
90 Day pet feeder

EN

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

CLOCK –displays clock (current time). 
TIMER – switches between pre-set feeding times. 
VOL – sets the feeding volume/portion-size. 
SET – enters SET mode, and confirms any feeding times you enter and advances to the next
setting. Also used with VOL key to perform manual feedings. 
START – starts the feeding schedule, confirms the clock and feeding-time. 
REC – records your personal voice message. 
PLAY – plays back your personal voice message. 
ON SWITCH – turns the feeder 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. 
DAY – sets the number of days to feed. 

                                                                               Control Panel

Features 

 12 or 24 hour clock display. 

 Feeds according to your set time. 

 Amount of food dispensed is adjustable. 

 6 second personal voice message recorder. 

 Personal Voice message calls your pet when its feeding time. 

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

 D-size alkaline batteries (4pc’s required) lasts over 1 year. 

 Red LED indicates Low batteries. 
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Assembly & Disassembly 

Assembly 

1. Open the food tank and unpack the feeder tray. 
2. On a flat surface, line up the pet feeder with the feeder tray. 
3. Push the feeder tray into the recess until it snaps in place. 

Disassembly 

1. Open the spring loaded locks on the sides of the feeder base, using both hands and your 
thumbs to push down the locks and release the food tank. 
2. Remove the food tank from the base. 

Note: The springs are very strong so be careful not to let the locks snap back and hurt your 
fingers. 

To re-assemble 

1. Line up the food tank with the feeder base. 

2. Press the locks out with your thumbs so the food tank can sit onto the feeder base. The 
locks are spring loaded so be careful not to pinch your fingers. 

3. Ensure the locks securely lock onto the food tank. 
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Getting started 

 Open the battery door (under the unit). 

 Insert four D-size alkaline batteries into the battery tray. DO NOT use old or cheap carbon 
batteries. 

 Close the battery door and switch on the feeder. The ON switch is next to the battery 
door (under the unit). 

 The feeder will cycle once until ”12:00” is flashing on the LCD display. 

 You now have 90 seconds to set the current time in order for the feeder to work properly.
If longer than 90 seconds passes then (1 :07) will be displayed on the LCD. Simply turn the 
switch to Off, wait 1 minute, then repeat from step 3. 

                                                                                  Digit-1    Digit-2    Digit-3    Digit-4 
                                            Control Panel 
 
                                                                                     TIMER  
                                                                                       PM

                                                                                               CLOCK

                                                                                                                  LCD Display
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General operation 

Setting the Current Time 

1. All digits should now be flashing. 
2. Press the CLOCK key to set the HOUR. 
3. Press the TIMER key to set the MINUTE. 
4. Press the SET key once to confirm the time, now the display will show either 12 or 24 to 
indicate the display mode. 
5. Press the CLOCK key to change between 12 or 24-hour display mode. 
6. Press the START key to CONFIRM the clock setup. 
7. (1 :07) will be flashing and you must now set the feeding times. 

Setting the Feed Time and Number of Feeds per Day 

1. (1 07) should now be flashing. Digit-1 is the feeding number (times per day), Digits 3 & 4 
are the feeding time (in hours). 
2. The display shows the 1st feeding time (1 07) this means the 1st feeding will be at 7am. 
3. With (1 07) flashing, press and hold (for 2 seconds) the SET key until Digit 3 & 4 start 
flashing (07). 
4. Press the TIMER key to set the desired hour for feeding. 
5. Press the SET key to confirm your setting and proceed to the 2nd feeding time. 
6. Repeat step 4 to set the desired hour for the SECOND feeding time. 
7. At this point if you want to only feed 2 times per day. Press the START key and you’re 
finished. 
8. If you wish to feed a 3rd or 4th time each day, do not press the START key and repeat 
from step 4. 

Tip: If you pressed the SET key a 3rd time, but you did not want to feed 3 times per day, 
just press the TIMER key and then press and hold the SET key (for 2 seconds) to start over, 
remember not to press the SET key after the second feeding, press the START key to end 
your number of feedings per day. 
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Note: 

If all four feeding-times have been set, the process will terminate and the schedule will 
start automatically. The next feeding time will then be displayed. (If only 1 feeding-time has
been set then the feeding-timer display will not change even if you press the TIMER key.) 

Feeding-times must be set in ascending order otherwise the remaining number of the 
feeds will not be served. 

Setting the Volume/Portion-Size 

1. Press the VOL key to display feed-volume/portion-size. 
2. Press and hold (for 2 seconds) the SET key until Digit-4 blinks. 
3. Press the VOL key to set the desired volume. 
Please Note: 
4. A Feed-volume of 1 equals ¼ cup of food, 2 means ½ cup of food, 3= ¾ cups and so on. 
5. The number 0 represents 10 portions which is equal to 2.5 cups. 
6. Press the START key to confirm the volume/portion size. 
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To review the settings 

1. Press the TIMER key to cycle through and view the feeding times. Only the feeding times
per day that are set will be displayed. Digit-1 is the feeding number each day, Digit 3 & 4 
are the feeding times (in hours). Example: (1 07)=(1st feeding at 7am). 

2. Press the VOL key once to view the volume/portion-size and feeding day (s) remaining. 

3. Press the DAY key to display feeding day(s) remaining. 

4. Press the CLOCK key once to display the current time, the CLOCK icon will now turn on. 

                                                                                  Digit-1    Digit-2    Digit-3    Digit-4 
                        
                                           LCD Display
                                                                                     TIMER  
                                                                                       PM

                                                                                               CLOCK

    
    

Control Panel                                                                              

5. If no key is pressed for more than 8 seconds, the display will switch back to show the 
next feeding time with the timer icon flashing. 

Note: 
Using the TIMER key to cycle through the feeding times will only display the number of 
feedings you set. The sequence will repeat after the last one is displayed. 

Only the 1st feeding time will be displayed if you’ve set just 1 feeding. 

A flashing timer-icon means the feeding-time has not been reached while a solid timer icon
means the feeding-time has already passed. 

The volume and day display shares the same screen so Digit-1 & 2 are the feeding day(s) 
remaining while Digit-4 is the Volume/Portion-size. 
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Setting the Number of Days to Feed 

1. Press the DAY key and the left side of the LCD shows the number of days your Automatic 
Feeder will feed for until it stops. The default setting of (0) means the feeder will feed 
continuously and never stop. 

2. To change the number of days to feed, press the DAY key then press and hold the SET 
key (for 2 seconds) until the days flash on the LCD. 

3. Press the DAY key to change the number of days. Hold down the DAY key to speed 
through the numbers. 

4. If you set a number of days to feed (1 to 99 days) then at 6am after the last day the 
feeder Alarm will start beeping. 

5. To repeat the same schedule without any changes, just press the START key. 

6. To feed continuously, set the number of days to 0. 

Note: 
 When the timer-icon and all the numbers on the LCD display are continuously ON, the 
feeding schedule has started. 

 Once a feeding schedule has started, you can force it to end by pressing the SET and 
START keys together. 

Record Voice Message to be played at feeding times 

Press and hold the REC key, the Red LED will turn on. 
Speak your message. You have up to 6 seconds. 
When finished, release the REC key. 

Play back recorded Voice Message 

Press the PLAY key. 
Your recorded message will now play. 
At each Feeding your recorded message will play and repeat 3 times. 
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Feeding Alarm 

1. Your Automatic Pet Feeder has an ALARM (a continuous beeping) to alert you to when 
your feeding schedule has ended and no more food will be dispensed. 

2. The Feeding Alarm will start at 6:00AM the next day to avoid disturbing anyone during 
the night. 

3. You can press any key to stop the alarm. 

4. To restart your original feeding schedule, press the START key. 

Important Notes: 

 Power-on default settings are: Number of Days to Feed=0 days (0=continuous), Number 
of Feedings per Day=2 feedings and Volume/Portion-size=1 (¼ cup). 

 The feeder will vibrate for about 15 seconds during food delivery to help the unit 
dispense food more efficiently. 

 If you hear a few beeps (10 in total) and the feeder-drum isn’t moving then the Tray-Full
detector has been triggered. MAKE SURE THE FOOD SLIDE AREA IS CLEAR OF FOOD. 

 Do not use the feeder under strong sun light as the Tray-Full detector can be activated 
by bright light making the feeder act like the food-tray is full and will stop delivering food. 

Note: 

When the timer-icon and all the numbers on the LCD display are continuously ON, the 
feeding schedule has started. 
Once a feeding schedule has started, you can force it to end by pressing the SET and START 
keys together. 

To manually feed your pet 

 Press the SET and VOL keys together, once only ¼ cup will be dispensed. The normal 
schedule and quantity will not be affected. 
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Opening and closing the food cover 

1. To open ( Unlock ) the food cover Automatic Pet Feeder,
rotate the round dial so the ARROW points towards the
Open Lock. 

2. To close ( Lock ) the food cover Automatic Pet Feeder,
rotate the round dial so the ARROW points towards the 
Closed Lock. 

Care and cleaning 

When the food tank starts getting dirty and there is a lot of loose food at the bottom of the
food tank, you can remove the food cover and food tank for cleaning. 

Use a soft damp cloth to clean the feeder base which contains the control panel and 
batteries. Never get this part wet and do NOT wash with running water. You can wash the 
Food Cover and Food Tank in warm soapy water. DO NOT put these parts in the dishwasher
or they will be permanently damaged. 
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FAQ’S 

1. The clock can display in either 12 or 24-hour display format The ( PM ) icon will show in 
the afternoon under the 12-hour display mode. 

2. The feeding days can be changed at any time but the previous schedule will be replaced 
and will start from the 1st new feeding day set. 

3. The feeding times and feeding-volume can be changed at any time and the new settings 
will be for the rest of the feeding day/s schedule. 

4. Once the schedule has started, the DAYS displayed will be reduced by 1 every day at 0:00
(midnight) until the end is reached. It will then revert back to the original number of set 
DAYS and the Feed Alarm will sound. Just press the START key to start your original 
program/settings again. 

5. If the timer icon is OFF and all numbers are flashing then no feeding schedule has been 
set. 

6. When the timer icon is ON and all numbers on the LCD display are not flashing then the 
schedule has started. 

7. When the Clock icon is ON the current time is displayed. 

8. When the Red (LOW BATT) light FLASHES, the batteries are low and must be replaced. 
Change all the batteries as soon as possible. You will have to reprogram all your settings 
again when the batteries are changed. 

9. When the LCD display shows ( Err ), the food delivery door is not closing properly. You 
need to remove any food that jams the door. 1) Switch OFF the Auto Feeder, remove all 
food, turn your Auto Feeder upside down. 2) Clean both doors hinges with a soft brush. 3) 
After cleaning switch ON the Auto Feeder and refill with food. 

10. Note: You will have to reprogram all your original settings before you can use your 
feeder again. 

11. Always use the Quick Setup Guide for fast easy programming. If you want more 
advanced features, use the this Instruction Manual. 

-12-



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, build-up 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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90-dniowy podajnik dla zwierząt domowych

PL



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

CLOCK – wyświetla zegar (aktualny czas).
TIMER – przełącznik pomiędzy zaprogramowanymi czasami podawania.
VOL – ustawia objętość karmienia/ wielkość porcji.
SET – wchodząc w tryb SET, potwierdzasz wszystkie wprowadzone czasy karmienia i 
przechodzisz do następnego ustawienia. Używany również z przyciskiem VOL, aby 
wykonywać ręczne karmienie.
START – rozpoczyna harmonogram karmienia, potwierdza zegar i czas karmienia.
REC – nagrywa osobistą wiadomość głosową.
PLAY – odtwarza twoją osobistą wiadomość głosową.
ON SWITCH –  wyłącza podajnik. W przypadku gdy podajnik nie będzie używany przez 
dłuższy czas, wyłączenie tego przycisku spowoduje zresetowanie ustawień czasu i 
karmienia. 
DAY – ustawia liczbę dni karmienia.

                                                                               Panel sterowania

Funkcje 

 Wyświetlanie zegara w trybie 12 lub 24-godzinnym. 

 Karmienie zgodnie z ustawionym czasem.

 Regulacja podawanej ilości jedzenia. 

 6-sekundowy osobisty rejestrator wiadomości głosowych. 

 Wiadomości głosowe wołające zwierzę, gdy nadchodzi czas jego karmienia. 

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

 Baterie alkaliczne typu D (wymagane 4 sztuki) utrzymują funkcjonalność ponad rok.

 Czerwona dioda LED wskazująca niski poziom baterii.
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Montaż i demontaż 

Montaż

1. Otwórz zbiornik na pokarm i rozpakuj tacę podajnika.
2. Na płaskiej powierzchni karmnik dla zwierząt wyrównaj z tacą podajnika.
3. Wsuń podajnik do wgłębienia, aż zostanie właściwie ulokowany na swoim miejscu.

Demontaż

1. Otwórz sprężynowe blokady po bokach podstawy podajnika, używając obu rąk i kciuków, 
aby przesunąć blokady i zwolnić zbiornik.
2. Wyjmij zbiornik na żywność z podstawy.

Uwaga: sprężyny są bardzo mocne, więc należy uważać, aby nie zablokować zamków i nie 
uszkodzić palców. 

W celu ponownego montażu 

1. Ustaw zbiornik na żywność na podstawie podajnika.

2. Naciśnij zatrzaski kciukiem, aby zbiornik na żywność mógł ulokować się na podstawie 
podajnika. Zamki są wyposażone w sprężynę, dlatego należy uważać, aby nie uszkodzić 
sobie palców.

3. Upewnij się, że zamki są bezpiecznie zablokowane na zbiorniku żywności.
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Pierwsze kroki 

 Otwórz zabezpieczenie baterii (pod urządzeniem).

 Włóż cztery baterie alkaliczne rozmiaru D w odpowiednim miejscu. NIE używaj starych lub
tanich baterii węglowych.

 Zamknij pokrywę baterii i włącz podajnik. Przełącznik ON znajduje się obok pokrywy 
baterii (pod urządzeniem).

 Podajnik wykona cykl jeden raz, aż na wyświetlaczu LCD zacznie migać "12:00".

 Masz teraz 90 sekund na ustawienie aktualnego czasu, aby podajnik działał poprawnie. 
Jeśli minie więcej niż 90 sekund, wówczas na wyświetlaczu LCD pojawi się (1: 07). 
Wystarczy ustawić przełącznik w pozycji Off, odczekać 1 minutę, a następnie powtórzyć od 
kroku 3.

                                                                                 Cyfra-1    Cyfra-2    Cyfra-3    Cyfra-4
                                  Panel sterowania  
 
                                                                                     TIMER  
                                                                                       PM

                                                                                               ZEGAR

                                                                                                               Wyświetlacz LCD
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Ogólna obsługa 

Ustawianie aktualnego czasu 

1. Wszystkie cyfry powinny teraz migać. 
2. Naciśnij przycisk CLOCK, aby ustawić GODZINĘ. 
3. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić MINUTY. 
4. Naciśnij raz przycisk SET, aby potwierdzić godzinę, teraz wyświetlacz pokaże 12 lub 24, 
aby wskazać tryb wyświetlania.
5. Naciśnij przycisk CLOCK, aby zmienić tryb wyświetlania na 12 lub 24-godzinny.
6. Naciśnij przycisk START, aby POTWIERDZIĆ konfigurację zegara.
7. Migotanie (1: 07) oznacza, iż należy teraz ustawić czas karmienia.

Ustawianie czasu karmienia i ilości karm na dzień 

1. Na wyświetlaczu (1 07) powinien teraz migać. Cyfra-1 to numer karmienia ( ilość 
podawana dziennie), cyfry 3 i 4 to czas karmienia (w godzinach).
2. Wyświetlacz pokazuje pierwszy czas karmienia (1 07), co oznacza, że pierwsze karmienie 
odbędzie się o 7 rano. 
3. Przy migającym  (1 07), naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk SET, aż zaczną 
migać cyfry 3 i 4 (07). 
4. Naciśnij przycisk TIMER, aby ustawić pożądaną godzinę karmienia. 
5. Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić ustawienia i przejść do drugiego czasu karmienia. 
6. Powtórz krok 4, aby ustawić żądaną godzinę dla DRUGIEGO czasu karmienia. 
7. W tym momencie, jeśli chcesz karmić tylko 2 razy dziennie, naciśnij klawisz START, a 
skończysz ustawianie.
8. Jeśli chcesz podawać pokarm 3 lub 4 raz dziennie, nie naciskaj przycisku START i 
powtarzaj od kroku 4. 

Wskazówka: Jeśli naciśniesz przycisk SET po raz trzeci, ale nie chcesz podawać karmy trzy 
razy dziennie, po prostu naciśnij przycisk TIMER, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 
SET (przez 2 sekundy), aby rozpocząć od nowa. Pamiętaj, aby nie naciskać przycisku SET po 
drugim karmieniu, naciśnij przycisk START, aby zakończyć liczbę karmień planowaną na 
dzień. 
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Uwaga:

Jeśli wszystkie cztery czasy karmienia zostały ustawione, proces zakończy się, a 
harmonogram karmień rozpocznie się automatycznie. Zostanie wyświetlony następny czas 
karmienia. (Jeśli ustawiono tylko 1 czas karmienia, wyświetlacz czasu podawania nie zmieni 
się nawet po naciśnięciu przycisku TIMER.)

Czasy karmienia muszą być ustawione w porządku rosnącym, w przeciwnym razie pozostała
liczba karmień nie zostanie wyświetlona.

Ustawianie objętości / wielkości porcji 

1. Naciśnij przycisk VOL, aby wyświetlić objętość podawanego materiału / wielkość porcji. 
2.  Naciśnij i przytrzymaj (przez 2 sekundy) przycisk SET, aż Cyfra -4 zacznie migać. 
3. Naciśnij przycisk VOL, aby ustawić pożądaną objętość. 
Proszę mieć na uwadze: 
4. Ilość karmy oznaczona 1 równa się ¼ filiżanki pokarmu, 2 oznacza ½ filiżanki pokarmu, 3 =
¾ filiżanki i tak dalej. 
5. Liczba 0 oznacza 10 porcji, co odpowiada 2,5 filiżankom. 
6. Naciśnij przycisk START, aby potwierdzić objętość / wielkość porcji. 
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Przegląd ustawień 

1. Naciśnij przycisk TIMER, aby móc przełączać i wyświetlać czas karmienia. Zostaną 
wyświetlone tylko ustawione czasy karmienia dziennie. Cyfra-1 to liczba karmień każdego 
dnia, cyfry 3 i 4 to czasy karmienia (w godzinach). Przykład: (1 07) = (pierwsze karmienie o 7
rano).

2. Naciśnij raz przycisk VOL, aby wyświetlić objętość / wielkość porcji i dzień (dni) 
karmienia. 

3. Naciśnij przycisk DAY, aby wyświetlić pozostałe dni karmienia. 

4. Naciśnij jeden raz przycisk CLOCK, aby wyświetlić aktualny czas, ikona CLOCK będzie się 
teraz włączać. 
                                                                                 Cyfra-1    Cyfra-2    Cyfra-3    Cyfra-4 
                        
                                          Wyświetlacz LCD
                                                                                     TIMER  
                                                                                       PM

                                                                                               ZEGAR

    
    

Panel sterowania                                                                              

5. Jeśli przez ponad 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełączy 
się, aby wyświetlić następny czas karmienia z migającą ikoną zegara. 

Uwaga: 
Używanie przycisku TIMER do przełączania czasów karmienia pozwala wyświetlić tylko 
liczbę ustawionych karmień. Sekwencja powtarza się po wyświetleniu ostatniego.

Tylko pierwszy czas karmienia zostanie wyświetlony, jeśli ustawiłeś tylko 1 karmienie. 

Migająca ikona timera oznacza, że czas karmienia nie został osiągnięty, a święcąca ikona 
zegara oznacza, że czas karmienia już minął. 

Wyświetlacz objętości i dnia ma ten sam ekran, więc cyfry 1 i 2 są dniami pozostałymi do 
karmienia, podczas gdy cyfra-4 to objętość / wielkość porcji.
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Ustawianie czasu karmienia 

1. Naciśnij przycisk DAY, a lewa strona wyświetlacza LCD pokaże liczbę dni, przez którą 
automatycznie podawana będzie karma, dopóki określona liczba dni nie upłynie. 
Ustawienie domyślne (0) oznacza, że podajnik będzie wydawał karmę w sposób ciągły i 
nigdy się nie zatrzyma.

2. Aby zmienić liczbę dni karmienia, naciśnij przycisk DAY, a następnie naciśnij i przytrzymaj 
przycisk SET (przez 2 sekundy), aż cyfry dni będą migać na wyświetlaczu LCD. 

3. Naciśnij przycisk DAY, aby zmienić liczbę dni. Przytrzymaj klawisz DAY, aby przyspieszyć 
zmianę liczby.

4. Jeśli ustawisz liczbę dni karmień (od 1 do 99 dni), to o 6:00 po upływie ostatniego dnia 
alarm zacznie emitować sygnał dźwiękowy. 

5. Aby powtórzyć ten sam harmonogram bez żadnych zmian, po prostu naciśnij przycisk 
START. 

6. Aby podawać karmę stale, ustaw liczbę dni na 0. 

Uwaga: 
 Gdy ikona zegara i wszystkie cyfry na wyświetlaczu LCD są ciągle WŁĄCZONE, 
harmonogram podawania został rozpoczęty.

 Po rozpoczęciu harmonogramu karmienia możesz wymusić jego zakończenie, naciskając 
jednocześnie klawisze SET i START.

Nagrywanie wiadomości głosowych 

Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC, czerwona dioda LED zaświeci się.
Wypowiedz swoją wiadomość. Masz do 6 sekund.
Po zakończeniu zwolnij klawisz REC.

Odtwórz nagraną wiadomość głosową 

Naciśnij przycisk PLAY.
Twoja nagrana wiadomość zostanie odtworzona.
Przy każdym karmieniu nagrana wiadomość zostanie odtworzona i powtórzona 3 razy.
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Alarm podawania 

1. Twój automatyczny podajnik dla zwierząt ma ALARM (ciągły sygnał dźwiękowy), który 
informuje Cię, kiedy twój plan karmienia dobiegnie końca i nie będzie już wydawał 
kolejnych porcji.

2. Alarm karmienia rozpoczyna się o godzinie 6:00 następnego dnia, aby nie przeszkadzać 
nikomu w nocy.

3. Możesz nacisnąć dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm. 

4. Aby ponownie uruchomić pierwotny harmonogram karmienia, naciśnij przycisk START. 

Ważne wskazówki: 

 Domyślne ustawienia urządzenia: Liczba dni karmienia = 0 dni (0 = ciągły), liczba karmień 
dziennie = 2 podania oraz objętość / wielkość porcji = 1 (¼ filiżanki).

 Podajnik wibruje przez około 15 sekund podczas podawania żywności, aby pomóc wydać 
pokarm w bardziej wydajny sposób.

 Jeśli usłyszysz kilka sygnałów dźwiękowych (łącznie 10) i bęben podajnika przestanie się 
poruszać, oznacza to, że uruchomiono czujnik Tray-Full. UPEWNIJ SIĘ, ŻE POKRĘTŁO 
ŻYWNOŚCI NIE JEST POKRYTE KARMĄ.

 Nie korzystaj z podajnika w miejscu mocno nasłonecznionym, ponieważ czujnik Tray-Full
może zostać aktywowany jasnym światłem, przez co podajnik będzie działał tak, jakby 
miska na żywność była pełna i przestaje dostarczać jedzenie.

Uwaga: 

Kiedy ikona zegara i wszystkie cyfry na wyświetlaczu LCD są ciągle włączone, rozpoczyna się
zaplanowany harmonogram karmienia.
Po rozpoczęciu harmonogramu karmienia możesz wymusić jego zakończenie, naciskając 
jednocześnie klawisze SET i START.

Aby ręcznie karmić zwierzaka 

 Wciśnij jednocześnie przyciski SET i VOL, wówczas ¼ filiżanki zostanie wydana do miski 
pupila. Ustawiony harmonogram i ilości wydawanego pokarmu nie ulegną zmianie.
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Otwieranie pokrywy podajnika 

1. Aby otworzyć (odblokować) pokrywę automatycznego
podajnik żywności dla zwierząt, obróć okrągłe pokrętło
tak, aby strzałka skierowała się w stronę blokady otwarcia.

2. Aby zamknąć (Zablokować) pokrywę z pokarmem w
automatycznym podajniku dla zwierząt, obróć okrągłe
pokrętło tak, aby strzałka skierowała się w stronę 
zamkniętej kłódki.

Czyszczenie i konserwacja 

Jeżeli zbiornik na żywność zostanie zabrudzony, a na dnie zbiornika na żywność znajduje się 
dużo pozostałości pokarmu, możesz wyjąć pokrywę do żywności i zbiornik na żywność w 
celu wyczyszczenia.

Użyj miękkiej, wilgotnej szmatki do czyszczenia podstawy podajnika, która zawiera panel 
sterowania i baterie. Nigdy nie mocz tej części i NIE myj jej pod bieżącą wodą. Możesz umyć
pokrywę pojemnika i pojemnik na żywność w ciepłej wodzie z mydłem. NIE WOLNO 
umieszczać tych części w zmywarce do naczyń, gdyż mogą zostać trwale uszkodzone.
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Najczęściej zadawane pytania 

1. Zegar może być wyświetlany w formacie wyświetlania 12- lub 24-godzinnego. Ikona (PM)
wyświetla się po południu w trybie wyświetlania 12-godzinnego.

2. Dni karmienia można zmienić w dowolnym momencie, ale poprzedni harmonogram 
zostanie zastąpiony i rozpocznie się od pierwszego dnia nowego planu karmienia.

3. Czasy karmienia i wielkość porcji karmienia można zmienić w dowolnym momencie, a 
nowe ustawienia będą obowiązywały przez resztę dnia / dni karmienia.

4. Po uruchomieniu harmonogramu, przedstawione na wyświetlaczu dni (DAYS) będą 
zmniejszane o 1 każdego dnia o godzinie 0:00 (północy) do końca realizacji planu. 
Następnie powracają one do pierwotnej liczby ustawionych dni (DAYS) i rozlega się alarm 
zakończenia programu. Wystarczy nacisnąć przycisk START, aby ponownie uruchomić swój 
pierwotny program / ustawienia.

5. Jeśli ikona timera jest wyłączona i wszystkie cyfry migają, wówczas oznacza to, iż nie 
ustawiono harmonogramu karmienia.

6. Gdy ikona timera jest włączona, a wszystkie cyfry na wyświetlaczu LCD nie migają, 
harmonogram się rozpoczął.

7.  Gdy ikona zegara jest włączona, wyświetlany jest aktualny czas.

8. Gdy czerwone światło (LOW BATT) MIGA, baterie są wyczerpane i należy je wymienić. 
Wymień wszystkie baterie tak szybko, jak to możliwe. Będziesz musiał ponownie 
zaprogramować wszystkie swoje ustawienia po zmianie baterii.

9. Gdy wyświetlacz LCD pokazuje (Err), oznacza to, iż zamknięcie do pojemnika żywności nie
zostało założone prawidłowo. Musisz usunąć pokarm, które blokuje zamykanie. 1) Wyłącz 
automatyczny podajnik, usuń wszystkie produkty spożywcze, odwróć automatyczny 
podajnik do góry nogami. 2) Wyczyść oba zawiasy zamykania miękką szczotką. 3) Po 
oczyszczeniu włącz Auto Feeder i uzupełnij jedzenie.

10. Uwaga: Przed ponownym użyciem podajnika konieczne będzie przeprogramowanie 
wszystkich oryginalnych ustawień. 

11. Zawsze używaj Podręcznika szybkiej konfiguracji, aby szybko i łatwo programować. Jeśli 
potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, skorzystaj z tej instrukcji obsługi.
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Gwarancja brytyjska i unijna 

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 miesięcy obowiązywania 
stałej gwarancji, zapłacimy wszystkie koszty wysyłki, związane ze zwrotem. Po 3 miesiącach 
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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