
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREEZY AKILLI KEDİ TAŞIMA ÇANTASI 

KULLANMA KILAVUZU 
 
 
MARKA: PETKIT 
MODELLER: P7701 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 
 
Taze Hava Sistemi 
• Otomatik/manuel havalandırma modu, rüzgar hızının akıllı kontrolü. 

 
 
Aydınlatma sistemi 
• Dahili aydınlatma sistemi ile karanlık ortamda evcil hayvan durumunu da net bir şekilde 
gözlemleyebilir. 

 
 
Coanda etkisi 
Rüzgarın akış yönünü nesnenin dışbükey yüzeyine göre değiştirerek evcil hayvanlar için rahat ve 
yumuşak bir temiz hava deneyimi yaratın. 

 
 
Taşıma sistemi 
• Ergonomik olarak tasarlanmış arka çubuk şekli, yerleşik sandviç ağ ve kalın astar, taşımayı daha 
konforlu hale getirir. 
• S-şekilli iç inci yün omuz askısı, insan vücuduna daha iyi oturur ve omuz basıncını etkili bir şekilde 
azaltır. 

 

 



 

 

 

a. Kullanmadan önce temiz hava/aydınlatma sistemine güç sağlamak için taşınabilir güç 
kaynağına (*Ürün taşınabilir güç kaynağı içermez) bağlayın. 

 



b. Arka fermuarı aşağı çekin ve evcil hayvanı taşıyıcıya koyun (Arka panel 90°'ye kadar birden 
çok açıda açılabilir.) 

         

c. Zip up: Bu ürün için özel bir doz uçlu fermuar kullanılmaktadır. Fermuarı çekmek için fermuar 
kulplarını çekin ve fermuar kulplarını kilitlemek için düz bir şekilde yatırın (şekilde gösterildiği 
gibi). Böylece evcil hayvanlar, içeriden pençelerle çantayı kolayca açamazlar, bu da evcil 
hayvanların kaçmasını etkili bir şekilde önleyebilir. 

         

d. Evcil hayvanlarla dışarı çıkmak için omuz askılarını en rahat konuma ayarlayın. 

      

Not: Lütfen procaxt'ı kullanmadan önce care My el kitabını yeniden düzenleyin ve < özelliğini 
koruyun. 

1. Güç açıldıktan sonra, ekipman varsayılan olarak OTOMATİK moda dönecek ve temiz hava sistemi, 
ortam sıcaklığına göre rüzgar hızını otomatik olarak birinci veya ikinci vitese ayarlayacaktır. Rüzgar 
hızını evcil hayvan durumuna göre manuel olarak değiştirmek için dokunmatik düğmeye de 
tıklayabilirsiniz. 

2. Aydınlatma sistemini açıp kapatmak için dokunmatik düğmeye çift tıklayın. 

Taşınabilir güç kaynağı hizmet süresi tahmin tablosu (Aşağıdaki içerikler, Xiaomi marka taşınabilir güç 
kaynağının tam güç durumuna göre PETKIT Bilim Laboratuvarı tarafından test edilmiştir) 

 



Kontrol Modülü Talimatları 

 

1. Güç açıldıktan sonra, ekipman varsayılan olarak OTOMATİK moda dönecek ve temiz hava sistemi, 
ortam sıcaklığına göre rüzgar hızını otomatik olarak birinci veya ikinci vitese ayarlayacaktır. Rüzgar 
hızını evcil hayvan durumuna göre manuel olarak değiştirmek için dokunmatik düğmeye de 
tıklayabilirsiniz. 

2. Aydınlatma sistemini açıp kapatmak için dokunmatik düğmeye çift tıklayın. 

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ 
Ürün adı PETKIT BREEZY AKILLI KEDİ TAŞIMA ÇANTASI 
Ürün modeli P7701 
Genel boyut Komple cihaz:330* 300*450 
Önerilen evcil hayvan türü kedi (8kg) 
Komple makine ağırlığı 1,4 kg 
anma gerilimi 5VDC 
Anma gücü 2.5W /500mA 

 
Taşınabilir güç kaynağı hizmet süresi tahmin tablosu  
(Aşağıdaki içerikler, Xiaomi marka taşınabilir güç kaynağının tam güç durumuna göre PETKIT Bilim 
Laboratuvarı tarafından test edilmiştir) 

Taşınabilir güç kaynağının kapasitesi Tahmini hizmet süresi (örnek olarak rüzgar hızı ikinci 
vitesini alın) 

SOOOmAh Yaklaşık 20 saat 

10000mAh Yaklaşık 40 saat 

Diğer pil kapasitesi vb., farklı markalar performanslarına, hizmet ömürlerine veya diğer durumlarına 
tabidir ve belirli hizmet süresi fiili duruma bağlıdır. 

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 
 
Tüketicinin yapabileceği herhangi bir onarım işlemi bulunmamaktadır. Ürünle ilgili arıza ile 
karşılaştığınızda teknik servis ile irtibat sağlayınız.  İhtiyaç duyduğunuzda temizlik ve bakım 
işlemlerini yapınız.  

• Arka kısmı temizlemeniz gerekiyorsa, iç alt pedi çıkarabilirsiniz. Lütfen deterjan içeren nemli 
bir bezle silin, ardından havalandırın ve gölgede kurutun. Sıkmayın veya güneşe maruz 
bırakmayın. (* Lütfen kabuğun içindeki elektronik bileşenlerin suya batırılmaması gerektiğini 
unutmayın) 

• Koyu renkli kumaşlar kolayca solduğundan, silerken ağartıcı veya floresan maddeler içeren 
deterjanlar kullanmayın. 

• Yağ lekeleri ve diğer inatçı lekeler varken aşırı deterjan kullanmayın. 
• Koyu kumaşların su veya sürtünme ile ıslanmasından dolayı renk geçişi olabileceğini lütfen 

unutmayın. 
• Saklarken, renk bozulmasını veya ürünün hızlı yaşlanmasını önlemek için lütfen doğrudan 

güneş ışığından uzak tutun. 
• Sert kabuklu kısımda çizilmeyi önlemek için keskin nesnelerden kaçınmaya özen gösteriniz. 
• (Lütfen yıkama ve bakım bilgilerini dikkatlice okuyunuz ve referansınız için saklayınız) 

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

• 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 büyük evcil hayvanlar için önerilmez. 
• Lütfen cihazı yalnızca iç mekanlarda kullanın.  
• Lütfen ateşten uzak durun. 
• Bu cihaz yalnızca az miktarda güç kullanır. Bununla birlikte, evcil hayvanlar teli çiğniyorsa yine 

de güç sızdırabilir. Lütfen evcil hayvanlarınızı doğru şekilde kullanmaları için yönlendirin. 
• Yalnızca sağlanan aksesurları 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. 
• Evcil hayvanınızın bu cihazı devirmesini önlemek için bir köşeye veya duvara yerleştirmenizi 

öneririz. 
• Cihazın düşüp evcil hayvanınıza zarar vermesini veya malınıza zarar vermesini önlemek için 

lütfen bu cihazı yüksek bir yere yerleştirmeyin. 
• Cihazın ıslanmasına izin vermeyin. 
• Cihazı kullanmayı bırakırsanız, pili çıkardığınızdan ve güç adaptörünü çıkardığınızdan emin 

olun ve lütfen saklamadan önce cihazı temizleyip kurutun. 
• Lütfen cihazı taşımadan önce 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. 
 

 

 



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, ÇİN 

 

 

 



 
 



 
 


