Quick start guide PF- 12- Automatic Pet Feeder
Control panel keys
CLOCK- weergeeft klok
TIMER- schakelt tussen huidig ingestelde voedingstijden
VOLUME- stelt hoeveelheid van de voedingsporties in
SET- legt de ingestelde voedingstijden vast
START- begin van het voedingsschema
DAY- stel in hoeveel dagen er gevoed moet worden
REC- neem je persoonlijke boodschap op
PLAY- speel je persoonlijke boodschap af
Getting started
1. Open het batterij vakje
2. Stel de ON/OFF switch in op OFF.
3. Plaats 4 batterijen.
4. Stel de ON/OFF switch in op ON.
5. Het apparaat zal 1 keer een rondje draaien totdat (12:00) zichtbaar is op het schermpje.
6. U heeft nu 90 seconden de tijd om de huidige tijd in te stellen. Hierna zal (1 07) op het
schermpje verschijnen. Heeft u de tijd niet goed ingesteld, schakel het apparaat uit, wacht 1
minuut en herhaal de stappen vanaf stap 4.
Setting current time- het instellen van de huidige tijd
1- Alle cijfers moeten nu knipperen
2- Druk CLOCK om het uur in te stellen
3- Druk TIMER om de minuten in te stellen
4- Druk SET om de tijd te bevestigen
5- Druk CLOCK om de tijdsweergave in te stellen, dit kan in 12 uur modus en 24 uur modus.
6- Druk START om te bevestigen
7- (1 07) knippert in het schermpje. U kunt nu de voedingstijden in stellen
Setting the feed time and number of feeding per day- het instellen van de voedingstijd en het aantal
per dag
1- (1 07) knippert in het schermpje. ‘Digit 1’ is de hoeveelheid voedingsmomenten per dag en
‘Digits 3 and 4’ is de tijd van voeden. Zie het figuurtje.
2- Het schermpje weergeeft nu het eerste voedingsmoment om 7 uur ’s ochtends.
3- Nu (1 07) knippert, houdt SET ingedrukt totdat ‘Digits 3 and 4’ beginnen te knipperen
4- Druk TIMER om het gewenste uur in te stellen. De ‘P’ in de linker hoek staat voor PM als u de
klok instelt op de 12 uur modus.
5- Druk SET om de tijd te bevestigen en vervolg naar de tweede voedingstijd.
6- Herhaal stap 4 om de voedingstijden van de tweede voeding in te stellen.
7- Als u twee keer per dag wilt voeden, druk START. U bent nu klaar.
8- Als u meer dan twee keer per dag wilt voeden, herhaal stap 4 totdat u het juiste aantal
voedingsmomenten heeft ingesteld.
TIP: Als u SET voor een derde keer ingedrukt heeft, maar niet drie keer per dag wilt voeden, druk dan de
TIMER knop en houdt SET 2 seconden ingedrukt. U kunt dan opnieuw beginnen.

Setting the volume/ portion size- het instellen van de portie grootte
1- Druk VOLUME
2- Houdt SET ingedrukt voor 2 seconden totdat ‘digit 4’ gaat knipperen.
3- Druk VOLUME om de gewenste hoeveelheid in te stellen
Een ‘Feed volume’van 1 staat gelijk aan 50cc voedsel.
4- Druk START om de gewenste hoeveelheid te bevestigen.

Gebruiksaanwijzing
Functies
- 12 of 24 uur klok modus
- Geeft eten aan de hand van uw ingestelde tijden
- Hoeveelheid voedsel dat wordt afgegeven is te veranderen
- Een persoonlijke boodschap roept u huisdier als het etenstijd is (3x herhaald)
- De 4 etenstijden kunnen worden ingesteld op elk moment van de dag/nacht
- De batterijen houden het maximaal een jaar uit
- Een rood LED lampje gaat knipperen als de batterijen bijna leeg zijn.
Control panel keys
CLOCK- weergeeft klok
TIMER- schakelt tussen huidig ingestelde voedingstijden
VOLUME- stelt hoeveelheid van de voedingsporties in
SET- legt de ingestelde voedingstijden vast
START- begin van het voedingsschema
DAY- stel in hoeveel dagen er gevoed moet worden
REC- neem je persoonlijke boodschap op
PLAY- speel je persoonlijke boodschap af
Getting started
1. Open het batterij vakje
2. Stel de ON/OFF switch in op OFF.
3. Plaats 4 batterijen.
4. Stel de ON/OFF switch in op ON.
5. Het apparaat zal 1 keer een rondje draaien totdat (12:00) zichtbaar is op het schermpje.
6. U heeft nu 90 seconden de tijd om de huidige tijd in te stellen. Hierna zal (1 07) op het
schermpje verschijnen. Heeft u de tijd niet goed ingesteld, schakel het apparaat uit, wacht 1
minuut en herhaal de stappen vanaf stap 4.
General options
Review the settings- Bekijk de mogelijkheden
1) Druk TIMER om door de etenstijden heen te “scrollen”. Alleen het aantal voedingen per dag
worden weergegeven.
2) Druk VOLUME om het portie voedsel te bekijken en te zien hoeveel dagen er nog over zijn van
uw voedprogramma
3) Druk DAY om te zien hoeveel dagen er nog over zijn van uw voedprogramma
4) Druk CLOCK om de huidige tijd zichtbaar te maken

5) Als er gedurende 8 seconden geen knopje is ingedrukt, dan zal de display terug schakelen naar
de volgende voedingstijd.
NB
a) Gebruikt u de TIMER knop, dan worden het aantal voedingsmomenten weergegeven.
b) Alleen de eerste voeding zal weergegeven worden als u er maar 1 heeft ingesteld.
c) Als het zandlopertje op het display knippert, dan betekend dit dat de etenstijd niet gehaald is.
Een niet knipperend zandlopertje betekend dat de etenstijd wel gehaald is en al voorbij is.
d) ‘Digit 1 & 2’ weergeven het aantal resterende voedingsdagen. ‘Digit 4’ is de portiegrootte.
Setting the current clock time- Het instellen van de klok
1- Druk CLOCK om de klok te tonen op de display
2- Houdt SET 2 seconden ingedrukt totdat alle cijfertjes knipperen.
3- Druk CLOCK om het uur in te stellen
4- Druk TIMER om de minuten in te stellen
5- Druk SET om de tijd te bevestigen
6- Druk CLOCK om de tijdsweergave in te stellen, dit kan in 12 uur modus en 24 uur modus.
7- Druk START om te bevestigen
Setting the feed time and number of feeding per day- het instellen van de voedingstijd en het aantal
per dag
1- Druk TIMER om de voedingstijden zichtbaar te maken.
2- Houdt SET ingedrukt totdat “digits 3 & 4” beginnen te knipperen. Zie het figuurtje.
Het schermpje weergeeft nu het eerste voedingsmoment om 7 uur ’s ochtends.
3- Druk TIMER om het gewenste uur in te stellen. De ‘P’ in de linker hoek staat voor PM als u de
klok instelt op de 12 uur modus.
4- Druk SET om de tijd te bevestigen en vervolg naar de tweede voedingstijd.
5- Herhaal stap 3 om de voedingstijden van de tweede voeding in te stellen.
6- Als u twee keer per dag wilt voeden, druk START. U bent nu klaar.
7- Als u meer dan twee keer per dag wilt voeden, herhaal stap 4 totdat u het juiste aantal
voedingsmomenten heeft ingesteld.
TIP: Als u SET voor een derde keer ingedrukt heeft, maar niet drie keer per dag wilt voeden, druk dan de
TIMER knop en houdt SET 2 seconden ingedrukt. U kunt dan opnieuw beginnen.
NB
a) Als alle 4 de etenstijden ingesteld staan, dan stopt automatisch het instellen hiervan en begint
het schema vanzelf. De volgende etenstijd zal dan weergegeven worden.
(Als er maar 1 etenstijd is ingesteld, dan zal het schermpje niets anders laten zien als u TIMER
indrukt aangezien er maar 1 tijd is ingesteld).
b) Etenstijden moeten in oplopende tijden worden ingesteld, anders worden de resterende
voedingen niet uitgegeven.
Setting the volume/ portion size- het instellen van de portie grootte
1- Druk VOLUME
2- Houdt SET ingedrukt voor 2 seconden totdat ‘digit 4’ gaat knipperen.
3- Druk VOLUME om de gewenste hoeveelheid in te stellen
Een ‘Feed volume’van 1 staat gelijk aan 50cc voedsel.
4- Druk START om de gewenste hoeveelheid te bevestigen.

Setting the number of days to feed- het instellen van het aantal voedingsdagen
1- Druk DAY. De linkerkant van de display toont het aantal dagen dat de voeder zal voeden. Als de
instelling op 0 staat, betekend dit dat er continue gevoed wordt en niet zal stoppen.
2- Om het aantal dagen te veranderen, druk DAY en houdt SET daarna ingedrukt totdat de
nummertjes beginnen te knipperen.
3- Druk DAY om het aantal dagen aan te passen. Houdt DAY ingedrukt om snel door het aantal
dagen te gaan.
4- Eenmaal ingesteld zal om 06.00 uur na de laatste dag het alarm klinken. Dit is om u te laten
weten dat de laatste dag is geweest en dat er niet meer automatisch gevoed wordt.
5- Als u hetzelfde schema wilt herhalen, druk START
6- Om continue te voeden, stel het aantal dagen in op 0.
NB
a) Als het zandlopertje en alle nummers op altijd op het display worden weergegeven, dan is het
etensschema gestart.
b) U kunt het huidige etensschema stoppen door middel van de knoppen SET en START tegelijk in
te drukken.
Recording a voice message to be played at feeding times- het opnemen van een persoonlijke
boodschap
1- Houdt REC ingedrukt. Een rood LED lampje gaat aan.
2- Spreek uw bericht in, u heeft 6 seconden.
3- Laat de REC knop los als u klaar bent.
Playing back recorded voice messages- het terugspelen van opgenomen berichten
1- Druk PLAY
2- Uw bericht zal afspelen
3- Op elk etensmoment zal uw bericht zich afspelen en 3x herhalen.
Feeding alarm- voedingsalarm
1- Dit apparaat heeft een alarm om u te waarschuwen dat uw etensschema is afgelopen en dat er
geen eten meer wordt afgegeven.
2- Het alarm zal om 06.00 uur de volgende afgaan, zodat niemand in zijn nachtrust wordt
verstoord.
3- Druk een willekeurige knop om het alarm te stoppen.
4- Om het etensschema weer opnieuw te gebruiken, druk START.
Manually feeding your pet- het zelf voeden van uw huisdier
Druk SET en VOLUME tegelijk in. Er wordt eenmalig 50cc afgegeven, het schema en de hoeveelheid blijft
hetzelfde voor de volgende keer.
Putting/adding food to the food hopper- eten in het reservoir brengen
1- Open het deksel door hem tegen de klok in te draaien
2- Doe de gewenste hoeveelheid eten erin
3- Plaats het deksel terug, let op de markers op zowel het deksel als op de bak
4- Om het deksel vast te zetten, draai met de klok mee totdat deze stopt.
Important notes

a) Power- on fabrieksinstellingen zijn als volgt:
1. Aantal dagen om te voeden= 0 dagen (0=continue)
2. Aantal voedingen per dag= 2 voedingen om 07.00 uur en 17.00 uur
3. Volume/ portie= 1 (50cc)
b) Als u 10 piepjes hoort en de dispenser beweegt niet, dan is de detector van ‘bakje vol’
getriggerd.
Care and cleaning- verzorgen en schoonmaken
Op het moment dat er zich voedselresten onder aan de tank blijven liggen, haal het deksel eraf en maak
het schoon.
Gebruik een licht vochtig doekje om het paneel met het control panel en batterijen schoon te maken.
Maak dit gedeelte NOOIT nat en maak NIET schoon met lopend kraanwater.
De bak met eten kunt u wassen met warm sop water. DOE DEZE ONDERDELEN niet IN DE VAATWASSER.
Assembly and disassembly of food tank- het in elkaar zetten en uit elkaar halen van de food tank
A- Uit elkaar halen
1. Haal het deksel ervan af, draai de tank voorzichtig om en laat de etensresten eruit vallen.
NIET op de voeder tikken of de voeder schudden, dit kan tot schade leiden!
2. Haal voorzichtig het pinnetje eruit. Deze bevindt zich onderaan bij het gat waar het eten uit
komt.
3. Met het pinnetje verwijdert, draai de hopper met de klok mee totdat deze stopt. U kunt
deze nu eraf tillen.
B- In elkaar zetten
Voordat u de voeder weer in elkaar zet, zorg dat alles goed schoon is!
1. De hopper past maar op 1 manier. Zorg ervoor dat de uitsteeksels boven de goede slots
zitten.
2. Draai de hopper tegen de klok in totdat deze niet verder kan. Hij zou nu goed vast moeten
zitten.
3. Zorg ervoor dat u het pinnetje er weer in doet!
4. Tot slot, doe het deksel erop.

