
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRESH AKILLI KASE 
KULLANMA KILAVUZU 

 
 
MARKA: PETKIT 
MODELLER: P510 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

PETKIT FRESH Smart Bowl, evcil hayvanlarınızın tükettiği mama miktarının doğruluğunu ölçer ve 
hesaplar. Uygulamayı indirin ve günlük beslenme önerilerinizi almaya başlayın. 

 

1. Cihaz açılmadan önce, pil kutusundaki vidaları sökmek için lütfen birlikte verilen tornavidayı 
kullanın, ardından birlikte verilen AAA pilleri yerleştirin ve içine su sızmasını önlemek için 
sıkıca vidalayın. 

 
2. Başlatmak veya başlatmak için cihazın yan tarafındaki düğmeye basın (sayı otomatik olarak 

0'a kalibre edilecektir). Numara 5 dakikadan fazla 0'da kalmaya devam ederse cihaz kendini 
kapatacaktır. 



 
3. Birimi sırayla (g/ons/lb/ml) dönüştürmek için düğmeye 3 saniye boyunca sabit bir şekilde 

basın. 

 
4. PETKIT” Uygulamasını indirmek için lütfen QR kodunu tarayın ve deneyim için profilinizi 

oluşturmaya başlayın. 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

• Antibakteriyel hazne Bakterileri nasıl yok eder? 
Bu cihaz, İnsanlara ve evcil hayvanlara zarar vermeyen ve farklı bakteri türlerini etkili bir şekilde 
ortadan kaldıran organik, kokusuz ve Anti Bakteriyel bir maddedir. 
 
• Cihaz Su Geçirmez mi? 

Evet, elde yıkanabilir, ancak bulaşık makinesi önerilmez. Bezle kurutulması tavsiye edilir. Cihazın alt 
kısmında suyun düzgün şekilde tahliye edilmesini ve çabuk kurumasını sağlayan frengiler 
bulunmaktadır. 
 
• Ürün bir cep telefonuna Bluetooth ile bağlanabilir mi? 

Hayır, ancak PETKIT Uygulamamız size sağlıklı beslenme önerileri sağlayabilir. 
 
• Piller ne kadar süre çalışır? 

Normal günlük kullanımda piller genellikle 2 yıla kadar dayanmalıdır. 
 
Daha fazla soru için lütfen daha fazla bilgi için PETKIT Uygulamamızı indirin. 

 

 

 



TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  
• Marka: Petkit 
• Ürün: Akıllı evcil hayvan mama kabı 
• modeli: F1 
• Malzeme: ABS (BIOCLEANACT kaplama) 
• Ekran: 4 haneli LCD 
• Kapasite: 450 ml 
• Maksimum ağırlık: 2000 gr 
• Güç kaynağı: 2x AAA pil 
• Pil ömrü: 2 yıla kadar 
• Boyutlar: 179,8 x 179,8 x 60 mm 
• Ağırlık: 465 gr 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı herhangi bir arıza durumunda taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından, 

bağlı kablolarının çıkartıldığından ve içinde hayvan olmadığından 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 
Ürünü düzenli aralıklarla su ile yıkayarak temizleyebilirsiniz.  Bulaşık makinesine koymayınız.  
Ürünü nemli bir şekilde bırakmayınız. 
Herhangi bir arıza ile karşılaştığınızda yetkili servis ile irtibat sağlayınız.  
Tüketicinin yapabileceği bakım ve onarım bulunmamaktadır.  
 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR 

1. Lütfen, önce cihazı başlatmak için düğmeye basın, ardından seçtiğiniz evcil hayvan mamasını 
içine dökün. Sıra ters ise, numara O'da olacaktır ve numarayı kalibre etmek için bu yöntemi 
kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak evcil hayvanınızın maması Gram olarak hesaplanır, mamanın 
ağırlığını değiştirmek için aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir. 

2. Bu kase, Anti-bakteriyel maddelerden oluşan kompozit malzemelerden yapılmıştır. Bu nedenle 
cihazın her zaman iyice yıkanması ve temiz ve kuru bir ortamda saklanması tavsiye edilir. 

3. Pil sinyali  cihazın LCD ekranında yanıp sönüyorsa, pillerin bittiğini ve değiştirilmesi 
gerektiğini gösterir. 

4. LCD ekran EEEE gösteriyorsa, bu, tartım sınırının dışında olduğu anlamına gelir. ---- gösteriyorsa, 
ağırlık hesaplaması 0'ın altında demektir ve kase yüzeyle düzgün hizalanmamıştır. Lütfen 
kasenin dengeli bir yüzeyde olduğundan emin olun ve bu hatayı gidermek için tekrar basın. 

5. Paspaslarda yerleşik sensörler ve hassas bileşenler bulunur, bu nedenle lütfen nazikçe alıp 
yerleştirin ve kasenin yerden çok yüksekte herhangi bir yüzeye yerleştirilmediğinden emin olun. 

6. Bu cihazı buzdolabına veya ısıtma ortamına KOYMAYIN. Bu cihazın 0 ile 50 Santigrat derece 
arasındaki sıcaklık ayarlarında kullanılması tavsiye edilir. 

7. Optimum kullanım için alkalin piller önerilir, ancak bu cihaz tüm AAA pilleri kabul eder. Pil 
markalarını karıştırmamanız veya eski pilleri daha yeni pillerle kullanmamanız önerilir. 

8. Herhangi bir çocuk bu cihazı kullanıyorsa, lütfen doğru kullandığından emin olun ve yere düşme 
gibi herhangi bir hasardan kaçının. 

9. Pilleri cihazın içine yerleştirirken, cihazın alt kısmında su hasarını önlemek için lütfen sıkıca 
vidaladığınızdan emin olun. 



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.  

 

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 
 



 



 
 

 


