣΤΡΑ ΤΧ-4 & ΤΧ-6 

χρηqιμφψιήσ�τε την τqϊqτρα: 

1. Τοποθετήσετε τις μπαταρίες (δεν περιέχονται) στην θήκη, στο κάτω μέρος της
ταϊστρας.

2. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη δίπλα στη θήκη των μπαταριών. Η ταϊστρα θα
πραγματοποιήσει ένα δοκιμαστικό τεστ.

3. Γεμίστε τις θήκες φαγητού ανάλογα με τον αριθμό των γευμάτων που θέλετε. Για
να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα κρατώντας σταθερά κάτω από το
χείλος και τραβώντας απότομα, Κατόπιν μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα και το
καπάκι για τη συγκεκριμένη θήκη φαγητού, Να προσέχετε ωστε η στάθμη του
φαγητού να μην είναι υψηλότερα από το χειλος της θήκης.

4, Οταv οι θήκες είναι γεμάτες, επανατοποθετείστε τα καπάκια στην συγκεκριμένη 
σειρά: 

�ρήρη: 

• Τοποθετείστε το επάνω κάλυμμαι πρώτα, ώστε να καθίσει ασφαλώς στην
εγκοπή,

• Τοποθετείστε το καπάκι για τη συγκεκριμένη θέση στην ακάλυπτη θέση,
Το μάτι πρέπει να τοποθετηθεί πάνω από το μικρό άγκιστρο στην επόμενη
θήκη,

1. Προγραμματισμός της ώρας γεύματος:
Το κουμπι 'SET ΤΙΜΕ' χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό της ώρας των
γευμάτων, Πιέστε και κρατείστε πατημένο μέχρι να αναβοσβήνει η επιλογή του
ωραρίου γευμάτων που θέλετε, (4, 8, 12 ή 24 ώρες). Πατήστε το κουμπί 'START
RESET' για την αποδοχή της επιλογής του κύκλου γευμάτων.

Αφού πατήστε το 1<0υμπί 'START', η θήκη θα κινηθεί στην αρχική θέση, Αν έχετε
γεμίσει όλες τις θήκες, σπρώξτε το μικρό καπάκι στην ακάλυπτη θέση, αφού η
ταϊστρα έχει μετακινηθεί στην αρχική θέση,

Το πρόγραμμα γευμάτων ξεκινά από την στιγμή της επιβεβαίωσης.

Επιλογές Προγραμματισμού:

• 4 διαφορετικά γεύματα (κάθε 4 ή 8 ώρες)
• 2 ημέρες με με δύο γεύματα (κάθε 12 ώρες)
• 4 ημέρες με ένα γεύμα κάθε ημέρα, την ίδια ακριβώς ώρα (24 ώρες)

Εχετε υπόψη σας ότι η ταϊστρα δεν μπορεί να ψύξει ή να συντηρήσει το φαγητό. Για 
γεύματα πλέον της μίας ημέρας, διαλέξτε τύπο φαγητού που να διατηρείται, 


