
PETWANT 102 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 

 Kapacitní dotyková tlačítka 

 Podsvícený LCD displej 

 Jednoduché ovládání 

 Kapacita: 4.3L 

 Ukazatel nízkého stavu baterie 

 Nahrávání zvukového záznamu (max. 10 sekund) 

 Krmný plán – 4x denně 

 Automatické ukládání 

 Baterie jako záložní zdroj energie 

 Vhodné pro dávkování suchého krmiva o průměru 5 mm – 15 mm 

 

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte instrukce obsažené v tomto 

uživatelském manuálu. 

 

NÁVOD K OBSLUZE 

- Produkt je určen výhradně pro kočky a psy. Prosím, nedovolte dětem používat zařízení. 

- Prosím, vyměňte baterie předtím, než začne ukazatel nízkého stavu baterie blikat. Vyhněte se 

používání dobíjecích baterií. 

- Produkt je určen výhradně pro použití ve vnitřním prostředí a v horizontální poloze. 



- Pravidelně kontrolujte zbývající krmivo v zásobníku. Pokud je v zásobníku nedostatečné množství 

krmiva, doplňte jej. Je normální, pokud nedojde ke kompletní spotřebě veškerého krmiva ve 

spodní části zásobníku. 

SPECIFICKÉ INSTRUKCE 

1. Předtím, než začnete zařízení používat se ujistěte, že je ovládací panel čistý. V případě, že 

obrazovka nefunguje, zkontrolujte, zda jsou baterie a adaptér správně nainstalovány i to, zda je 

zařízení zapnuté. 

2. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie. V případě nízkého stavu baterií je vyměňte. 

3. V případě nadměrného naplnění dávkovače krmivem, dojde k ucpání průchodu a zařízení 

přestane vydávat krmivo. Prosím, odstraňte krmivo z průchodu. 

4. Pokud se na displeji zobrazuje „EEEE“, vyjměte zásobník krmiva a zkontrolujte, zda není centrální 

rotační kolečko ucpané krmivem. Pokud ano, vyčistěte zásobník a vraťte jej na původní místo. 

PARAMETRY 
Velikost: 24.5 x 30 x 38 cm 
Kapacita: 4.3L 
Materiál: ABS 
Hmotnost: 2.1 kg 
Napájení: alkalické baterie D (3ks) nebo adaptér 
Krmivo: suché kočičí nebo psí krmivo, nepoužívat vlhké krmivo nebo pamlsky 
 
 

DÁVKOVAČ  
 

 



OVLÁDACÍ PANEL 

 
 

NASTAVENÍ ČASU 
1. Stiskněte tlačítko SET. Číslice pro hodinu začnou blikat. 

2. Stiskněte tlačítko  nebo a nastavte správnou hodinu. Stiskněte tlačítko SET. 
3. Jakmile je čas uložen, číslice pro minuty začnou blikat. 

4. Stiskněte tlačítko nebo a nastavte správnou minutu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení 
nastavení. 

 
 

NASTAVENÍ ČASU KRMENÍ 

1. Jakmile je čas správně nastaven, nastavte čas krmení. Na displeji se zobrazí  a číslice pro 
hodinu začnou blikat. 

2. Stiskněte nebo a nastavte správnou hodinu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení. 
3. Jakmile je čas uložen, číslice pro minuty začnou blikat. 

4. Stiskněte tlačítko nebo a nastavte správnou minutu. Stiskněte tlačítko SET pro uložení 
nastavení. 

5. Pro nastavení dalších časů krmení postupujte podle výše uvedených kroků (max. 4). 



 
NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ PORCE KRMENÍ 

1. Jakmile je čas správně nastaven, nastavte množství porce krmení. Na displeji se zobrazí „P“ a 
číslice začnou blikat. 

2. Stiskněte nebo a nastavte množství porce. Stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení. 
3. Pro nastavení dalších porcí krmení postupujte podle výše uvedených kroků (max. 4). 

 
NAHRÁVÁNÍ ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU 
Pro nahrávání zvukového záznamu pro zavolání Vašeho mazlíčka ke krmení, postupujte podle níže 
uvedených kroků. 

1. Stiskněte a podržte tlačítko REC. Na ovládacím panelu se rozsvítí MIC světelný ukazatel. 
2. Mluvte do nahrávacího portu (malá dírka u MIC) a nahrajte Váš vzkaz (nejdéle 10 sekund). 
3. Jakmile je nahrávání dokončeno, uvolněte tlačítko REC. Světelný ukazatel MIC zhasne. 
4. Pro poslech nahraného vzkazu stiskněte tlačítko PLAY (Spustit). 

 
 

POZNÁMKA 
1. ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY: Pokud není zařízení po dobu 25 sekund aktivní, zařízení se vypne a 

přepne do pohotovostního režimu. Pro odemknutí obrazovky stiskněte a podržte tlačítko SET po 
dobu 3 sekund. 

2. MANUÁLNÍ KRMENÍ: Odemkněte obrazovku, stiskněte tlačítko pro vydání jedné dávky 
krmení. 

3. RESET: Stiskněte a podržte tlačítko SET do té doby, než začnou číslice na displeji blikat. Poté 
stiskněte tlačítko PLAY pro smazání předchozího nastavení. 

4. VYMAZÁNÍ ZVUKU ALARMU: Zařízení vydává pípavý zvuk, jakmile dojde potrava v zásobníku. 
Pokud chcete tento zvuk vypnout, naplňte dávkovač dostatečným množstvím krmiva a ručně 
vydejte jednu dávku krmení nebo stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu několika sekund. 



5. PŘI BLOKOVÁNÍ: Pokud dojde k ucpání, dávkovač přestane vydávat krmivo. Odstraňte veškeré 
krmivo v okolí průchodu. Zařízení by se mělo vrátit do normálního režimu. 

6. VÝSTUP: Během nastavení (číslice na displeji blikají). Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 
sekund pro opuštění nastavení. Program nastavený před opuštěním nastavení bude automaticky 
uložen. 

 

 
ZÁSOBNÍK A MISKA NA KRMIVO 

 
ZÁSOBNÍK KRMIVA 
Vyjmutí zásobníku: Podržte obě strany zásobníku a vytáhněte. 
Navrácení zásobníku: Otáčejte centrálním rotačním kolečkem tak, aby zásobník správně zapadl do těla 
dávkovače.  
MISKA NA KRMIVO 
Chytněte misku, stiskněte tlačítka nacházející se po obou stranách, zatlačte misku směrem k tělu zařízení a 
vyjměte. 
 
 

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ 
 Před každým čištěním zařízení odpojte. 
 Zařízení čistěte vlhkým hadříkem. 
 Zásobník a miska na krmivo mohou být během čistění odejmuty. 
 Zásobník a misku na krmivo lze mýt v myčce na nádobí. 
 Před znovunaplněním krmivem musí být zařízení dokonale suché. 

 

 

 



ZÁRUKA 

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis  
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná 
dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u 
dovozce.  
Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod:  
https://www.elektro-obojky.cz/smart-dakovace-krmiva-a-vody/petwant-pf-102-automaticky-davkovac-
krmiva 
Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.  
 
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 
Reedog, s.r.o. 
Sedmidomky 459/8 
101 00 
Praha 10 
Tel: +420 216 216 106 
Email: info@elektro-obojky.cz 
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