
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRESH ELEMENT MİNİ AKILLI EVCİL HAYVAN YEMLİĞİ  
KULLANMA KILAVUZU 

 
 
MARKA: PETKIT 
MODELLER: P530 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

Pillerin takılması  
 *(piller ayrıca satılır)  
(*Pilleri takmadan önce, yiyecek saklama kabında yiyecek olmadığından emin olun.) 

• Vidaları çıkarın ve cihazın altındaki pil kapağını kaydırarak çıkarın. 
• Pil bölmesine 5 adet AA pil takın (doğru yönde takıldıklarından emin olun) 
• Kapağı yerine geri kaydırın ve vidaları sıkın. *Uzun bir süreliğine bir yolculuğa çıkmadan önce 

pilleri değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Pilleri düşük güçteyken değiştirdiğinizden emin 
olun. (Yalnızca alkalin piller kullanın) 

 

Güç adaptörünü bağlayın 

Güç adaptörünü gıda saklama kabından çıkarın ve ana cihazın altındaki güç adaptörü bağlantı 
noktasına takın. 

 
Ana cihazı kurma 

• Lütfen cihazı düz, düz bir yüzeye yerleştirin, 
• Yemek kasesini cihazın alt kısmına yerleştirin. Manyetik sensörler, doğru konuma geldiğinde 

yerine oturmasını sağlar. (Lütfen aşağıdaki resme bakın) 



 

 

Kapaği Açmak ve Gıda Eklemek 

- Kapağı aç 

"Kapağı Aç*" düğmesini basılı tutun ve kapağı yukarı kaldırın.(Kapağın nasıl açılacağıyla ilgili daha 
fazla talimat için aşağıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz) 

 

- Bir kurutucu paketi yerleştirin 

Kapağı düz bir şekilde yatırın ve nem emici malzeme için bölmeyi açın. Nem emici malzeme torbasını 
bölmeye eşit şekilde dağılıncaya kadar karıştırın, ardından bölme kapağını kapatın. 

 

- Kedi maması ekleyin 

Kuru kedi maması ekleyin. (Lütfen MAX çizgisini aşmayın) 

Kapağı kapat. *Kedi maması boyutları 5 mm ile 12 mm arasında olmalıdır. 



 

- APP kullanarak bağlanın 

"PETKIT uygulamasını App Store veya Play Store'dan indirin» Uygulamanın Ana Sayfasına girin-'Cihaz 
Listeleri"nin sağındaki "+" düğmesini tıklayın ve buna uygun bir cihaz ekleyin. Cihazınızı bağlamak için 
komutları izleyin. 

 

* Cihazınızı kurmadan önce lütfen gerekli tüm parçalara sahip olduğunuzdan emin olun. (Bu ürün pil 
veya tornavida ile birlikte verilmez. Bunları ayrıca satın almanız gerekecektir.) 

 



 

 

 

 



 

 

 



Kullanım 

 

 

Gösterge Işığı Talimatları 

 
GÖSTERGE IŞIĞI DURUM 

Wifi gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor Cihaz internet bağlantısını kaybetti veya yönlendiriciye 
bağlanamıyor. 

Wifi gösterge ışığı hızla yanıp sönüyor 

① Cihaz bir wi-fi sinyali arıyor. 

② Cihaz bir güncellemeden geçiyor (Lütfen 
Uygulamanızdaki bildirimlere bakın) 

Wifi gösterge ışığı yanıyor (sabit) Cihaz internete bağlı. 

Wifi gösterge ışığı kapalı Cihaz internete bağlı değil veya gösterge ışığı kapalı. 

Yemek seviyesi gösterge ışığı yanıyor 
(sürekli) Yiyecek seviyesi düşük. 

Yiyecek seviyesi gösterge ışığı yanıp 
sönüyor Cihaz düzgün çalışmıyor. 

Yiyecek seviyesi gösterge ışığı kapalı Gıda seviyesi yeterli. 

 



 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  
Ürün adı PETKİT FRESH ELEMENT Mini 

Ürün Kodu P530 

Ürün boyutları (mm) 315mm*319mm*170mm 

Kullanım Önerisi kediler 

Ürünün toplam ağırlığı 2.8kg 

Kablosuz bağlantı Wifi 

anma gerilimi 6VDC 

Anma gücü 6W/1000 mA 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 

çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.  
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.  
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet 

ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 
 
TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 
 
Aşağıda belirtilen temizlik işlemlerini düzenli olarak yapınız. Temizlik sırasında Aşındırıcı maddeler 
kullanmayınız.  

1. Üst kapağı açın, gıda saklama kabını çıkarın. Yemek kasesi setini dışarı çekin ve paslanmaz 
çelik yemek kasesini yemek kasesi desteğinden ayırın. 

2. Yiyecek saklama kabını (pervane kanatları dahil), paslanmaz çelik yiyecek kabını ve hazne 
desteğini tek tek temizleyin. Uygun bir temizlik maddesi kullanmanızı ve durulayarak 
temizlemenizi öneririz. 

*Ana cihazın dışının ıslanmamasına dikkat ediniz. 
 



 
 

1. Yıkama işlemi tamamlandıktan ve parçalar havada kurutulduktan sonra, bunları teker teker ana cihaza 
geri takın. 
*Yiyecek saklama kabını tekrar yerine koyarken, kap ana cihaza tamamen sabitlenene kadar yiyecek 
mikserini yiyecek saklama kabına hafifçe vidalayın. 
 

 
 

Sorun Giderme 
 
Aşağıdaki işlemlere rağmen cihazınızdaki sorun düzelmiyorsa, teknik servis ile irtibata geçmelisiniz. 
Dostça hatırlatma: Gösterge ışığıyla ilgili bir sorun varsa (yanmıyorsa) veya yiyecekleri manuel olarak 
dağıtamıyorsanız, lütfen önce Uygulama ayarlarını kontrol edin veya cihazın fişini çekip tekrar 
takmayı deneyin. 
 
SORUN ÇÖZÜM 

Wi-fi gösterge ışığı düzgün 
şekilde yanıp sönmüyor. 

① Cihaz internet bağlantısını kaybetti. Lütfen bölgenizdeki interneti kontrol edin. 

② İnternet düzgün çalışıyorsa, lütfen Uygulamada "Cihaz" sayfasını açın, sağ üst köşedeki "ayar"a 
tıklayın ve cihazınızın wi-fi bağlantısını yeniden yapılandırın. 

Yemek seviyesi gösterge ışığı 
sürekli yanıyor. Yiyecek seviyesi düşük. Lütfen şimdi yiyecek ekleyin. 

Internet bağlantısını 
kaybetti. 

Besleyicinin evinizin yönlendiricisiyle bağlantısını kaybetmesi, cihazın çevrimdışı olmasına neden olur. 
Bu sorunun olası nedenleri şunlardır: 
 
① Evinizde elektrik kesildi. Böyle bir durumda yönlendiriciniz çalışmayacak ve Besleyiciniz pil gücüne 
geçecektir. Takılı pil yoksa, güç geri gelene kadar cihazınız çalışmayı durduracaktır. Piller bitmeden 
önce Besleyici normal şekilde çalışacaktır. Ancak, Uygulama cihazınıza bağlanamayacak. Bu süre 
boyunca beslenme kayıtları "bilinmeyen" olarak etiketlenecektir. (Not: İnternet bağlantısı yeniden 
kurulduğunda, yalnızca maksimum 10 yemleme kaydını güncelleyebileceksiniz ve bu süre zarfında 
yemleme programını değiştiremeyeceksiniz.) 



② (Bunun nedeni internet sağlayıcınızın evinize internet hizmetini kesmesi gibi sebepler olabilir).  
Bu süre boyunca Besleyici normal şekilde çalışmaya devam edecek, ancak Uygulama cihazınıza 
bağlanamayacak.  
Bu süre boyunca beslenme kayıtları "bilinmeyen" olarak etiketlenecektir.  
(Not: İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda, yalnızca maksimum 10 yemleme kaydını 
güncelleyebileceksiniz ve bu süre zarfında yemleme programını değiştiremeyeceksiniz.) 

Feeder Mini, yiyecekleri 
düzgün şekilde dağıtmıyor: 

Yiyecekleri belirli bir programa göre dağıtmak için, besleyici her porsiyonda belirli bir miktarda yiyecek 
dağıtır. Her porsiyon yaklaşık 5 gr'dır. Her porsiyonun gerçek ağırlığı, yiyeceğin türüne, her bir çakıl 
taşının boyutuna ve yiyeceğin yoğunluğuna göre değişebilir. Yiyecek saklama kabı dolduğunda, her 
porsiyon ağırlık olarak nispeten tutarlıdır. Çoğu durumda, dağıtılan miktarı ayarlarınızdan 
değiştirebilirsiniz. Yiyecek seviyesi düşük olduğunda, porsiyon boyutu küçülebilir. Lütfen yiyecek 
saklama kabında her zaman yeterli yiyecek olduğundan emin olun. 

 
Siz Değerli Müşterilerimize Mesaj Atıyoruz 

- PETKIT Akıllı Besleyici Mini'yi satın almayı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. PETKIT , bilim ve 
teknolojinin uygulanması yoluyla sizin ve evcil hayvanlarınızın daha iyi bir yaşam sürmesi için 
çok çalışıyor . 

- Kullanmadan önce lütfen bu cihazın Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu cihazı 
kurmak ve kullanmak, aşağıda listelenen güvenlik yönergelerini okuyup kabul ettiğiniz 
anlamına gelir. 

- Bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza veya kayıptan PETKİT 
sorumlu değildir ve herhangi bir yasal sorumluluk kabul etmez. ODDO. 

- PETKIT, bu bildirimi yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar. 

 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
 

• Aşağıdaki yönergelere uyulmaması veya bunlara uyulmaması, cihazın arızalanmasına veya 
diğer beklenmeyen kazalara neden olabilir. 

• Cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde kurun ve kullanın. 
• Bu cihaz 3 aydan küçük evcil hayvanlar için önerilmez. 
• Lütfen sadece iç mekanlarda kullanın. 
• Bu cihaz düşük voltajda çalışır, ancak evcil hayvanlar güç kablosunu çiğnerse yine de güç 

kaybedebilir. Lütfen evcil hayvanların kabloyu çiğnemediğinden emin olun. 
• Yalnızca orijinal güç adaptörünü kullanın. Aksi takdirde cihaza zarar verebilir veya güvenlik 

açısından risk oluşturabilirsiniz . 
• Lütfen cihazın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Cihazı ters çevirmeyin, aksi 

takdirde düzgün çalışmayabilir. 
• Yiyecek saklama kabına yalnızca kuru evcil hayvan mamasını koyun, aksi takdirde cihaz 

düzgün çalışmaz ve evcil hayvanın güvenliğini tehlikeye atabilir. 
• Evcil hayvanınızın bu cihazı devirmesini önlemek için bir köşeye veya duvara yerleştirmenizi 

öneririz . 
• Yiyecek dağıtırken, lütfen dağıtıcının açılmasını engellemeyin. 
• Cihazın ana gövdesi ıslanmamalıdır. 
• Bu cihazı uzun süre kullanılmadan ve hareket ettirmeden bırakmayı planlıyorsanız, lütfen 

pilleri ve güç kablosunu çıkarın. 
• Çocukların bu cihazı yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında kullanmasına izin verilmelidir. 
• Gereksiz hasar veya yaralanmayı önlemek için bu cihazı yalnızca onarım teknisyenlerinin 

onarmasına izin verilmelidir. 



• Cihazdan uzun süre uzak kalmayı planlıyorsanız, lütfen cihaza takılı pillerin yeterli şarj 
olduğundan emin olun (bu cihazda sadece alkalin piller kullanılmıştır). 

• Bu cihazı çalıştırırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen müşteri hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: 

(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz ve ；  
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferans da dahil olmak üzere alınan 
her türlü enterferansı kabul etmelidir. 

FCC uyarısı: 
• Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir Değişiklik veya 

modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 
 

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
bulunmuştur . Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu ekipman, kullanımlar üretir ve radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara uygun olarak 
kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit 
oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya 
televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını 
alarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:  
 

- Alıcıyı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. 
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
- Alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın . 
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

Cihaz, genel RF'ye maruz kalma gereksinimini karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. 
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. 
Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
çalıştırılmalıdır . 

 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18 
 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 



ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 
 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR.  

 

 

 

İthalatçı Firma 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
TEL: 0212 245 36 66 

Üretici Firma 
PETKIT Network Technology (Shanghai) Co., Ltd. 
Room 218,Building W1, No.1000 Chenhui Rd, Pudong District, Shanghai Çin 
 





 
 

 


