
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WHITEVILLA KEDİ KUMU KABI KULLANMA KILAVUZU 
 
 
MARKA: PETKIT 
MODELLER: P9501 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• PETKIT WHITEVILLA KEDİ KUMU KABI'nı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

• Lütfen kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ürün kurulduğunda veya 
kullanıldığında, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyup kabul ettiğinizi gösterir. 

• İhlaller nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve zararlardan şirketimiz herhangi bir sorumluluk ve 
hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. 

• Şirket, şartlara ilişkin açıklama ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ  
ÜRÜN ADI PETKIT WHITEVILLA KEDİ KUMU KABI 
ÜRÜN MODELİ P9501 
TOPLAM BOYUT 518MM X 533MM X 528MM 
TOPLAM AĞIRLIK 5,45KG 
ANMA GERİLİMİ 4.5VDC 
ANMA GÜCÜ 0,5W 

KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

 



 

Not: Daha iyi ürünler sunabilmek için düzenli ürün geliştirmeleri yapacağız. Ürün resmi gerçek 
üründen biraz farklı olduğunda, gerçek ürün geçerli olacaktır. 

Aksesuar Listesi 

 
İsteğe bağlı Aksesuarlar 
PETKIT akıllı koku eliminatörü bu ürüne dahil değildir, lütfen ihtiyacınız varsa satın alınız. 

 



Önerilen Araçlar 
Ellerinizi korumak için takılırken eldiven giyilmesi tavsiye olunur 
 
Montaj Talimatları 
Kurulum videosunu izlemek için kodu tarayın 

 

 

• Üst kabuğun katlanmış plakasını çıkarın 

 

 

 

 



• Üst kabuğun alt çerçevesini takın 

            

 

              

 

 

 



 

• Üst ve alt parçaları birlikte koyun 

       

• Pedalı Takın 

 



• Pilleri takın 

 

• Aydınlatmalı sabit plakayı takın 

 



 
 

• Kapı Panelini Takın 
 

 
 
 
 
 
 



 
• C Şeklinde Tokayı Takın 

 

• Koku gidericinin kapağını takın 

 



• Velcro'yu takın 

 

• Kedi Kumu Kepçesini asın 

 

Not: Kurulumdan sonra ürün üzerindeki kod etiketi çıkarılabilir. 

• Gerekirse PETKIT akıllı koku giderici kurun 



Not: Evcil hayvanlarınızın güvenliği için lütfen koku giderici kapağını kapatın ve PETKIT AKILLI KOKU 
GİDERİCİ takmak istemiyorsanız koku giderici tutucusunu TAKMAYIN. 

 

• Gerekirse Petkıt akıllı koku önleyici kurun 

 

 



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 

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve 
onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz. 

o Üst kabuğu çıkarın ve kedi kumunu leğene dökün. (MIN ile MAX arasındaki yüksekliğe kadar 
kedi kumunun dökülmesi tavsiye edilir.) 

 

o Üst kabuğu takın ve kullanmaya başlayın. 

 

o Lütfen kedi kumunu düzenli olarak değiştirin; kedi kumu kutusunu temizlemek için ekli fırçayı 
kullanabilirsiniz. 

 

 



1. Kapıyı açın: Işık yanıyor. 

 
2. Kapıyı kapatın: Işık kapalı. 

Kapı tam kapanmamış: Beş dakika sonra ışık otomatik olarak sönecektir. 
*Kapıyı tekrar açtıktan sonra ışık hala kapalıysa, lütfen kapı panelini bir kez daha açıp kapatın. 

 
 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR 
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması, ekipmanın arızalanmasına ve/veya güvenlik endişelerine yol açabilir. 

• Lütfen cihazı düz bir yüzey alanına yerleştirin. (Tekstil gibi yumuşak veya pürüzlü bir yüzeye 
KOYMAYIN) 

• Lütfen ekli tüm aksesuarları talimatlara tam olarak uygun şekilde kurun. 
• Cihazın kullanımda sabitlendiğinden emin olmak için lütfen talimatlara tam olarak uygun 

şekilde kurun. 
• Cihazı suya maruz BIRAKMAYIN. 
• Evcil hayvanların güvenliği için lütfen koku giderici kapağını kapatın ve PETKIT AKILLI KOKU 

GİDERMEYİ takmak istemiyorsanız koku giderici tutucuyu TAKMAYIN. 
• 3 yaşından küçük hiçbir evcil hayvanın cihazı tek başına kullanmasına İZİN VERMEYİN. 
• Evcil hayvanların cihazın herhangi bir elektrikli parçasını ısırmasına veya pilleri yutmasına İZİN 

VERMEYİN. 
• Dışarı çıktığınızda, evcil hayvanlarınızı her an gözlemleyebilmeniz için bir kamera kurmanız 

tavsiye edilir. 
• Lütfen çocukların bu ürünü yetişkinlerin rehberliğinde kullandığından emin olun. 
• Kaza sonucu yaralanmaları önlemek için bakım personeli dışında hiç kimse bu ürünü 

onaramaz. 
• Bu ürünü kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen müşteri hizmetleri ile zamanında 

iletişime geçin. 



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 
 

 
 

 

 



 



 
 

 


