
AUTOMATIC PET FEEDER (PF-102)

EN 

INSTRUCTION MANUAL 

➢ Capacitive touch buttons

➢ Blue backlight LCD display

➢ Easy setting

➢ Capacity: 4.3L

➢ Low power indicator

➢ Food shortage warnings

➢ Battery and adapter dual power supply 
system

➢ 10s voice recording 

➢ feeding of 4 meals a day, each meal up 
to 10 portions (about 100 g)

➢ Saving feeding parameters 
automatically

➢ Suitable for 5mm to 15mm diameter dry
pet food

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

MANAGING THE SETTINGS
SETTING THE TIME

1.

2.

3.

4.

current minute and press SET again to save and
enter Meal Time Setting Mode. 

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

3.

4.

minute and press SET again to save. 
5. Repeat the steps above to set additional Meal Times (up to 4) or enter the Meal Portion Setting 

Mode. 

SETTING THE FIRST MEAL PORTION

1. Once the time is set, the unit will enter Meal
Time Setting Mode. The LCD will display the P
and the portion digits will flash. 

2. Press the or  button to set the portion

size and press SET again to save. 
3. Repeat the steps above to set additional

portions (up to 4).

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.
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Note:

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

2. Manual Feeding: Unlock the screen, press  button to dispense one portion of food manually.

3. Resetting: Press and hold the SET key until the digits flash then press the PLAY key to delete the 
previous setting. 

4. Erase Alarm Sound: When there is no pet food dispensed through the food outlet, the device will 
beep to warn you there is enough food. If you would like to erase the beep sound, please fill 
enough food and dispense one portion manually or Press and Hold the SET key for several 
seconds. 

5. When Blocking: If a jam should occur, the unit will stop dispensing food. Clear any food from 
around the outlet and the unit should return to normal operation. 

6. Exit: During setting (Digits on display are flashing, press and hold SET key for 3 seconds to exit 
setting, and will return to timer interface. The program you set will be saved automatically before
exiting. 

Assemble & Disassemble

 Assemble & Disassemble food tank:
Hold both sides of the food tank and 
lift upwards for removal; for 
installation, rotate the central rotary 
impeller to align the buttom slot.  

Assemble & Disassemble food tray:
Hold buckles on both sides of the food 
tray, push the tray towards the body. 
Pull the tray outwards for removal. 

Device Cleaning

 Please cut off and unplug the device 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 base cannot be immersed in ater at any time, or it may cause short- circut of the device. 
 The food tank and food tray can be cleaned in the automatic dishwasher.
 It needs to be wiped clean and completely dried before refilling the food. 
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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. 

➢ Please check the remaining food in the food tank regularly and give a refill in time. It is normal 
that the food at the bottom will not be consumed completely.

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.

➢ Both sides of the food outlet are set with infrared radio tube. If the food is excessively stacked in 
the food tray, the food aoutlet will be clogged, it may cause the failure in receiving the infrared 
radiation, and the device will automatically enter the protection status, and stop the current food
discharging. In this case, please clean out the food at the outlet. After the infrared radiation can 
be normally received, the device will continue executing the next feeding program. 

➢ When the display shows „EEEE“, it indicates that the motor has entered the automatic protection 
state. In this case, please remove the food tank is stuck by food and then clean up, and mount it 
back to the food tank. Then try manually feeding once, so as to check whether the motor is in 
normal operation to clear the display of error status.

➢ The device supports dual power supply. Adapter mode is default setting wchich will be 
automatically switched to battery mode during power failure. The feeding program still works. 

Standard Parameters
Size: 24.5 x 30 x 38 cm
Capacity: 4.3L
Material: ABS
Net Weight: 2.1 kg
Power supply: 3 “D“ size alkaline batteries or DC adapter
DC Power: DC 5V/1A standard power supply
Food Category: Dry cat food and dog food, no wet food or snacks
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AUTOMATYCZNY PODAJNIK DLA ZWIERZĄT (PF-102)

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

➢ Pojemnościowe przyciski dotykowe

➢ Niebieskie podświetlenie wyświetlacza LCD

➢ Łatwe ustawianie

➢ Pojemność: 4.3L

➢ Wskaźnik małej mocy

➢ Ostrzeżenia o konieczności uzupełnienia 
pojemnika

➢ System podwójnego zasilania z baterii i 
zasilacza

➢ 10 -cio sekundowe nagrywanie głosu

➢ Dozowanie 4 posiłków dziennie, każdy 
posiłek do 10 porcji (około 100 g)

➢ Automatyczne zapisywanie parametrów 
żywienia

➢ Nadaje się do suchej karmy dla zwierząt o 
średnicy od 5 mm do 15 mm

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



Przedstawienie produktu 

Górna pokrywa

Panel sterowania Pojemnik na karmę
Przycisk

Korpus

Podajnik karmy
Gniazdo zasilania

Tacka na karmę

 Komora baterii

Panel sterowania
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Obsługa podajnika

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI
USTAWIANIE CZASU

1.

2.

godzinę i ponownie naciśnij przycisk SET, by
zapisać. 

3.  Jedna godzina została zapisana, cyfry minut
zaczną migać. 

4. Naciśnij    aby znaleźć właściwą

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

5. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić dodatkowy czas posiłków (do 4) lub przejdź do trybu 
ustawień porcji posiłku.

USTAWIENIE PIERWSZEJ PORCJI POSIŁKU

1.

2.

ponownie naciśnij przycisk SET, aby zapisać. 
3. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić

dodatkowe porcje (do 4).

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.
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Uwaga:

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 trzy (3) sekundy, 
aby odblokować ekran i postępuj zgodnie z instrukcjami powyżej, aby zarządzać ustawieniami.

2. Karmienie ręczne  aby ręcznie dozować jedną porcję karmy.

3. Resetowanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż cyfry będą migać, a następnie naciśnij 
przycisk PLAY, aby anulować poprzednie ustawienie. 

4. Kasowanie alarmu: Gdy w podajniku skończy się pokarmu dla zwierząt domowych, urządzenie 
wyda sygnał dźwiękowy, aby ostrzec Cię o braku dostatecznej ilości karmy. Jeśli chcesz skasować 
sygnał dźwiękowy, wypełnij pojemnik odpowiednią ilością pokarmu oraz podaj jedną porcję 
ręcznie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez kilka sekund.

5. Gdy urządzenie się zablokuje: Jeśli pojawi się blokada, urządzenie przestanie wydawać karmę. 
Usuń wszelką żywność z ujścia dozownika i podajnik powinnien powrócić do normalnej pracy. 

6. Wyjście z ustawień:  Podczas ustawiania migają cyfry na wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk SET przez 3 sekundy, aby wyjść z ustawień i powrócić do interfejsu zegara. Ustawiony 
program zostanie automatycznie zapisany.

Montaż i Demontaż

 Montaż i demontaż zbiornika na 
pokarm:
Przytrzymaj obie strony zbiornika 
podajnika i podnieś do góry, aby go 
zdjąć; W celu ponownego zalożenia, 
obróć środkowy wirnik obrotowy, aby 
wyrównać pozycję wewnątrz.

Montaż i demontaż podstawki na 
pokarm:
Przytrzymaj klamry po obu stronach 
podstawki na pokarm, wysuń ją w 
swoim kierunku. Pociągnij podstawkę 
na zewnątrz, aby ją wyjąć.

Czyszczenie urządzenia

 Przed czyszczeniem należy wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania. 
 Czyść urządzenie wyłącznie wilgotną ściereczką. 
 Podstawkę i zbiornik na żywność można wyjąć do czyszczenia.
 Nie można zanurzać podstawy urządzenia, gdyż może to stanowić ryzyko porażenia prądem i 

uszkodzenie urządzenia. 
 Zbiornik na żywność i podstawkę  można myć w zmywarce.
 Przed ponownym napełnieniem zbiornika na żywność, należy go wytrzeć do sucha i dokładnie 

wysuszyć. 
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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 bateri
akumulatorowych.

➢ Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, gdzie należy umieścić go 
poziomo. 

➢ Należy regularnie sprawdzać ilość karmy w zbiorniku żywności i uzupełniać ją gdy zachodzi taka 
potrzeba. Zupełnie normalnym jest, że żywność na dnie podajnika nie zostanie całkowicie 
wykorzystana.

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.

➢ Obie strony podajnika karmy są kontrolowane za pomocą promiennika podczerwieni. Jeśli 
żywność nagromadzi się w zbyt dużej ilości na podstawce na żywność, ujście podajnika na 
żywność zostanie zatkane, co może spowodować brak odbioru promieniowania podczerwonego. 
W takiej sytuacji urządzenie automatycznie przejdzie w stan ochrony i zatrzyma bieżące 
podawanie pokarmu. Aby uruchomić podajnik ponownie należy wyczyścić ujście podajnika. Gdy  
promieniowanie podczerwone zostanie odebrane bez zakłóceń, urządzenie będzie kontynuowało 
wykonywanie następnego programu karmienia.

➢ Kiedy wyświetlacz podajnika pokazuje "EEEE", oznacza to, że silnik przeszedł w stan 
automatycznej ochrony. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik z żywnością, oczyść go i 
zamontować z powrotem na właściwe miejsce. Następnie należy spróbować ręcznie podać karmę 
jeden raz, aby sprawdzić, czy silnik działa normalnie, oraz aby wyczyścić wyświetlacz ze statusu 
błędu.

➢ Urządzenie obsługuje podwójne zasilanie. Tryb zasilacza to ustawienie domyślne, które zostanie 
automatycznie przełączone na tryb baterii w przypadku awarii zasilania.

Standardowe parametry
Wymiary: 24,5 x 30 x 38 cm
Pojemność: 4.3L
Materiał: ABS
Waga netto: 2,1 kg
Zasilanie: baterie alkaliczne 3 "D" lub zasilacz prądu stałego
Zasilanie DC: standardowe zasilanie DC 5V / 1A
Kategoria żywności: karma sucha dla kotów i karma dla psów, bez mokrych pokarmów i przekąsek
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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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