
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRESH ELEMENT 3 AKILLI EVCİL HAYVAN YEM KABI 
KULLANMA KILAVUZU 

 
 
MARKA: PETKIT 
MODELLER: P560(3L)/P560(5L) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 
 
Cihaz Bileşen ve Parçaları 
Cihazınızı kurmadan önce lütfen gerekli tüm parçalara sahip olduğunuzdan emin olun. 
 

 
 

 



 
1. Güç adaptörünü bağlayın 

Güç adaptörü kablosunu çıkarın ve ana aygıtın altındaki güç adaptörü bağlantı noktasına 
takın. 
 

2. Cihaz kurulumu 
  Ana cihazı düz bir yüzeye yerleştirin. 

Yemek kabı desteğini ana cihaza takın. Mıknatıs kılavuzları, ana cihaz üzerinde uygun konuma 
bağlanmasını ve 304 paslanmaz çelik kasenin doğru konuma yerleştirilmesini sağlamalıdır. 
(Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi) 
 

 

   
       
      

     
    

      
   

    
   

      
 

      
     

    
      

   
    



Gıda Ekleme 
1. Üst kapağı doldurun 

Üst kapaktaki düğmeleri her iki tarafa doğru çekin, ardından üst kapağı yukarı ve dışarı doğru 
kaldırın. 
 

2. Kurutucu Ekle 
Üst kapağı düz bir yüzeye yerleştirin ve kurutucu bölmesini açın, kurutucu paketini içeriye koyun 
ve ardından kurutucu bölmesini kapatın. 
 

 

3. Evcil Hayvan Maması Ekle 
Evcil hayvan maması ekleyin. (Maksimum Çizgiyi aşmayın) 
*Evcil hayvan mamasının pelet boyutunun uygun olduğundan emin olun. 
 

4. Üst kapağı tekrar takı 
Düğmeleri her iki tarafa çekin, aynı anda üst kapağı tekrar takın 

 
 

5. Yiyecekleri manuel olarak dağıtın 
Yiyecek dağıtmayı durdurmak için yiyecek bırakma düğmesini basılı tutun 

 



Uygulamaya Bağlanmak 

PETKIT Uygulamasını indirin ve Uygulama üzerinden kaydınızı tamamlayın. Uygulamanın ana 
sayfasına gidin ve PETKIT Fresh Element 3 Akıllı Evcil Hayvan Yem Kabı eklemek ve cihazınızı bağlamak 
için talimatları izleyin. 

 

PETKIT Uygulamasını indirmek için QR Kodu tarayın 

 

Yiyecek dağıtımını uzaktan kontrol etmek için Uygulamayı kullanın 

Uygulamayı kullanarak bir beslenme programı ayarlayabilirsiniz. Evcil hayvan besleyici, ayarlarınıza 
göre her gün yiyecekleri otomatik olarak dağıtacaktır. Evcil hayvanınız yemek yediğinde bir bildirim 
alacaksınız . Bu, evcil hayvanlarınızın ne zaman yemek yediğini ve her seferinde ne kadar yediklerini 
daha iyi kontrol etmenize yardımcı olabilir. 

Gösterge Işıkları 
Gösterge Işığı Durum 
Wi-fi ışığı yavaşça yanıp sönüyor Cihaz çevrimdışı, internet bağlantısı yok 
Wi-fi ışığı hızla yanıp sönüyor Cihaz kullanıma hazır Wi -fi durumunu bağla 
Wi-fi ışığı açık (devamlı) Cihaz şuna bağlı: internet 
Wi-fi ışığı kapalı Gösterge kapalı olarak ayarlanmış 

Gıda seviyesi göstergesi ışık açık (sabit turuncu ışık) Gıda Konteyner Ünitesinde Yetersiz Yiyecek 
miktarıvar 

Gıda seviyesi göstergesi ışık yanıp sönüyor (turuncu ve yeşil) Cihaz arızalı. Daha fazla bilgi için Uygulamayı kontrol 
edin 

Gıda seviyesi göstergesi ışık kapalı yemek seviyesi yeterli . 
Gıda seviyesi göstergesi ışık turuncu yanıp sönüyor Düşük pil 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  
Ürün adı FRESH Element 3 Akıllı Evcil Hayvan Yem Kabı 
Ürün Kodu P560( 3L) / P560(5L ) 
Toplam boyutlar 337*223*286mm (3L) / 337*223*348mm (5L) 
Kullanım amacı Kediler ve küçük cins köpekler için 
Ürün ağırlığı  2,8kg (3L) /3kg (5L) 
Kablosuz bağlantı  Wifi 
Nominal voltaj 6V/DC 
Nominal güç Pil kapasitesi 6W 

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 
 
(Bu ürün tornavida ile birlikte verilmemektedir. Tornavida ayrıca satın alınmalıdır.) 
Cihazın nasıl temizleneceğine ilişkin bir talimat videosu için QR kodunu tarayın 
 

 
 

1. Gıda saklama kabininin kilidini açın 
konumuna gelene kadar a'ya basın. 

 
2. Gıda saklama kabinini çıkarın 

Üst kapağı çıkarın, yiyecek saklama kabını saat yönünün tersine ens'e çevirin ve yukarı doğru 
çıkarın. 
 



 
 

3. Silikon kauçuk kürekler için kapağı çıkarın 
Gıda saklama kabını ters çevirin. Aynı anda B'ye dışa doğru bastırın, C'yi saat yönünde sonuna 
kadar çevirin ve çıkarın 

 
*Yıkadıktan sonra kurumaya bırakın ve mama saklama kabını ve mama kabını teker teker yerine 
takın. 
 
Sorun Giderme 
 
Aşağıdaki işlemlere rağmen, cihazınızdaki arıza düzelmediyse, yetkili servis ile iletişime geçiniz. 
 

1. Güç kablosunu bağladıktan sonra cihaz herhangi bir yanıt vermiyor. 
Cihaz bir lityum pile sahiptir. Pil tamamen bitmişse, cihaz açılmadan önce pili şarj edecektir. 
Lütfen 10 dakika bekleyin, cihaz normal çalışmasına dönecektir. 
 

2. Ürünü uzun bir süre kullanmayı düşünmüyorsam nasıl kapatabilirim? 
Cihaz bir lityum pile sahiptir. Cihazı uzun süre kullanmanız gerekmiyorsa, cihazı kendiniz 
kapatmalısınız. Aynı zamanda, manuel gıda dispenseri düğmesi ile birlikte kase sıfırlama 
düğmesini 5 saniye basılı tutun. İlgili sesli bildirimi duyduktan sonra bırakabilirsiniz. Cihazı bir 



sonraki kullanışınızda, tek yapmanız gereken güç adaptörü kablosunu takmak ve otomatik 
olarak açılacaktır. 
 

3. Dahili lityum pil nasıl korunur? 
Cihazı kullanırken güç için yalnızca lityum pile güvenmenizi önermiyoruz. Lityum pil bitmek 
üzereyse, hemen yeniden şarj ettiğinizden emin olun, aksi takdirde pilin ömrünü olumsuz 
etkileyebilir. Cihazı başka türlü kullanmıyorsanız pili en az 6 ayda bir şarj ettiğinizden emin 
olun. 
 

4. Yemek kabı sıfırlama düğmesini nasıl kullanırım? 
Yemek haznesindeki ağırlığı sıfırlamak için yemek kabı sıfırlama düğmesine bir kez basın. 
Genellikle, her temizlikten sonra yemek kabının ağırlığını yerine koyduktan sonra sıfırlamanız 
gerekir. 
 

5. Yeniden başlatma tuşu: 
Sıfırlama düğmesine basmak için bir kalem veya başka bir sivri uçlu nesne kullanın ve cihazı 
yeniden başlatmak için 10 saniye basılı tutun. 

 
Çelik yemek kabı hakkında sorular 
1. Cihaz üzerinde renk lekeleri var  

Açıklama: Cihazlar üretim tesisinden sevk edilirken üzerine koruyucu toz sürülür. Kullanımdan 
önce temizlenmezlerse örneğin sarı iz veya koyu renkli maddeler bırakabilirler. İçini ve dışını 
temizlemek için ılık su, beyaz sirke ve yumuşak bir temizlik bezi veya ovma pedi kullanın.) 

2. Ürün üzerinde pas  
Ürünün yüzeyi düzgün temizlenmediyse veya yemek artıkları varsa, suyla uzun süreli teması 
durumunda yüzeyde pas oluşumu kolaydır. 
Cihazı kullanmadan önce ve sonra cihazı iyice temizleyin. Uzun süre kullanılmayacak ise 
kurutularak serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.) 
 

3. Mıknatıslarla ilgili sorular 
Açıklama: 304# malzeme paslanmaz çelik normalde manyetik değildir. Ancak üretim 
sürecinde, teknolojik ihtiyaçlar nedeniyle germe işlemi malzeme manyetizmasına [zayıf 
manyetizma] neden olur. Özellikle yüksek gerilimli streç konumunda, manyetizma üretmek 
kolaydır) 

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER VE KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR 
 

• PETKIT Fresh Element 3 Akıllı Evcil Hayvan Yem Kabı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
PETKIT, teknolojiyi kullanarak evcil hayvan sahiplerinin ve evcil hayvanların hayatlarını 
iyileştirmek için çok çalışıyor. 

• Kullanmadan önce lütfen Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Cihazı kurarak veya 
kullanarak, aşağıda listelenen güvenlik yönergelerini zaten okuyup kabul ettiğinizi kabul etmiş 
olursunuz. 

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

• PETKIT bu bildirimi yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar. 
 



Önlemler  
• Aşağıda ana hatları verilen güvenlik kılavuzuna uyulmaması, cihazın arızalanmasına veya 

diğer beklenmeyen kazalara neden olabilir. 
• Cihazı yalnızca Kullanıcı Kılavuzunda belirtildiği şekilde kurun ve kullanın. 
• Bu cihaz 3 aydan küçük evcil hayvanlar için önerilmez. 
• Lütfen sadece iç mekanlarda kullanın. 
• Bu cihaz yalnızca az miktarda güç kullanır, ancak evcil hayvanlar kabloyu çiğnerse yine de güç 

sızdırabilir. Lütfen kediyi doğru kullanması için yönlendirin. 
• Yalnızca sağlanan 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. 
• Kuru evcil hayvan maması dışındaki tüm öğeleri gıda saklama kabına düşürmeyin, 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 gövdesinin suya daldırılması veya ıslatılması yasaktır. 
• Bu cihazı uzun süre kullanılmadan ve hareket ettirmeden bırakmayı planlıyorsanız, lityum 

pillerin hizmet ömrünün azalmasını önlemek için cihazı ara sıra şarj etmek için güç 
adaptörünü kullanın. 

• Yemek kabının ölçek işlevini engellememek için 304 paslanmaz çelikten yapılmış yemek 
kabının içine ağır nesneler koymayın . 

• 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. 
• Bu cihazı çalıştırırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yetkili servis ile irtibat sağlayınız.  

 

Bileşenin 
adı 

Zararlı maddeler 
Kurşun 
( Pb ) 

Merkür 
(Hg) 

Kadmiyu
m (Cd) 

Altı 
Değerli 

 
 

Polibromlu 
bifenil (PBB) 

polibromlu 
difenil eter 

 Baskılı 
devre kartı x Ö Ö Ö Ö Ö 

Plastik Ö Ö Ö Ö Ö Ö 
Metal x Ö Ö Ö Ö Ö 
pil x Ö Ö Ö Ö Ö 
Aksesuarlar x Ö Ö Ö Ö Ö  
 
Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: 
(1) Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz 
(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan tüm 
parazitleri 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. Bölümüne göre 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 yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.  
-Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
- Ekipmanı, 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 

 

 

 

 

 

 

 





 


