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INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wstęp
• Dziękujemy za wybranie samo-czyszczącej się kuwety PETKIT PURA X.
• Przed użyciem produktu, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Poprzez użytkowanie 
urządzenia użytkownik potwierdza zapoznanie się z instrukcją.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane przez 
nieodpowiednie korzystanie z produktu.
• Producent zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji.

Bezpieczeństwo
• Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do szkód urządzenia lub innych wypadków.
• Zamontuj i używaj urządzenia tylko tak, jak zaprezentowano w instrukcji.
• Zwierzęta poniżej 6 miesiąca nie mogą korzystać z urządzenia.
• Tylko do użytku wewnętrznego. Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu ani
w pobliżu ognia.
• Mimo iż produkt korzysta z niskiego napięcia, nadal należy uważać by zwierzęta nie 
gryzły kabla i tym samym nie przerywały napięcia.
• Używaj tylko dołączonego adaptera. Używanie innego adaptera może doprowadzić do 
uszkodzenia produktu.
• Urządzenie musi znajdować się na podłodze poziomo, tak by ciecz nie wylewała się z urządzenia.
• Dolna część urządzenia nie powinna być zanurzana w wodzie.
• Naprawy powinny być przeprowadzane tylko przez serwis.
• Gdy urządzenie jest zostawiane na dłuższy czas, upewnij się najpierw czy w zbiorniku na 
odpadki znajduje się wystarczająco dużo miejsca.
• Jeśli natrafisz na problemy podczas korzystania z produktu, skontaktuj się z serwisem.



Główne funkcje

System xSecure
• Poidło PETKIT EVERSWEET wyposażony jest w awaryjny system zasilania, dzięki czemu 
urządzenie może zapewniać wodę stale, nawet gdy zasilanie zostanie przerwane.
• Diody oraz ostrzeżenia działają tak samo w trybie zasilania awaryjnego.

Usuwanie włosów z poidła
• Urządzenie automatycznie czyści wodę z włosów, które dostały się do poidła.
• Gdy urządzenie działa na bezpośrednim zasilaniu, poidło automatycznie wypycha włosy 
do filtra co sześć godzin.
• Wysokość poidła się zmniejszy, gdy poziom wody jest niski.

xSecure Przedział na akumulatory

Tryb standardowy Tryb usuwania
włosów

Wysokość kolumny
wodnej 2 razy wyższa
niż w trybie standardowym



Zawartość zestawu

* Upewnij się, że w zestawie znajdują się następujące elementy, przed montażem
i użyciem urządzenia. Produkt ten nie posiada w zestawie śrubokrętu oraz ogniw, należy je 
sobie zapewnić samemu.

Miska do picia x1 Filtr x1
Miska filtra x1

Baza x1

Główny element x1 Kabel zasilania USB (1.5 metra) x1
(* W celu ochrony środowiska, PETKIT nie

dodaje do zestawu adaptera)



Budowa urządzenia

Miska do picia

Filtr

Miska filtra

Otwór przeciwko
wylewaniu
(zapobiega nagłemu
przelewaniu wody)

Wewnętrzny zbiornik
(stal nierdzewna)

Zbiornik zewnętrzny

Wewnętrzny oraz zewnętrzny
zbiornik nie mogą zostać
rozdzielone. Diagram ten
tylko przedstawia budowę
urządzenia.

Dioda informująca
o niskim poziomie wody

Dioda stanu filtra

Dioda stanu akumulatora

Dioda trybu standardowego
Przycisk

Naciśnij dwukrotnie aby zmienić tryb

Główna baza
Można odłączyć, aby
ułatwić czyszczenie

Rzeczywisty wygląd produktu
może się różnić od ilustracji.

Dioda trybu SMART



Budowa urządzenia

Przedział na akumulatory
Włóż 5x AAA aby zapewnić zasilanie
nawet gdy urządzenie utraci połączenie
z prądem.

Kabel zasilania USB

Wtyczka zasilania USB

Podstawki antypoślizgowe

Baza

Druga generacja cichych
pomp CNC
Powinna być dopasowana do
wnęki na spodzie zbiornika

Kabel pompy CNC

Łącznik
NIE należy go zanurzać w wodzie.
Powinien być suchy.

Wnętrze urządzenia Spód urządzenia



Przed montażem całego urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania
Upewnij się, czy wszystkie elementy są w zestawie

2. Zanurz filtr
Włóż filtr do wody, zamocz go i wyczyść
dokładnie przed założeniem. Zaleca się
zanurzyć w wodzie dwukrotnie, każdorazowo
przez 5 minut.

3. Przemyj miskę do picia oraz na filtr
Przemyj obie misji oraz zbiornik czystą wodą,
zanim będą używane.



Montaż całego urządzenia

Uchwyt filtra

Miska do picia

Filtr

Odkręć miska do picia
przekręcając w ruchu

przeciwnym do wskazówek

4. Zamontuj filtr
1. Wyjmij białą miskę do picia oraz filtr ze stali nierdzewnej. Odkręć biały filtr przekręcając go w ruchu 
przeciwnym do wskazówek zegara.
2. Trzymaj uchwyt powyżej centralnego otworu zamoczonego filtra i dopasuj go do otworu oraz dociśnij, 
aż będzie stabilnie założony.
3. Dokręć miskę do picia przekręcając ją w kierunku wskazówek.

Punkt c
Punkt d

5. Zamontuj filtr na urządzeniu
Dopasuj najpierw pompę do wnęki na spodzie.
Następnie podczas nakładania filtru, upewnij się
że port wyjściowy (punkt c) jest dopasowany do środka
cichej pompy CNC (punkt d), która jest niżej.

6. Podłącz kabel zasilania USB do bazy
Podłącz kabel zasilania USB do portu na spodzie
bazy. Nie podłączaj jeszcze drugi koniec do zasilania.



Obsługa urządzenia

1. Napełnianie wodą
1. Wyjmij miski ze zbiornika, tak jak to pokazano 
na rysunku.

Maksymalny
poziom wody
Nie należy wlewać
wodę powyżej
tej linii

2. Metoda I:
Podnieś cały zbiornik na wodę i wlej bezpośred-
nio do niego wodę z kranu. Uwaga: łącznik na 
zbiorniku musi być suchy.

3. Metoda II:
Nie poruszając zbiornikiem, dodaj do niego wodę 
innym kontenerem (np. kubkiem).

Maksymalny
poziom wody

2. Podłącz do źródła zasilania
Podłącz kabel zasilania USB do portu zasilania. 
Urządzenie włączy się automatycznie.



Opis diody

Przycisk
Dwukrotnie naciśnięcie: przełączanie się pomiędzy
trybem SMART/NORMAL.

Jeśli czerwona dioda się świeci lub miga, oznacza
to że poziom wody jest niski i należy ją uzupełnić.
Urządzenie wróci do normalnej pracy po napełnieniu.

Dioda niskiego poziomu wody

Czerwona migająca dioda: niski poziom mocy ogniw.
Zielona migająca dioda: ogniwa są używane.

Zasilanie zapasowe

Czerwona dioda się świeci: filtr musi być wymieniony.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk         przez 5s po
wymienieniu, aby dioda zgasła. Wymiana zostanie
zakończona i żywotność filtra zostanie zresetowana.

Dioda filtra

Tryb normalny (NORMAL)
Woda będzie stale podawana.

Tryb smart (SMART)
Poidło cyklicznie działa przez 3 minuty
i zatrzymuje się na 3 minuty.



Dioda trybu akumulatora
* Do urządzenia można wkładać tylko akumulatory alkaliczne.

Pojemność
akumulatora

Stan
działania

Stan
diody

Czas
pracy

Opis

Nowy
akumulator

Więcej niż 
połowa mocy 
akumulatora 
zużyta

Niski poziom 
mocy

Woda jest wylewana 
cyklicznie przez 5s co 
minutę

Woda jest wylewana 
cyklicznie przez 5s co 
7 minut

Woda jest wylewana 
cyklicznie przez 5s co 
30 minut, aż 
akumulator zostanie 
rozładowany

Urządzenie może być 

Woda jest wylewana 
cyklicznie przez 5s co 
7 minut

Woda jest wylewana 
cyklicznie przez 5s co 
30 minut, aż 
akumulator zostanie 
rozładowany

Zielona dioda 
miga

Zielona dioda 
miga

Czerwona 
dioda miga 
(niski poziom 
mocy)

2-3 dni

4 dni

(*Akumulator może być używany przez siedem dni po naładowaniu do pełna)



Konserwacja oraz czyszczenie

I. Czyszczenie oraz konserwacja zbiornika wody
1. Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu, aby obudowa nie zżółkła.
2. Po odłączeniu zasilania, należy dokładnie wytrzeć urządzenie i upewnić się, 
czy baza jest sucha.
3. Czyść wewnętrzny zbiornik w dużej umywalce, aby woda się nie wylewała.
4. Nie używaj benzyny, proszku do polerowania, wybielacza lub innych chemikaliów 
do czyszczenia urządzenia.
5. Wiaderko, miska do picia oraz filtr można przemywać wodą do 80°C.
6. Przecieraj urządzenie codziennie za pomocą miękkiej ścierki z ciepłą woda 
(zawsze odłączaj najpierw zasilanie).
7. Zaleca się kompletnie wymieniać wodę do picia co 3-4 dni. Podczas 
wymieniania, opróżnij również zbiornik i pozbyć się sierści lub innych substancji 
na stali nierdzewnej oraz pompie.
8. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyczyść je i włóż każdy 
element z powrotem do opakowania i przechowuj je w suchym miejscu.

II. Wymiana filtra
1. Filtr należy wymieniać co 60 dni, jeśli urządzenie pracuje w trybie SMART, 
lub co 30 dni jeśli działa
w trybie NORMAL.
2. Zamocz dokładnie filtr (zaleca się zamoczyć dwukrotnie, za każdym razem na 
5 minut) i dokładnie przemyj przed wymianą.
3. Należy regularnie wymieniać filtr, aby dbać o zdrowie zwierzaka.



Konserwacja oraz czyszczenie

III. Czyszczenie pompy CNC
1. Cicha pompa CNC musi być czyszczona każdego tygodnia, aby 
zapobiec blokowaniu się przewodu wodnego.
2. Zeskanuj kod QR aby obejrzeć film instruktażowy na temat 
mycia cichej pompy CNC.

Zeskanuj kod QR aby 
obejrzeć film

Rozwiązywanie problemów

I. Problemy z bazą:
1. Odłącz zasilanie i zostaw bazę w suchym oraz dobrze wentylowanym miejscu 
na 12 godzin. Jeśli urządzenie nadal nie działa po zamontowaniu poidła, skontak-
tuj się z serwisem.
2. Baza nie odpowiada po wymianie akumulatora: upewnij się, że baza znajduje 
się w wilgotnym obszarze. Sprawdź sprężyny w przedziale dla akumulatorów, czy 
nie posiadają rdzy. Skontaktuj się z serwisem w przypadku problemów.
3. Jeśli urządzenie wydaje dźwięk kliknięcia, oznacza że urządzenie automatycznie 
wykrywa napięcie akumulatora. Jest to standardowa czynność.

II. Problemy z diodą:
1. Dioda nie działa po włączeniu urządzenia: podłącz ponownie kabel USB lub go 
wymień na nowy, tego samego typu. Jeśli dioda nadal się nie zapala, skontaktuj 
się z serwisem.
2. Dioda akumulatora nadal się świeci na czerwono, pomimo wymiany akumulato-
ra: wymień wszystkie ogniwa na nowe, w pełni naładowane.



3. Nie można zresetować diody filtra po wymianie samego filtra (dioda nadal się 
świeci): upewnij się najpierw, czy tryb SMART/NORMAL mogą być przełączane za 
pomocą kliknięcia. Przytrzymaj przycisk po wyłączeniu urządzeniu i włącz je 
ponownie. Jeśli dioda filtru nadal się nie odświeża i świeci się, skontaktuj się
z serwisem.
4. W trybie korzystania z akumulatorów, dioda niskiego poziomu wody się świeci, 
mimo iż woda została wymieniona: urządzenie wykrywa poprawnie poziom wody 
tylko wtedy, gdy popa pracuje, a w trybie korzystania z akumulatorów pompa 
przechodzi w stan czuwania, aby zaoszczędzić moc. Po podłączeniu ponownie do 
zasilania, dioda będzie poprawnie informować o poziomie wody.

III. Filtr:
1. Mały, czarny proszek unosi się na wodzie: Jest to mały, nietoksyczny odłamek 
filtra węglowego. Wodę można bezpiecznie pić.
2. Pompa wydaje dźwięk kliknięcia: Z powodu cyrkulacji wody, część filtra 
węglowego została porwana przez pompę. Sprawdź pompę i wyczyść ją.

IV. Problem z wypływaniem wody
1. Woda nie wypływa po przełączeniu się na tryb NORMAL: (1) Upewnij się czy 
dioda niskiego poziomu wody się świeci i spróbuj ponownie połączyć dolny 
zbiornik. (2) Zdejmij miski, przeczyść filtr i załóż miski dokładnie z powrotem. (3) 
Jeśli pompa nie działa, przeczyść ją tak, jak to pokazano na filmiku instruktażo-
wym.
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.



2. Wypływa niewielka ilość wody: (1) Sprawdź czy wyjście filtra jest dopasowane 
do wyjścia dolnej pompy. (2) Poziom wody może być zbyt niski z powodu małej 
ilości wody w zbiorniku. Napełnij zbiornik ponownie wodą. (3) Sprawdź najpierw 
filtr lub pompę, czy nie są w żaden sposób zablokowane lub zabrudzone - 
przeczyć je.
3. Miska zaczyna się przelewać po długim użytkowaniu: filtr jest już zbyt długo 
używany, jest zabrudzony i zbyt słabo przepuszcza wodę. Należy go wymienić
i upewnić się, czy pompa nie jest w żaden sposób zatkana brudem.
4. Woda nie wypływa z poidła po przełączeniu się na tryb akumulatora lub po 
przerwaniu zasilania: po przełączeniu się na tryb akumulatora, jeśli urządzenie jest 
w stanie uśpienia, pompa nie będzie działała. Naciśnij raz przycisk, aby woda 
wyleciała.

Konserwacja oraz czyszczenie

Nazwa produkt
Model urządzenia
Wymiary
Zastosowanie
Waga urządzenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa

PETKIT EVERSWEET 3
P4102
195mm x 195mm x 155mm
Koty oraz małe psy
1.43kg
5VDC
2W

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez

zezwolenia zabronione.


