
PETKIT 

FRESH ELEMENT 3 

Használati útmutató 

 

 

 

Biztonság 

 Használat előtt részletesen tanulmányozza át az alábbi útmutatót. 

 A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak alapján használja. 

 A készülék használata nem ajánlott 3 hónapnál fiatalabb házállatoknál. 

 Kizárólag beltéri használatra alkalmas. 

 Csak eredeti adapterrel működtesse a készüléket. 

 Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyenletes felületen lett elhelyezve. 

 

A felhasználók számára 

 Hogy elkerülje a készülék felborulását, javasoljuk elhelyezni a szoba sarkában. 

 A tápadagolás közben ne takarja le az adagoló nyílást. 

 Tilos a készüléket vízbe meríteni. 

 Kiskorúak kizárólag felnőtt felügyelete mellett kezelhetik a készüléket 

 Esetleges sérülés elkerülése érdekében kizárólag szakember javíthatja a készüléket. 

 



A csomag tartalma 

 

       Rozsdamentes tál                       Tál alátét               Adagoló készülék 

 

 

     Hálózati adapter           Szárító         Útmutató 

 

 

Termék bemutatása 

 

 

Wifi kontrolka 

 

 

Fényjelző/Tápanyag szint 

 

Reset gomb/Wifi 

konfiguráció gomb 

 

Az adagoló kinyitása 



                                              

                                          

 

 

               

 

 

 

 

Fedélnyitó gomb 

Fedél 

Érzékelő szenzor 

 

Manuális adagolás gomb 

 

Rozsdamentes tál 

Tál alátét 

Adagoló lapát 

Szilikon gumilapát 

Mikrofon 

Szárító retesz 

Tápanyag tartály 
Adapter csatlakozó 

Reset gomb 



Gyors beállítások 

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. 

2. Helyezze a készüléket vízszintes felületre. 

3. Rögzítse az adagolóhoz a tál alátétet. 

4. Vegye le a fedelet az adagolóról és helyezze vízszintes felületre. 

5. Rögzítse a fedél belső részéhez a szárító tartozékot. 

6. Töltse meg az adagolót a háziállat tápanyagával. 

7. Helyezze vissza az adagoló fedelét. 

8. Manuálisan adagolhatja a tápanyagot a gomb megnyomásával. 

 

Alkalmazás 

 Töltse le mobiltelefonjára a PETKIT alkalmazást. 

 Az alkalmazás segítségével véglegesítse a regisztrációt. 

 Lépjen vissza az alkalmazás főoldalára és az utasításokat követve adja hozzá a PETKIT Fresh 

Element 3 adagolót. 

 

 

 

Szkennelje le a QR kódot és töltse le az alkalmazást. 

 

Az alkalmazáson keresztül beállíthatja az etetési tervet. Az adagoló a beállítások alapján kiadagolja a 

tápanyagot minden nap. Amint házi kedvence elfogyasztja a tápanyagot, értesítés érkezik az 

alkalmazáson keresztül. Mindig tudni fogja mennyi tápanyagot fogyasztott a kisállat. 

 

LED kontroll diódák 

 Wifi dióda gyorsan villog – A készülék offline van, nem csatlakozik az internethez 

 Wifi dióda lassan villog – A készülék készen áll az internet csatlakozáshoz 

 Wifi dióda világít – A készülék csatlakozik az internethez 

 Wifi dióda nem világít – A fényjelző ki van kapcsolva 

 A tápanyag szint jelző narancssárgán világít – Kevés a tápanyag mennyisége a tartályban 

 A tápanyagszint jelző narancssárgán és zölden villog – A készülék nem működik 

megfelelően. További információt talál az alkalmazásban 

 A tápanyagszint jelző nem világít – Elegendő tápanyag a tartályban 

 A tápanyag szint jelző narancssárgán villog – Lemerült akkumulátor 

 

 



A készülék tisztítása 

1. Oldja fel a tápadagoló zárját (a készülék hátoldalán található). 

2. Vegye le a felső fedelet. 

3. Forgassa el a tápanyag tartályt az óramutató járásával ellenkező irányba, majd emelje ki a 

tartályt. 

 

 

 

4. Fordítsa meg a készüléket. 

5. Tolja el a biztosító gombot és egyidejűleg forgassa el a szilikon gumilapát fedelét, az 

óramutató járásnak irányába. 

 

 

 



Összeszerelés 

1. Helyezze vissza a szilikon lapát fedelét és forgassa el az óramutató járásával ellenkező 

irányba. 

 

 

2. Helyezze vissza a tápanyag tartályt. Ügyeljen arra, hogy a tartályon lévő piros szimbólumot a 

megfelelő állásba forgassa el. 
3. Forgassa el az adagoló lapátokat mindkét irányba. 

 

 

 

4. Zárja le a biztonsági zárt. 

 

 



 

 

Szkennelje le a QR kódot az oktató videóval, hogyan tisztítsa ki a készüléket. 

 

Műszaki paraméterek 

                                         

                

 

Reedog, s.r.o. 

Sedmidomky 459/8 

101 00 Praha 10 

Tel: +36 30 337 5905 

Email: info@elektro-nyakorvek.hu 

Terméknév: 

Termékkód: 

Méretek: 

Használat: 

Súlya: 

Kapcsolat: 

Feszültség 

Teljesítmény 

Akkumulátro kapacitás: 


