
5 MEALS AUTOMATIC PET FEEDER (PF – 105) 
EN 

USER MANUAL 

➢ Capacitive touch buttons
➢ 10s voice recording
➢ User-defined-24-hour feeding time setting, five separete food trays
➢ Adapter and battery dual power supply system
➢ Suitable for dry & semi-wet food
➢ Automatic standby mode when operation in 25s
➢ Memory function even in the case of power failure
➢ Low battery indicator

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



Product Display 

Operation Interface
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Product Operation

1. SETTING THE CURRENT TIME
Plug in or install four „C” sized batteries, then turn on the switch at the bottom.
 

1. Press the SET button. The hour digits will flash.
2.  or  buttons to find the current hour and press SET again to save. 
3. Once hour is saved, the minute digits will flash. 

4.  buttons to find the current minute and press SET again to save and 
enter Meal Time Setting Mode. 

2. SETTING THE FIRST MEAL TIME

1. Once the time is set, the unit will enter Meal Tome Setting Mode. The LCD will display the
icon and the hour digits will flash.

2. Press the or  buttons to find the hour and press SET again to save. 
3. Once hour is saved, the minute digits will flash.

4.  buttons to find the minute and press SET again to save. Then repeat 
the steps above to set the feeding time or next meal. The unit can be set up to four meals 
per day. If only 3 meals per day is required, then please press and hold SET key for three 
seconds to quit and save the previous setting. 

3. RECORDING MEAL CALL FOR YOUR PET
Follow below steps to record your voice to call your pet when feeding. 

1. Press and hold the REC button. The MIC light will display on the control panel. 
2. Speak into the Recording Port (small hole by the MIC light) and record your message (up to 

10 seconds).
3. Release the REC button when recording finished. The MIC light will go off.
4. Press the PLAY button to listen to the message. Repeat the steps above for re-recording if 

needed.

4. RESSETING THE PROGRAM

1. Press and hold SET key for 3 seconds to activate the LCD display, then press SET and the 
hour digits will flash.

2. Press and hold REC for 3 seconds until the  icon and alarm clock disappear, which 
means program eliminating is finished.

3. Refer to the operating steps to reset the program. 
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Uwaga:

Please read the manual carefully and keep it properly for the future reference. Fill the food trays 
with pet food after testing.

1. Unlocking the Screen: If no operation takes place in 25 seconds, the unit will shut down 
and enter standby mode. Press the SET button for 3 seconds to unlock the screen and 
follow the instructions above to manage settings. 

2. Low battery indicator: Please replace the battery in time when low battery indicator 
flashes.

3. Factory setting: To restore the factory settings, please press and hold the REC for 3 seconds 
in the unlocking state, which means all the settings will be deleted. 

4. Exit the current setting: Press and hod SET for 3 seconds in the unlockinh state to save the 
setting and return to the current time interface. 

Assemble & Disassemble

 Install the batteries/adapter:
Install the batteries/adapter: Remove 
the battery cover (at the bottom) and 
install 4 ”C”sized batteries properly, or 
plug in, then turn on the switch at the 
bottom, the LCD will be on, it means the
unit is working successfully. 

Assemble & Disassemble: Press the lock button 
to remove the cover, the food tray can be 
removed for cleaning. Please put the food tray 
and rotate properly to keep it stable, install the 
cover while pressing the lock button. 
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Device Cleaning

➢ Please cut off the power and unplug the adapter before cleaning. 
➢ Clean the unit with damp cloth rather than a soaked cloth.
➢ The food tray and food tank can be removed for cleaning.
➢ The food tray can be cleaned in the automatic dishwasher.  
➢ It needs to be wiped clean and completely dried before refilling the food. 

Operation Instructions 
➢ The product is only designed for cats and dogs. Please don't let children reach it. 
➢ Please replace the battery in advance when the low power indicator flash. Avoid using 

rechargeable batteries.
➢ The product is only for indoor use, which should be placed horizontally. 

Special Instructions
➢ When operating the device, please make sure that the touch panel is clean, and put your 

finger on the touch keys. In case the screen is not working during your first operation, 
please check if the batteries and adapter are installed correctly, if the bottom switch is 
turned on.

➢ Please use quality alkaline batteries. The clock may go slow when the machine has run for 
some time, which may be caused by the low power batteries. In this case, please timely 
replace the batteries and reset.

Standard Parameters
Size: 30.5 x 33.5 x 8 cm
Material: ABS
Net Weight: 1.3 kg
Capacity: 240 ml x 5
Battery: 4 “C“ size batteries (excluded)
Power: AC-DC adapter DC 5V/1A 
Food Category: Suitable for dry & semi-wet food

Please contant PETFAN costumer service and do not disassemble the unit 
when there is something wrong with the unit. 
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 AUTOMATYCZNY PODAJNIK PET (PF - 105) NA 5 POSIŁKÓW
PL 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

➢ Pojemnościowe przyciski dotykowe
➢ 10s nagrywanie głosu
➢ Zdefiniowany przez użytkownika 24-godzinny czas karmienia, pięć osobnych karmideł
➢ Podwójny system zasilania z baterii i zasilacza
➢ Nadaje się do suchej i pół-mokrej żywność
➢ Automatyczny tryb gotowości podczas pracy w 25s
➢ Funkcja pamięci nawet w przypadku awarii zasilania
➢ Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.



Przedstawienie produktu 

Panel sterowania
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Obsługa podajnika

1. USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU
Podłącz lub zainstaluj cztery baterie rozmiaru "C", a następnie włącz przełącznik u dołu.
 

1. Naciśnij przycisk SET. Cyfry godzin będą migać
2.  lub  , aby znaleźć aktualną godzinę i ponownie naciśnij przycisk SET, by 

zapisać. 
3. Gdy godzina została zapisana, cyfry minut zaczną migać.  

4.   aby znaleźć właściwą minutę i ponownie naciśnij przycisk SET, aby 
zapisać i wprowadzić tryb ustawień czasu posiłku. 

2. USTAWIENIE PIERWSZEGO CZASU POSIŁKÓW

1.

2. Naciśnij  aby znaleźć godzinę, a następnie naciśnij przycisk SET, aby zapisać. 
3. Została zapisana jedna godzina, zaczną migać cyfry minut.

4.  aby znaleźć właściwe minuty, a następnie naciśnij przycisk SET, aby 
zapisać. Następnie powtórz powyższe kroki, aby ustawić czas karmienia lub następny 
posiłek. Urządzenie można ustawić do czterech posiłków dziennie. Jeśli potrzebujesz tylko 3
posiłki dziennie, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez trzy sekundy, aby wyjść i zapisać 
poprzednie ustawienie.

3. NAGRYWANIE ZAWOŁANIA DO POSIŁKU DLA ZWIERZAKA
Wykonaj poniższe czynności i nagraj swój głos, który zawoła Twojego zwierzaka na posiłek. 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk REC. Wskaźnik MIC zaświeci się na panelu sterowania. 
2. Mów do portu nagrywania (mały otwór za wskaźnikiem MIC) i nagraj wiadomość (do 10 

sekund).
3. Zwolnij przycisk REC po zakończeniu nagrywania. Kontrolka MIC zgaśnie.
4. Naciśnij przycisk PLAY, aby odsłuchać wiadomość. W razie potrzeby powtórz powyższe kroki 

dla ponownego nagrania.

4. RESETOWANIE PROGRAMU

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby włączyć wyświetlacz LCD, następnie 

2.  i budzik znikną, co 
oznacza, że resetowanie programu jest zakończone.

3. Odwołaj się do powyższych kroków, aby zresetować program.

-8-



Uwaga:

Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją do użytku w przyszłości. Po zakończeniu testów 
napełnij pojemniki na karmę pokarmem dla zwierząt.

1. Odblokowywanie ekranu: Jeśli żadna czynność nie zostanie wykonana w przeciągu 25 
sekund, urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb gotowości. Naciśnij przycisk SET przez 3 
sekundy, aby odblokować ekran i postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby zarządzać 
ustawieniami.

2. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Baterię należy wymienić w momencie, 
gdy zacznie migać wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.

3. Ustawienie fabryczne: Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
REC przez 3 sekundy w stanie odblokowania, wówczas wszystkie ustawienia zostaną 
zresetowane.

4. Wyjdź z bieżącego ustawienia: Naciśnij i przytrzymaj SET przez 3 sekundy w stanie 
odblokowania, aby zapisać ustawienie i powrócić do ekranu aktualnego czasu.

Montaż i demontaż

 Zainstalować baterie / zasilacz:
Zainstaluj baterie / zasilacz: Zdejmij 
pokrywę baterii (u dołu) i załóż 
prawidłowo baterie o rozmiarze 4 "C lub
podłącz zasilacz, następnie włącz 
przełącznik u dołu, wyświetlacz LCD 
zaświeci się. Oznacza to, że urządzenie 
zostało poprawnie uruchomione.

Montaż i demontaż: Naciśnij przycisk blokady, aby
zdjąć pokrywę, pojemnik na żywność, można teraz
wyjąć do czyszczenia. Umieść pojemnik na 
żywność i delikatnie go obróć, aby ułożyć go 
poprawnie, nałóż pokrywę naciskając 
jednocześnie guzik blokady. 
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Czyszczenie urządzenia

➢ Przed czyszczeniem należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania. 
➢ Czyść urządzenie wyłącznie wilgotną ściereczką.
➢ Pojemnik na żywność można wyjąć do czyszczenia.
➢ Pojemnik na żywność  można myć w zmywarce.  
➢ Przed ponownym napełnieniem pojemnika na żywność, należy go wytrzeć do sucha i 

dokładnie wysuszyć. 

Instrukcja obsługi 
➢ Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla kotów i psów. Należy unikać jego kontaktu z 

dziećmi.
➢ Wymień baterie niezwłocznie gdy zacznie pulsować wskaźnik niskiej mocy. Unikaj używania 

baterii akumulatorowych.
➢ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, gdzie należy umieścić 

go poziomo.  

Specjalne instrukcje
➢ Podczas obsługi urządzenia upewnij się, że panel dotykowy jest czysty i połóż palec na 

klawiszach dotykowych. Jeśli ekran nie działa podczas pierwszej operacji, sprawdź, czy 
baterie i zasilacz są prawidłowo zainstalowane, a także czy przełącznik na dole jest 
włączony.

➢ Proszę używać wysokiej jakości baterii alkalicznych. Zegar może się spowolnić, gdy podajnik 
będzie działać przez dłuższy czas, co może być rezultatem zastosowania baterii o niskiej 
mocy. W takim przypadku, należy wymienić baterie i zresetować urządzenie.

Standardowe parametry
Wymiary: 30.5 x 33.5 x 8 cm
Materiał: ABS
Waga netto: 1.3 kg
Pojemność: 240 ml x 5
Baterie: 4 „C” baterie typu (wyłącznie)
Zasilanie: zasilacz AC-DC DC 5V / 1A
Kategorii żywności: Nadaje się dla suchej i pół-mokrej żywności 

Gdy coś niepokojącego dzieje się z urządzeniem, nie demontuj go, tylko 
skontaktuj się z obsługą klienta PETFAN.
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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.
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