
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

TÁPADAGOLÓ PETWANT F5 

 
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt. Ne végezzen semmilyen 

változtatást vagy olyan beállítást, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben. Ha az 

utasítások be nem tartása testi sérülést, adatvesztést vagy kárt okoz, a garancia nem 

érvényes. 

 Ne helyezzen semmit a termék tetejére 

 Ne tegye ki a terméket 20°C alatti hőmérsékletnek 

 Használat előtt győződjön meg arról, hogy a nedvszívó-csomag sértetlen, hogy 

elkerülje a tápanyaggal való keveredést 

 A termék csak 5-20 mm méretű száraz állateledel befogadására alkalmas 

 Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a tápkábelt vagy a csatlakozót vízbe 

vagy más folyadékba. Csak a termék gyártója által ajánlott vagy értékesített tápkábelt 

használja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A CSOMAG TARTALMA 

 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

 



A TÁPADAGOLÓ TISZTÍTÁSA 

 

 Kapcsolja ki az adagolót és húzza ki az áramforrást. 

 Használjon puha, enyhén habos rongyot és óvatosan törölje át az adagolót. 

 Az adagolótartály és az etetőtálca mosáshoz kivehető. 

 Az összeszerelés előtt szárítsa meg az adagolótartályt. 

 

Használat előtt ellenőrizze 

1. Az áramkimaradás elkerülése érdekében, a telepítés előtt helyezzen be a készülékbe 

4 db D típusú elemet. 

2. A kezdeti tápkiadagolás beállításához nyomja meg kétszer a SET gombot. 

3. Gyorsan ellenőrizze a visszajelző állapotát, győződjön meg arról, hogy a jelző lassan 

villog (nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, hogy a 

kapcsolatjelző folyamatosan világítson). 

 

 

PETWANT ALKALMAZÁS 

 

1. Töltse le a Smart Life alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. 

2. A konfigurálás előtt, kérjük, engedélyezze az összes helyhez/hálózathoz/értesítéshez 

való hozzáférést. 

3. Jelentkezzen be vagy regisztrálja fiókját. 

 

 

 

 

 



Konfigurálja az intelligens kisállat-etetőt – EZ MODE 

1. Kattintson az eszköz hozzáadása gombra és válassza ki a kis háztartási gépek kategóriában 

a kamerával / wi-fi-vel ellátott kisállat-tápadagolót. 

 

2. Kattintson az üzemmódváltás gombra a jobb felső sarokban, majd kattintson a Tovább 

gombra. 

3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót és a jelenlegi 2,4 GHz-es Wifi-frekvenciát 

adta meg. 

 

 

 



4. A konfiguráció befejezése 2 percet vesz igénybe 

 

 

Konfigurálja az intelligens kisállat-etetőt – AP MODE 

1. Kattintson az eszköz hozzáadása gombra és válassza ki a kis háztartási gépek kategóriában 

a kamerával / wi-fi-vel ellátott kisállat-adagolót. 

 

 

 

 



2. A jobb felső oldalon váltson AP módra, kattintson a bekapcsolás, majd a Tovább gombra. 

3. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót adta meg és az aktuális Wifi frekvencia 2,4 

GHz. 

 

4. Lépjen a smartlife-xxxx AP hotspot kapcsolathoz a WLAN oldalon. 

5. Az AP hotspothoz való csatlakozás után térjen vissza a csatlakozási oldalra az alkalmazásban. 

 

6. A konfiguráció befejezése 1-2 percet vesz igénybe. 



AZ ADAGOLÓ FUNKCIÓI 

 

 

 

Megjegyzés: A gyári beállításnak megfelelően a mikrofon csak egy irányban aktív. Ha 

kétirányú hívásra lesz szüksége, kattintson a gombra és módosítsa azt az alapfunkciókban. 

 

Programozott etetési tervek 

Az Etetés ütemezése gombra kattintva különböző adagolási időket és adagméreteket állíthat 

be. Legfeljebb 4 étkezést és étkezésenként 20 adagot állíthat be. Az összes etetési idő 

áttekintésében egyszerűen be- vagy kikapcsolhatja az egyes etetési időket. 

 

Azonnali etetés 

1. Nyomja meg a kézi adagolás gombot és válassza ki az adagok számát. 

2. Lehetőség van 10 másodperces hangüzenet rögzítésére. Etetés idejekor hallható, 

hogy felkeltse kedvence figyelmét. 

 



Mozgásérzékelés 

A riasztó alatt aktiválhatja a mozgásérzékelést a kamerán és értesítést kaphat, ha kedvence 

közeledik az adagolóhoz. 

 

További beállítások 

A beállítások menüben további funkciókat érhet el: 

 Az adagoló állapotának ellenőrzése 

 A mozgásérzékelés be- és kikapcsolása 

 Eszköz megosztása másokkal 

 Egyirányú vagy kétirányú hangbeállítások 

 Eszköz eltávolítása 

 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

 A termék mérete: 35,9 x 25 x 37,7 cm 

 A termék mérete tálal együtt: 53,9 x 25 x 37,8 cm 

 Tápadagtartály űrtartalma: 1,5 l 

 Adagoló űrtartalma: 10 l 

 Nettó tömeg: 4,4 kg 

 Anyaga: ABS 

 Kamera: 215°-os széles látószög 

 Védettségi szint: IP65 

 Granulátum mérete 5 - 20 mm 

 Maximális étkezés: napi 4 étkezés 

 Maximális adagok: max. 20 adag étkezésenként 

 1 adag súlya: 20 g 

 Tápellátás: DC 5V 2A 

 Elem: 4x D típusú elem 

 Nedvszívó: javasoljuk, hogy havonta egyszer cserélje ki 

 Felhasználási környezeti hőmérséklet: 0 - 40°C 

 Hangfelvétel: 10 másodperc 

 

 

 


