
 

4 Day Automatic Pet Feeder 

EN

Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.
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Control Panel

 MODE - switches between clock or feeding time display. Also increases clock time during 
clock / feeding time set mode.

 SET – enters settings mode. Also confirms the time you enter and advances to next 
setting.

 START NOW – starts the feeding timer immediately.

 START TOMORROW- starts the feeding timer the next day.

 REC – records your personal voice message.

 PLAY – plays back your recorded voice message.

 ON SWITCH – turns the feeder on / off. For when the feeder will not be used for an 
extended period of time. Turning this switch off will RESET all time and feeding settings.

Features

 24 hour clock display.

 6 second personal voice message recorder.

 Personal Voice message calls your pet when its feeding time.

 Food Bowl rotates according to your set time.

 The 4 Feeding times can be set for any time of day or night.

 C size alkaline batteries (4pc’s required) not required.

 Red LED indicates low batteries.

 Extra compartment top for ice-pack or water.
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Appliance components illustration

A. Bowl cover D. Food bowl

B. Inner bowl cover E. Hob

C. Slide cover F. Feeder base
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Disassemble

1. Remove the bowl cover (A) by forcefully lifting the lid from underneath.

2. Remove the inner bowl (B).

3. Remove the slide cover (C).

Optional: Remove the feedings trays from the feeding base (D) the appliance can be used 
with or without the trays and firmly push down.
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Re-assembling the appliance

1. Fit the food bowl (D) so that it locks with the Hub (E) located in the feeder base (F).

2. Place the Inner feeding trays into the food bowl (D) this is optional.

3. Fit the slide cover (C) onto the top of the food bowl (D).

4. Fit the inner bowl (B) onto the feeder so that it locks with the slide cover (C).

5. Secure the Bowl cover (A) onto the appliance by lining up the fittings.
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Filling the bowl with food

1. Please disassemble the appliance first.

2. Fill the food bowl (D) with the required amount of food (the appliance can be used 
either with or without the food trays).

3. Place the slide cover (C) onto the appliance so that it fits the grooves.

4. Attach the Inner bowl (B) so that it fits with the slide cover. You can now fill the ice 
compartment if required (C) .

5. Fit the bowl cover (A) accordingly.
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Getting started

1. Carefully turn the pet feeder upside down. Remove both battery doors by squeezing the 
two tabs and gently pull each door away.

2. Keep the ON switch set to OFF. Insert four C size alkaline batteries into the battery tray. 
DO NOT use old or cheap carbon batteries.

3. Close the battery doors, rotate the feeder right-side up and switch ON The feeder will 
cycle one time until “12:00” is on the LCD display.

Note: Your pet feeder makes the food available in this sequence: Tray 1, Tray 2, Tray 3 then 
Tray 4. When only one feed is required only fill Tray 1. For two feeds Tray 1 and 2. Continue 
the sequence on for further feeds.

Setting the current Clock time

1. Press and hold the SET key for (2 seconds) to enter Clock SET mode. The hour number 
will now begin to blink.

2. Press the MODE key to increase the hour. Once you have set the hour, press the SET key 
to confirm the hour. The minute number will now blink.

3. To change the minute number, press the MODE key to increase the minute. Once you 
have set the minute, press the SET key to confirm the minute. Both the hour and minute 
numbers will now blink.

4. If needed, Press the MODE key to change between 12 or 24 hour time.

5. Press the SET key to confirm your current time setting and the numbers will stop 
blinking.
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Setting the Feeding Time

1. After setting the clock time, press the MODE key one time. (1 1) will show on the display.
This is the feeding-time display mode.

2. Now press and hold the SET key for (2 seconds) to enter the Feeding time SET mode. 
Feeding will start from the first feeding number & time. The 1st digit shows the feeding 
number (Food Tray 1).

3. The hour digit will now blink (2nd and 3rd digit). Press the MODE key to increase the time, 
then press the SET key to confirm the set time.

4. After confirming the feeding time you just set, the next feeding number & time will 
show on the display (1st digit will change to the next feeding number, e.g. 2 or 3 or 4 and 
back to 1). To change the feeding time, repeat step 3.

5. Repeat step 3 until all 4 feeding times are set. The display will change back to clock 
display mode when all 4 feeds have been set.

                     Feeding Feeding         

                     number      time

                                         

                                              1st digit                  2nd digit             3rd digit

Program examples:

 Feed once a day at 13:00hr (24hrs display) and feed for 4 days
 Feed time 1 & 2 & 3 & 4 = 13:00hr
 Feed twice a day at 10:00 and 20:00 and feed for two days
 Feed time 1 = 10, feed time 2 = 20, feed time 3 = 10 and feed time 4 = 20
 Feed four times a day at 6:00, 11:00, 16:00 and 21:00
 Feed time 1 = 06, feed time 2 = 11, feed time 3 = 16 and feed time 4 = 20
Please note that the feeder will start from the closest time for example if its 13:00 and your
feeder has been set to feed at 8:00, 12:00, 15:00 and 18:00 it will start from 13:00.
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Review and Start the feeding timer

1. Use the MODE key to cycle through the clock and your set feeding times (clock - then 1st
feed me→2nd feed me→3rd feed me→ 4th feed me→ back to clock…) The sequence 
will repeat.

2. Press the START NOW key to start the feeding timer immediately. The bowl will rotate to 
the pre-set starting position (Tray 4) and your recorded message will play once. The BELL 
icon will now be seen in the LCD display.

3. Alternatively press the START TOMORROW key and the feeding timer will start at 
0:00-Midnight. The bowl will rotate to the pre-set starting position (Tray 4) and your 
recorded message will play once. The BELL and Zz icon will now be visible in the LCD 
display.

Display Mode (to check feeding times you have set)

Use the MODE key to cycle through clock and feeding settings (clock - then 1st feed 
me→2nd feed me→3rd feed me→ 4th feed me→ back to clock…) The sequence will 

repeat.

When the pet feeder runs out of food, just refill it. You do not need to go through the 
timer process again.

Record Voice Message to be played at feeding times

1. Press and hold the REC key, the Red LED will turn on.

2. Speak your message. You have up to 20 seconds.

3. When finished release the REC key.

4. Play back recorded Voice Message. Press the PLAY key.

Your recorded message will now play. 
At each Feeding your recorded message will play back 3 times.

Battery Replacement

Change all batteries when the Red LED (Low battery indicator) flashes. Use only new 
Alkaline batteries.

-10-



Notes and FAQ’S:

1. When the bowl is rotating both the clock setting and mode setting are not allowed.

2. Under clock display mode the colon icon (:) will flash. The colon icon (:) is turned Off 
when in feeding timer mode.

3. A PM icon will be displayed in the afternoon under 12-hour clock mode and turned off in
the AM. The PM icon will not be displayed under 24 hour clock mode.

4. In feeding timer mode, three numbers will show up, the first number is the feeding 
number (1,2,3,or 4) and last two digits indicate the feeding time in hours.

5. When the feeding timer starts, the BELL icon will turn on. Under feedingtimer display 
mode a solid BELL icon means the feeding time has already passed. A flashing BELL icon 
means the feeding time has not been reached. This lets the user know how many feedings 
are left for feeding.

6. If the time for the next feeding is set earlier than the present feeding time, the feeding 
will start the next day.

7. If the Mode key is pressed and held for more than 2 seconds the number will rapidly 
increase automatically until you release the key. When number reaches its maximum, the 
number will fall back to the minimum value and start increasing again.

8. If the feeding timer has already begun, pressing the START key will reset the timer and 
begin again from the 1st feeding-time set.

9. If START TOMORROW key is pressed, both the BELL and Zz icon will be ON. The Zz icon 
will turn OFF at 0:00 midnight to indicate the timer has started.

10. START TOMORROW is used should you want to set your feeder up today and have it 
start tomorrow. This is good for when you have programmed feeding times that have yet to
pass so you can prepare in advance for a possible trip or just being away the next day and 
not wanting the feeder to run the day you programmed it.
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UK and EU Guarantee

Your new Petfan product comes with a 24 month guarantee and a 2 year fixed warranty, 
effective from receipt confirmation. Your receipt or order number is required as proof of 
purchase date so it is imperative that you keep it safe. This guarantee only applies if the 
item has been used solely for the use intended, and all instructions have been followed 
accordingly. Please note this product is only for domestic not commercial use. 

Abuse of your product will invalidate the guarantee. Returned goods can only be accepted 
if repackaged properly within the original colour product box, and presented with the 
original receipt of sale/order number. This does not affect your statutory rights. 

Returned products must be cleaned and returned to us in as close to delivery condition 
as possible. If your product develops a problem within the first 12 months of the fixed 
warranty, we will pay all shipping costs to have it returned to us. After 12 months the 
customer will be liable for the cost of returning the product to us. We will then pay to have 
the repaired/replaced item shipped back to the customer. If you wish to return your item 
for a full refund, you have the right to do so within the first 7 days.
For our returns policy please go to https://petfan.pl/zwrot-towaru-petfan   

Customers are responsible for any taxes applied to our products when they are shipped 
outside of the EU.

All of our prices are inclusive of VAT.

Once a product has been returned to us, we will aim to repair or replace it within 30 days 
of receipt.

The guarantee does not cover any defect arising from improper use, damage, buildup of 
lime scale or repair attempts made by third-parties. Also, the guarantee does not cover 
normal wear and tear of individual parts.
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4-dniowy automatyczny podajnik dla zwierząt 

PL

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.
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Panel sterowania

 MODE - przełącznik pomiędzy zegarem lub wyświetlaniem czasu karmienia. Zwiększa 
także czas podczas ustawiania zegara / czasu karmienia.

 SET – wchodzi w tryb ustawień. Potwierdza również czas wejścia i przejście do 
następnego ustawienia.

 START NOW – natychmiast uruchamia zegar karmienia.

 START TOMORROW- uruchamia licznik karmienia następnego dnia.

 REC – nagrywa twoją osobistą wiadomość głosową.

 PLAY – odtwarza nagraną wiadomość głosową.

 ON SWITCH – włącza / wyłącza podajnik. W przypadku gdy podajnik nie będzie używany 
przez dłuższy czas. Wyłączenie guzika RESET anuluje cały czas i ustawienia karmienia.

Funkcje

 24 godzinny zegar.

 6-sekundowy osobisty rejestrator wiadomości głosowych.

 Osobisty komunikat głosowy woła twojego zwierzaka, gdy jego czas karmienia.

 Miska na jedzenie obraca się zgodnie z ustawionym czasem.

 4 Czasy karmienia można ustawić dla dowolnej pory dnia lub nocy.

  Urządzenie działa na baterie alkaliczne rozmiaru C ( 4 sztuki).

 Czerwona dioda LED wskazuje niski poziom baterii.

 Dodatkowa górna część pokrywy na lód lub wodę.
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Ilustracja elementów urządzenia

A. Pokrywa misy D. Miska z jedzeniem

B. Wewnętrzna osłona miski E. Płyta

C. Przesuwna pokrywka F. Baza podajnika
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Demontaż

1. Zdejmij pokrywę miski (A), mocno podnosząc pokrywę od spodu.

2. Usuń wewnętrzną miskę (B).

3. Zdejmij pokrywę (C).

Opcjonalnie: Wyjmij tace podawania z podstawy (D), z urządzenia można korzystać z tacami
lub bez nich . Na koniec mocno dociśnąć.
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Montaż urządzenia

1. Zamocuj pojemnik na żywność (D) tak, aby zablokował w bazie (E) znajdującej się w 
podstawie podajnika (F).

2. Umieść wewnętrzne tace do karmienia w misce na żywność (D)(opcjonalnie).

3. Zamontuj pokrywę przesuwaną (C) na górnej części miski na żywność (D).

4. Dopasuj wewnętrzną misę (B) do podajnika tak, aby została zablokowana przy pomocy 
pokrywy przesuwnej (C).

5. Zamocuj osłonę miski (A) na urządzeniu, ustawiając ją w oznaczonych miejscach. 

-18-



Napełnianie miski jedzeniem

1. W pierwszej kolejności zdemontuj urządzenie.

2. Napełnij pojemnik na żywność (D) odpowiednią ilością jedzenia (urządzenie może być 
używane z tacami na żywność lub bez nich).

3. Umieść osłonę (C) na urządzeniu, aby pasowała do rowków.

4. Przymocuj wewnętrzną miskę (B) tak, aby pasowała do pokrywy przesuwnej. Teraz 
możesz wypełnić komorę lodem lub wodą, jeśli jest to niezbędne (C).

5. Zamontuj odpowiednio osłonę miski (A).
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Pierwsze kroki

1.  Ostrożnie obróć podajnik do góry nogami. Zdejmij obie osłony baterii, ściskając dwie 
wypustki, delikatnie wyciągając każdą z nich.

2. Ustaw przełącznik ON w pozycji OFF. Włóż cztery baterie alkaliczne rozmiaru C w miejsce 
na baterie. NIE używaj starych lub tanich baterii węglowych.

3. Zamknij osłonki baterii, obróć dozownik prawą stroną do góry i włącz (ON). Podajnik 
wykona jeden cykl, a następnie na wyświetlaczu LCD pojawi się "12:00".

Uwaga: Twój podajnik dla zwierząt udostępnia żywność w następującej kolejności: taca 1, 
taca 2, taca 3, a następnie taca 4. Jeśli chcesz ustawić go tylko jedno karmienie, wypełnij 
tylko tacę 1. W przypadku dwóch karmień tace 1 i 2. Dla kolejnych kontynuuj sekwencję.

Ustawianie aktualnego czasu zegara

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez (2 sekundy), aby przejść do trybu Clock SET. 
Liczba godziny zacznie teraz migać.

2. Naciśnij przycisk MODE, aby zwiększyć godzinę. Po ustawieniu godziny naciśnij przycisk 
SET, aby potwierdzić godzinę. Liczba minuty zacznie migać.

3. 3. Aby zmienić liczbę minut, naciśnij przycisk MODE, aby zwiększyć minuty. Po 
ustawieniu minut naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić minutę. Liczby godzin i minut będą 
teraz migać.

4. W razie potrzeby naciśnij przycisk MODE, aby zmienić czas pomiędzy 12 lub 24 godziny.

5. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić bieżące ustawienie czasu, a liczby przestaną migać.
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Ustawianie czasu karmienia

1. Po ustawieniu czasu, naciśnij raz klawisz MODE. (1 1) pojawi się na wyświetlaczu. Jest to 
tryb wyświetlania czasu podawania.

2. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez (2 sekundy), aby wejść w tryb ustawiania 
czasu karmienia. Karmienie rozpocznie się od pierwszego numeru karmienia i czasu. 
Pierwsza cyfra pokazuje numer karmienia (Food Tray 1).

3.  Cyfra godziny zacznie migać (druga i trzecia cyfra). Naciśnij przycisk MODE, aby 
zwiększyć czas, a następnie naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawiony czas.

4. Po potwierdzeniu ustawionego czasu karmienia, na wyświetlaczu pojawi się kolejny 
numer i godzina karmienia (pierwsza cyfra zmieni się na następny numer karmienia, np. 2, 
3 lub 4 i z powrotem na 1). Aby zmienić czas karmienia, powtórz krok 3.

5. Powtarzaj krok 3 aż do ustawienia wszystkich 4 czasów podawania. Po ustawieniu 
wszystkich 4 trybów, wyświetlacz powróci do trybu wyświetlania zegara.

                     Liczba Czas         

                     karmień     karmień

                                         

                                              Pierwsza cyfra         Druga cyfra             Trzecia cyfra

Przykładowe programy:

 Karmić raz dziennie o 13:00 (24 godzinny tryb) i karmić przez 4 dni
 Czas karmienia 1, 2, 3 i 4 = 13:00
 Karmić dwa razy dziennie o 10:00 i 20:00 przez dwa dni
 Czas karmienia 1 = 10, czas karmienia 2 = 20, czas karmienia 3 = 10 i czas karmienia 4 = 20
 Karmić cztery razy dziennie o 6:00, 11:00, 16:00 i 21:00
 Czas karmienia 1 = 06, czas karmienia 2 = 11, czas karmienia 3 = 16 i czas karmienia 4 = 20

Należy pamiętać, że podajnik rozpocznie działanie od najbliższej godziny, na przykład, jeśli o
godzinie 13:00 nastawiasz podajnik na karmienie o godzinie 8:00, 12:00, 15:00 i 18:00, 
działanie rozpocznie się od 13:00.
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Przegląd i uruchamianie stopera karmienia

1. Użyj klawisza MODE, aby przełączyć zegar i ustawić czas karmienia (clock - potem 1. czas 
karmienia (feed me) → 2. czas karmienia → 3. czas karmienia → 4. czas karmienia → 
powrót do zegara ...) Sekwencja się powtórzy.

2. Naciśnij przycisk START NOW, aby natychmiast rozpocząć podawanie. Misa zostanie 
obrócona do wcześniej ustawionej pozycji początkowej (Taca 4), a nagrana wiadomość 
zostanie odtworzona jeden raz. Ikona BELL będzie teraz widoczna na wyświetlaczu LCD.

3.  Ewentualnie, naciśnij przycisk START TOMORROW, a licznik podawania rozpocznie się o 
godzinie 0: 00-północy. Misa zostanie obrócona do wcześniej ustawionej pozycji 
początkowej (Taca 4), a nagrana wiadomość zostanie odtworzona jeden raz. Ikona BELL i 
ikona Zz będą teraz widoczne na wyświetlaczu LCD.

Tryb wyświetlania   (aby sprawdzić ustawione czasy karmienia)

Użyj klawisza MODE, aby przełączać się pomiędzy ustawieniami zegara i karmienia (clock - 
potem 1. czas karmienia (feed me) → 2. czas podawania → trzeci czas karmienia → 4. czas
karmienia → powrót do zegara ...) Sekwencja się powtórzy.

Kiedy podajnik zostanie opróżniony, wystarczy napełnić go karmą. Nie musisz ponownie 
przechodzić przez proces ustawień.

Nagrany komunikat głosowy do odtworzenia w czasie karmienia

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC, czerwona dioda LED zaświeci się.

2. Wypowiedz swoją wiadomość. Masz do 20 sekund.

3. Po zakończeniu puść klawisz REC.

4. Odtwórz nagraną wiadomość głosową. Naciśnij przycisk PLAY.

Twoja nagrana wiadomość zostanie odtworzona.
Przy każdym karmieniu nagrana wiadomość zostanie odtworzona 3 razy.

Wymiana baterii

Wymień wszystkie baterie, gdy czerwona dioda LED (wskaźnik słabej baterii) zacznie migać. 
Używaj tylko nowych baterii alkalicznych.
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Uwagi i najczęściej zadawane pytania:

1. Gdy misa obraca się, ustawienie zegara i ustawienie trybu są niedozwolone.

2. W trybie wyświetlania zegara ikona dwukropka (:) będzie migać. Ikona dwukropka (:) jest
wyłączona w trybie timera karmienia.

3. Ikona PM zostanie wyświetlona po południu w trybie 12-godzinnego zegara i wyłączona 
w AM. Ikona PM nie będzie wyświetlana w trybie zegara 24-godzinnego.

4. W trybie timera karmienia pojawią się trzy liczby, pierwsza liczba to liczba karmy 
(1,2,3 lub 4), a dwie ostatnie cyfry oznaczają czas karmienia w godzinach.

5.  Po uruchomieniu licznika karmienia, ikona BELL włączy się. W trybie wyświetlania 
karmnika, stała ikona BELL oznacza, że czas karmienia już minął. Migająca ikona BELL 
oznacza, że czas karmienia nie został osiągnięty. Dzięki temu użytkownik wie, ile karmień 
pozostało do ukończenia wszystkich trybów.

6. Jeśli czas następnego karmienia zostanie ustawiony wcześniej, niż aktualny czas 
karmienia, karmienie rozpocznie się od następnego dnia.

7. Jeśli przycisk Mode zostanie naciśnięty i przytrzymany przez ponad 2 sekundy, liczba ta 
będzie automatycznie zwiększać się aż do zwolnienia klawisza. Gdy liczba osiągnie wartość 
maksymalną, liczba ta spadnie do wartości minimalnej i zacznie ponownie wzrastać.

8. Jeśli czas podawania już się rozpoczął, naciśnięcie przycisku START zresetuje timer i 
rozpocznie się ponownie od pierwszego trybu czasu karmienia.

9. Po naciśnięciu przycisku START TOMORROW, ikona BELL i Zz będzie WŁĄCZONA. Ikona Zz
wyłączy się o północy 0:00, wskazując, że timer został uruchomiony.

10. Opcja START TOMORROW jest używana, jeśli chcesz ustawić swój podajnik dzisiaj, aby 
ten zaczął działać dopiero jutro. Jest to rozwiązanie dobre, gdy zaprogramowałeś czas 
karmienia, który jeszcze nie upłynął, abyś mógł przygotować się wcześniej na ewentualną 
podróż lub po prostu nieobecność następnego dnia, a nie chcesz, aby podajnik pracował w 
dniu, w którym go zaprogramowałeś.
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Warunki gwarancji

Twój nowy produkt Petfan jest objęty 36-miesięczną gwarancją i 3-letnią gwarancją 
serwisową, obowiązującą od potwierdzenia otrzymania towaru. Twój numer paragonu lub 
zamówienie jest wymagana jako dowód daty zakupu więc konieczne jest, aby zachować je 
w bezpiecznym miejscu. Gwarancja ta ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedmiot został 
wykorzystany wyłącznie do docelowego użytku, a wszystkie instrukcje zostały stosownie 
przestrzegane. Uwaga: ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 

Nadużywanie produktu spowoduje unieważnienie gwarancji. Zwracany towar może zostać 
przyjęty tylko wówczas, gdy zostanie prawidłowo zapakowany w oryginalne kolorowe 
pudełko produktu i przedstawiony z oryginalnym dowodem zakupu / numerem 
zamówienia. Nie wpływa to na prawa ustawowe. 

Zwracane produkty należy oczyścić i dostarczyć do nas w możliwie jak najkrótszym czasie. 

Jeśli w twoim produkcie, usterka pojawi się w ciągu pierwszych 3 lat obowiązywania stałej 
gwarancji, zapłacimy wszystkie koszty wysyłki, związane ze zwrotem. Po 3 latach klient 
będzie ponosił koszty zwrotu produktu do nas. Opłaty dokonywane są wtedy, gdy 
naprawiony / wymieniony produkt zostanie odesłany do klienta. Jeśli chcesz zwrócić 
przedmiot, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy, masz prawo zrobić to w ciągu pierwszych 
100 dni od daty zakupu. Aby zapoznać się z naszą polityką zwrotów, wejdź na stronę 
https://petfan.pl/zwrot-towaru-petfan   

Klienci ponoszą koszty za wszelkie podatki nałożone na nasze produkty, gdy są wysyłane 
poza UE.

Wszystkie nasze ceny zawierają podatek VAT.

Po zwróceniu nam produktu będziemy dążyć do jego naprawy lub wymiany w ciągu 30 dni 
od otrzymania.

Gwarancja nie obejmuje żadnych wad wynikających z niewłaściwego użytkowania, 
uszkodzenia, gromadzenia się osadów kamiennych lub na skutek prób naprawy 
wykonanych przez osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również normalnego zużycia 
poszczególnych części.

-24-


