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LED 
indicator

Kort indrukken wanneer
het blauw knippert Filter resetten

Constant Apparaat is correct ingesteld

Constant blauw Working

Knipperend rood Laag waterpeil

Rood/Blauw knippert 
afwisselend eenmaal

Zelftest bij opstarten 

Knipperend blauw De filter is 30 dagen gebruikt. Tijd om 
die te vervangen! 

1.  Gebruik het apparaat binnenshuis.
2.  Wanneer u de fontein reinigt, dient u de stroomtoevoer te ontkoppelen. Metalen  
 contacten mogen niet gespoeld worden of in het water worden gedompeld.  
 Reinig de behuizing met een droge doek.
3.  Houd de contacten DROOG. Als de contacten vuil zijn, veegt ze dan af met een  
 doek.
4.  Kinderen mogen het toestel enkel onder begeleiding van een volwassene   
 gebruiken.
5.  Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het per  
 ongeluk omvalt, hierdoor kan het zijn dat de fontein sproeit of niet correct werkt.
6.  Scherm het netsnoer goed af om te voorkomen dat uw huisdier in het snoer bijt.
7.  Deze fontein is geschikt voor katten of kleine en middelgrote honden.

Binnen de garantieperiode, als het product defect raakt buiten de schuld van de ge-
bruiker, dan zal het op kosten van Pettadore gerepareerd worden. Product defecten in 
onderstaande voorbeelden vallen niet onder de garantie:

1. Opzettelijke beschadiging van het product door de gebruiker of door derden.
2. Het niet bedienen of onderhouden van het product volgens de Quick Installation  
 Guide (QIG) instructies.
3. Defect door natuurlijke slijtage, inclusief maar niet beperkt tot krassen, corrosie,
 oxidatie en roesten.
4.  Defecten door niet-geautoriseerde reparatie van het product, inclusief maar niet  
 beperkt tot eigen of door derden uitgevoerde reparatiepogingen of modificaties.

Langzaam knipperen
(1 keer /2 seconden) Klaar voor instelling in AP-modus 

Snel knipperen
(3 keer/seconde)

Klaar voor opstelling in 
SmartLink-modus 

Lang indrukken 
gedurende 5 
seconden

Model: WF004
Invoer: DC 5V 1A
Capaciteit: 1.9 L
Kabel lengte:  1.2 m 
Garantie: 1 year

Grootte: 180×175×147 mm 
Gewicht: 750 g
Communicatie: Wi-Fi (2.4 GHz)

Fabrieksinstellingen 
(Wi-Fi-LED knippert snel) 
Omschakelen tussen SmartLink- 
en AP-modi

Wi-Fi
indicator

Knop
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Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product 
in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats 
voor toekomstige raadpleging.H
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Metalen contact Reservoirdeksel

Siliconen slang 
Filterbak

Pomp

LED-indicator
Tank

Wi-Fi-indicator / 
Knop

Behuizing

Filter
(De kant met het lipje 

naar beneden)

Stroomkabel

1)  Schoonmaken
 Maak de tank en het deksel van het  
 reservoir schoon. Spoel de metalen  
 contacten niet en dompel ze niet  
 onder in het water. Laat de filter  
 1-3 minuten in het water weken.  
 Reinig de behuizing met een droge  
 doek.

2)  Vullen
 Giet water in de tank. Overschrijd  
 het maximale waterniveau niet.
 * De eerste keer na het vullen zal de pomp 
 automatisch de lucht afzuigen voordat 
 hij water pompt. Tijdens dit proces zal 
 de waterstroom geleidelijk toenemen om te  
 stabiliseren.

3)  Assembleren
 Plaats de tank, het deksel van het  
 reservoir en de filter op de juiste  
 plaats volgens de illustratie.

4)  Inschakelen
 Sluit de USB-kabel aan op een  
 5V/1A stroomvoorziening en sluit  
 vervolgens de A/C-adapter aan op  
 het stopcontact. De fontein begint 
 werken, nadat de indicator één  
 keer afwisselend rood en blauw  
 knippert.

5)  Filter vervangen
 Het wordt aanbevolen om de filter  
 om de 30 dagen te vervangen.
	 *	Laat	de	filter	1-3	minuten	in	het	water		
 weken voor gebruik.

* De kant met het lipje  
   naar beneden

* De kant met    
het lipje is naar 
beneden gericht.

1.  Scan de QR code aan de rechterkant en 
 download de Pettadore App die beschikbaar
 is in App Store en Google Play. Klik op 
 Aanmelden om te worden doorgelopen om 
 uw Pettadore account aan te maken.

2. Schakel het apparaat in en zorg ervoor dat de Wi-Fi Indicator LED snel knippert,  
 wat aangeeft dat het apparaat klaar is om verbinding te maken met Wi-Fi. Open de  
 Pettadore App en klik op de ‘+’ knop en wordt door de SET-UP stappen geleid.
Let op: 1. De fontein ondersteunt de 5GHz Wi-Fi niet, zorg ervoor dat uw Wi-Fi 2.4G is.

2. Als het Wi-Fi-lampje niet snel knippert na het inschakelen, hou dan de knop lang 
ingedrukt totdat het lampje snel knippert.

Probleem

Knippert rood &
er komt geen water uit

Rood/Blauw knippert afwisselend &
er komt niet regelmatig water uit

De fontein heeft onvoldoende water, 
gelieve bij te vullen.

Mogelijke oorzaak

De deksel van het reservoir is niet goed 
geplaatst, of de metalen contacten zitten 
niet op hun plaats.

Fontein zit zonder water, 
gelieve bij te vullen.
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