
 
  

Instrukcja obsługi

Inteligentny dozownik karmy 
PetKit Fresh Element Mini SOLO



Ostrzeżenie użytkownika

Dziękujemy za decyzję o zakupie inteligentnego dozownika karmy PETKIT Fresh 
Element Mini SOLO. PETKIT ciężko pracuje, aby uczynić lepsze życie dla Ciebie i 
Twoich zwierząt domowych poprzez wdrażanie nauki i technologii. Przed użyciem 
należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi tego urządzenia. Zainstalowanie i 
używanie tego urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe 
wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie 
przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Firma PETKIT zastrzega sobie prawo do 
interpretacji i modyfikacji niniejszej informacji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji bezpieczeństwa może spowodować niepra-
widłowe działanie urządzenia lub inne nieprzewidziane wypadki.
2. Urządzenie należy ustawiać i używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
podręczniku użytkownika.
3. To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt domowych poniżej 3 miesięcy.
4. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie 
używaj urządzenia w miejscach nasłonecznionych, gdyż może to wpłynąć na działanie 
urządzenia; trzymaj z dala od ognia. 
5. Nie należy pozwalać, aby zwierzęta gryzły przewód zasilający. Grozi to uszkodze-
niem przewodu.
6. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do uszko-
dzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
7. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na równej powierzchni. Nie należy 
przewracać urządzenia, gdyż może ono nie działać prawidłowo.
8. Nie należy wrzucać żadnych innych niż karma do zwierząt przedmiotów do pojemni-
ka na karmę. W przeciwnym razie może spowodować to uszkodzenie produktu i zagro-
zić bezpieczeństwu i zdrowiu zwierzęcia.
9. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia przez Twojego pupila, zalecamy umiesz-
czenie go w rogu lub przy ścianie.
10. Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, 
nie należy umieszczać urządzenia na podwyższeniu.
11. Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia.
12. Jeśli przestaniesz używać urządzenia, pamiętaj o wyjęciu baterii i odłączeniu 
zasilacza, a przed odłożeniem na miejsce wyczyść i wysusz urządzenie.
13. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć kabel zasilający.
14. Dzieci powinny obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 



15. Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie może być naprawia-
ne wyłącznie przez techników.
16. Jeśli musisz wyjść z domu, sprawdź, czy baterie w komorze są wystarczająco nałado-
wane (w tym urządzeniu używana jest tylko bateria alkaiczna).
17. W razie jakichkolwiek problemów z obsługą tego urządzenia należy skontaktować 
się z działem obsługi klienta. 

Lista elementów

*Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne 
części.

 
 

Główna część x1 Miska na karmę 
ze stali nierdzew-

nej x 1

Pojemnik do przechowy-
wania karmy x 1

Zasilacz sieciowy x 1 Osuszacz x 1 Instrukcja obsługi x 1



 
 

Opis produktu

Pokrywa

Okrągłe nacięcie

Przycisk PUSH

Główna część

Przycisk zwalniający pokrywę

Pojemnik do przechowywania 
karmy

Otwór dozownika karmy

      Przycisk PUSH

Miska na karmę ze stali nierdzewnej 

Stojak na miskę 

Przycisk ręcznego wydawania 
posiłków

*W celu zapewnienia lepszego produktu będziemy okresowo wprowadzać jego 
ulepszenia. Jeśli ilustracje nie odpowiadają temu, co widać na urządzeniu, należy 
odnieść się do urządzenia jako standardowego.

Wskaźnik Wi-Fi

Przycisk ustawień 
Wi-Fi



 
 

Spód

Podkładki antypoślizgowe części 
głównej

Pokrywa baterii

Port zasilacza sieciowego

Komora osuszacza

Silikonowe łopatki 
dozownika karmy

Wnętrze pojemnika do przechowy-
wania karmy

Wnętrze pokrywy



 
  

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (KONFIGURACJA 
URZĄDZENIA)

(*Podczas instalowania urządzenia należy upewnić się, że w pojemniku do przechowywania karmy nie 
ma już jej pozostałości).

1. Podłącz zasilacz
Wyjmij przewód zasilacza i podłącz go do portu zasilacza znajdującego się na spodzie urządzenia 
głównego. 

2. Zainstaluj część główną
1. Umieść urządzenie główne na równej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH, a następnie 
skieruj okrągłe wycięcia po obu stronach pojemnika do 
przechowywania karmy w dół w kierunku przycisków 
PUSH, aż przyciski te zostaną całkowicie wsunięte w 
okrągłe wycięcia (jak pokazano na poniższym rysunku).
3. Weź miskę na karmę ze stali nierdzewnej i umieść ją w 
stojaku na miskę.

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć 
film instruktażowy dotyczący 
instalacji.

3. Zainstaluj baterie zapasowe. 
(Jeśli chcesz zainstalować bate-
rie, musisz je kupić osobno).
(*Przed zainstalowaniem baterii upewnij 
się, że w pojemniku nie ma karmy).
1. Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
2. Weź 5 baterii AAA i umieść je w komorze 
baterii. (Zwróć uwagę na orienatację 
końcówki dodatniej i ujemnej).
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i 
dokręć śrubę.
*Zalecamy sprawdzenie i wymianę baterii 
przed pozostawieniem urządzenia bez 
nadzoru przez dłuższy czas. Zawsze wymie-
niaj baterie o niskim poziomie naładowania. 
(Używaj tylko baterii alkalicznych).

Spód



 
 

OTWIERANIE POKRYWY I DODAWANIE KARMY   

1. Otwórz pokrywę
Naciśnij kciukiem przycisk zwalniania 
pokrywy i przesuń pokrywę w kierun-
ku OPEN, jak pokazano na poniższej 
ilustracji, a następnie podnieś pokry-
wę.

2. Włóż osuszacz
Otwórz komorę na osuszacz, 
wyjmij pakiet środka osuszającego 
i umieść go równomiernie w 
komorze. Następnie zamknij 
komorę.

3. Dodaj karmę dla zwierząt domowych
1. Dodaj karmę dla zwierząt domowych. (Nie przekraczaj linii MAX.)
2. Zamknij pokrywę: Natnij tylną część pokrywy na dwa otwory znajdujące się w górnej części 
pojemnika do przechowywania karmy, a następnie dociśnij przednią część pokrywy.
*Sugeruje się, aby rozmiar suchej karmy dla zwierząt nie przekraczał 12 mm.

Karta kontrolna:
Rozmiar granulek karmy dla zwierząt domowych

Rozmiar suchej karmy dla zwierząt domowych lub liofilizowanych 
granulek powinien wynosić poniżej 12 mm.



 
  

UŻYWANIE APLIKACJI

1. Połącz z aplikacją

Pobierz aplikację PETKIT i dokończ rejestrację za jej pośrednictwem. Przejdź do 
strony głównej aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Inteligentny 
dozownik karmy Petkit Fresh Element Mini SOLO i podłącz swoje urządzenie.

2. Używanie aplikacji do zdalnego stero-
wania wydawaniem karmy

Korzystając z aplikacji, można ustawić 
harmonogram karmienia. Dozownik będzie 
automatycznie wydawał karmę każdego 
dnia, zgodnie z ustawieniem. Gdy zwierzę 
zje, otrzymasz powiadomienie. Dzięki temu 
można lepiej kontrolować, kiedy zwierzę je i 
ile je za każdym razem.

3. Podawanie ręczne

Przytrzymaj przycisk ręcznego 
wydawania karmy. Zwolnij 
przycisk, aby zatrzymać wyda-
wanie karmy.

Zeskanuj kod QR, 
aby pobrać aplika-
cję PETKIT.



 
 

Wskaźnik Wi-Fi

Wskaźnik Wi-Fi            Status

Wolne miganie:            Urządzenie jest w trybie offline, nie ma połączenia z Inter-
netem.               

Szybkie miganie:          Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi.

Włączony (ciągle):      Urządzenie jest połączone z Internetem.

Wył:                                     Wskaźnik Wi-Fi został wyłączony.

Wskaźnik Wi-Fi



 
 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Otwórz pokrywę i wyjmij pakiet środka osuszającego.
2. Zdejmij pojemnik do przechowywania pokarmu i umieść dozownik na równej 
powierzchni. Naciśnij przycisk PUSH z boku i jednocześnie przechyl pojemnik 
na drugą stronę, a następnie zsuń go.
3. Wyjmij miskę na karmę.
4. Wyczyść każdą komorę po kolei, zaczynając od pojemnika do przechowywa-
nia karmy (w tym łopatki dozownika karmy znajdujące się w środku), pokrywy i 
miski. Zalecamy użycie odpowiedniej ilości mydła podczas czyszczenia, a 
następnie spłukanie i wysuszenie elementów po zakończeniu pracy.
*Pamiętaj, że urządzenie główne nie może zostać zamoczone.

Pokrywa

Pojemnik do 
przechowywa-

nia karmy Miska na karmę

Stojak na miskę



 
 

5. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu ponownie zamontuj każdy element w odpowiedniej 
kolejności, zaczynając od pojemnika do przechowywania karmy, następnie pokrywy, a 
potem miski. (Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że każdy element jest 
całkowicie suchy). Podczas instalowania pojemnika do przechowywania karmy, jeśli nie 
można go zablokować na miejscu, spróbuj obracać łopatkami urządzenia do podawania 
karmy, aż przycisk PUSH zatrzaśnie się w okrągłych wycięciach pojemnika do przecho-
wywania karmy. (Patrz ilustracja poniżej).

Łopatki dozownika karmy



 
 

  

Podajnik SOLO jest w trybie offline:
Utrata połączenia z routerem przez podajnik spowoduje, że urządzenie znajdzie się 
w trybie offline. Możliwe przyczyny tego problemu to:
1. Odłączono zasilanie podajnika. Jeśli tak się stanie, router nie będzie działał, a 
podajnik przełączy się na zasilanie bateryjne. Jeśli nie ma zainstalowanych baterii, 
urządzenie przestanie działać do czasu przywrócenia zasilania. Zanim baterie się 
wyczerpią, podajnik będzie działał normalnie. Jednak aplikacja nie będzie mogła 
połączyć się z urządzeniem. Zapisy karmienia w tym czasie będą oznaczane jako 
"nieznane". (Uwaga: po przywróceniu połączenia z Internetem będzie można zaktu-
alizować maksymalnie 10 zapisów karmienia, a w tym czasie nie będzie można 
dostosować harmonogramu karmienia).
2. Internet w domu został odłączony (może to być spowodowane wieloma przyczy-
nami, np. przerwaniem połączenia przez dostawcę Internetu). W takim przypadku 
dozownik będzie nadal działał normalnie, ale aplikacja nie będzie w stanie śledzić 
stanu dozownika. Wszystkie zapisy karmienia z tego okresu będą oznaczone jako 
"nieznane". (Uwaga: po przywróceniu połączenia z Internetem będzie można zaktu-
alizować maksymalnie 10 zapisów karmienia i jeden harmonogram karmienia.

Podajnik nieprawidłowo dozuje karmę:
Podajnik wykorzystuje stałą objętość do określania porcji dozowanej karmy. Każda 
porcja to około 10g. Rzeczywista waga każdej porcji zależy od wielkości i gęstości 
granulek karmy. Gdy pojemnik  jest pełny, każda porcja ma względnie stałą wagę. W 
większości przypadków ilość dozowania można dostosować w ustawieniach. Gdy 
poziom jedzenia jest niski, wielkość porcji może się zmniejszyć. Upewnij się, że w 
pojemniku zawsze znajduje się karma.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY



 
 

  

Podstawowe specyfikacje

Nazwa produktu:                       

Kod produktu:                                     P570

Wymiary produktu (mm):             167mm*296mm*316mm

Polecane dla:                                        Kotów i małej rasy psów

Całkowita waga produktu:          1.32kg

Połączenie bezprzewodowe:      W-iFi

Napięcie znamionowe:                   6VDC

Moc znamionowa:                             6W/1000mA

Inteligentny dozownik karmy PetKit Fresh Element Mini SOLO



Oświadczenie o zgodności z wymogami FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpo-
wiedzialną za zgodność, mogą unieważnić autoryzację użytkownika do obsługi 
urządzenia.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie podlega następują-
cym dwóm warunkom:
(1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz 
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, 
które mogą powodować niepożądane działanie.
Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczenia-
mi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC.Ograniczenia 
te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może 
emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie 
będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komu-
nikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej 
instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radio-
wego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządze-
nia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego 
lub kilku z poniższych środków:
-Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony 
jest odbiornik.
-Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyj-
nym w celu uzyskania pomocy.




