Užívateľská príručka
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Mačacie dvierka s mikročipom
Kočičí dvířka s mikročipem

Prosím, prečítajte si celú príručku predtým než začnete.
Prosím, přečtete si celou příručku předtím než začnete.
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Dôležité bezpečnostné informácie

CZ

VAROVANIE označuje hazardnú situáciu, ktorej ak sa
nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo zranenie.

ES
IT

• PetSafe® dvierka pre zvieratá sú vhodné pre väčšinu dverí, stien alebo
priečok, i keď budete možno potrebovať ďalšie materiály. Tento produkt je
navrhnutý pre pohodlie vás a vášho domáceho miláčika. Nie je možné
úplne garantovať zabránenie prístupu všetkých ostatných zvierat za
všetkých okolností. Spoločnosť Radio Systems nebude niesť zodpovednosť
za žiadne škody alebo nepríjemnosti spôsobené zvieratami, ktoré získali
nechcený prístup do vášho domu. V súlade so všeobecnými normami o
rodičovskej starostlivosti, by mali byť deti vždy pod dozorom.

• Elektrické náradie. Riziko vážneho zranenia; nasledujte všetky bezpečnostné
inštrukcie o elektrickom náradí.
• Vždy noste bezpečnostné okuliare.

2

petsafe.com

Vaše PetSafe® mačacie dvierka s mikročipom sú zostavené tak, aby
pracovali s väčšinou 15-miestnych mikročipov (FDX-B) používaných
pre zvieratá. Predtým ako začnete nastavovať alebo montovať
dvierka, uistite sa, prosím, že vaša mačka má správny typ mikročipu.
Aby dvierka mohli fungovať, musia identifikovať unikátne
identifikačné číslo mikročipu (ID) vašej mačky. Prosím, nasledujte
tieto kroky uvedené nižšie, pre nastavenie dvierok:
1. Dvierka budú továrensky prednastavené v uzamknutej pozícií. Uistite
sa, že manuálny zámok je nastavený v pozícií dnu (in) a von (out). (Viď
Obr.H).
2. Odstráňte kryt batérie, odložte nabok priložený set hardvéru, a vložte 4
alkalické AA batérie (LR6). Zelené LED svetlo zabliká tri (3) krát, čo
znamená, že dvierka sú v automatickom režime.
3. Aby ste vstúpili do režimu učenia, stlačte a podržte tlačidlo, až kým sa
neobjaví červené LED svetlo (asi za 5 sekúnd). Teraz máte 60 sekúnd,
aby ste umiestnili hlavu vašej mačky do tunela, kde sa rozpozná
identifikačné číslo čipu. Keď ho zariadenie rozpozná a uloží si ho,
odomkne sa a červené LED zhasne. Mačacie dvierka zostanú v
automatickom režime a znova sa zatvoria za 3 sekundy.

Príslušenstvo je dostupné online
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• Toto zariadenie pracuje správne iba keď je vonkajšia teplota väčšia ako
-25° C a menšia ako 55° C.

Naprogramovanie mačiek do PetSafe®
Mačacích dvierok s mikročipom

IT

Ak sú v dome prítomné deti, je dôležité pri ochrane dieťaťa brať do úvahy, že
dvierka pre zvieratá by dieťa mohlo použiť v účele, na ktoré nie sú určené. Dieťa by
tak mohlo čeliť potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sú na druhej strane dverí.
Kupujúci/vlastníci domov s bazénom by mali zabezpečiť, že dvierka pre zvieratá sú
neustále monitorované a že má bazén adekvátne bariéry pred vstupom. Ak je vo
vnútri alebo vonku domu nové potenciálne nebezpečenstvo, ku ktorému sa dá
dostať cez dvierka pre zvieratá, firma Radio Systems Corporation odporúča, aby
ste bránili prístupu k nebezpečenstvu alebo úplne odstránili dvierka pre zvieratá.
Zatvárací panel alebo zámok je určený pre účely estetickej a energetickej
efektívnosti a nie je určený ako bezpečnostné zariadenie. Radio Systems
Corporation nebude zodpovedná za žiadne nechcené použitie a kupujúci tohto
produktu akceptuje plnú zodpovednosť za každé nedopatrenie, ktoré by tento
otvor mohol vytvoriť.

• Prosíme, dôkladne si prečítajte tieto inštrukcie, predtým ako vytvoríte
alebo upravíte otvor vo vami zvolených dverách alebo stene. Veľmi
odporúčame, aby boli vaše mačacie dvierka s mikročipom nastavené podľa
potrieb vašej mačky a aby ste v prvom rade skontrolovali, či zariadenie
funguje a spolupracuje s mikročipom v mačke.

Užitočná rada: Nainštalujte číslo ID mikročipu
mačky pred montážou, aby ste tak nemuseli
umiestniť mačku dovnútra mačacích dvierok,
keď už sú namontované. Ak máte problémy s
naprogramovaním čísla ID mikročipu vašej
mačky, prosím uistite sa, že jej hlava je
v tuneli alebo či sa dokáže zmestiť cez celé
mačacie dvierka. Mali by ste počuť ako sa
dvierka odomknú keď si uložia do pamäte číslo mikročipu mačky.

ES

OPATRNOSŤ, použité so symbolom bezpečnostného
upozornenia, označuje nebezpečnú situáciu, ktorej ak
sa nevyhnete, môže spôsobiť malé alebo vážne
zranenie.
POZNÁMKA sa týka praktík, ktoré sa nevzťahujú na
zranenie osôb.

• Skladujte tento návod spolu s dôležitými dokumentami; a odovzdajte tieto
inštrukcie novému vlastníkovi objektu, kde sú nainštalované dvierka.

Poznámka: Ak chcete nahrať viac ako jednu mačku, nasledujte tie isté
kroky, s tým, že začnete krokom 3. Dvierka s mikročipom dokážu
uložiť do pamäte až 40 mačiek s mikročipom. Keď je proces pre
všetky mačky ukončený, vložte kryt batérie naspäť.
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Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na
potenciálne nebezpečenstvo ublíženia na zdraví.
Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, nasledujúce
tento symbol, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

• Pri rezaní kovového povrchu, dávajte pozor na ostré hrany a vyhnete sa tak
zraneniu.

4. Keď úspešne nahráte ID číslo, budete pripravený na montáž mačacích
dvierok do vašich dverí.

CZ

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke

Pred montážou musí byť vlastník výrobku oboznámený so všetkými stavebnými
predpismi, ktoré by mohli ovplyvniť montáž mačacích dvierok. A tiež spolu s
licencovaným odborníkom určiť, či je budova vhodná na montáž takýchto dvierok.
Tieto dvierka nie sú protipožiarne. Je dôležité, aby vlastník spolu s odborníkom
vzali do úvahy všetky riziká, ktoré môžu byť prítomné vnútri alebo vonku dvierok a
ako môžu vplývať na používanie produktu, a taktiež vziať do úvahy možné
zneužitie dvierok pre zvieratá.

Ďakujeme vám, že ste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domáci
miláčik si zaslúžite spolupatričnosť, ktorá zahŕňa nezabudnuteľné
momenty a vzájomné porozumenie. Naše produkty a tréningové
pomôcky podporujú vzťah medzi domácimi miláčikmi a ich majiteľmi.
Ak máte akékoľvek otázky o našich produktoch alebo tréningu vášho
psa, prosím navštívte našu stránku www.petsafe.net alebo kontaktujte
centrum zákazníckeho servisu. Pre zoznam telefónnych čísel navštívte
www.petsafe.net
Aby vás záruka čo najviac ochránila, registrujte prosím váš produkt do
30 dní na www.petsafe.net. Registráciou a uschovaním účtenky, si
užijete plnú záruku produktu a ak by ste niekedy potrebovali zavolať
zákaznícky servis, budeme vám schopní pomôcť rýchlejšie.
Najdôležitejšie je, že PetSafe® nikdy neodovzdá ani nepredá vaše
osobné informácie. Kompletné informácie o záruke sú dostupné online
na www.petsafe.net.
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Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd.,
Radio Systems Australia Pty Ltd. a každá iná pobočka alebo značka
Radio Systems Corporation bude ďalej nazývaná kolektívne ako “My.
”.
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Obr. B

Vyrovnávajte mačacie dvierka, až kým nie sú v správnej
pozícií. Na vonkajšej strane, použite ceruzku na
zaznačenie dier na vyvŕtanie, strčte ju skrz diery na
vonkajšom ráme. (Obr. E) Vyberte dvierka a vyvŕtajte
diery vŕtačkou so 6mm nástavcom. (Obr. F)

5. Odstráňte prach, špinu a iné nečistoty.
6. Vložte zvonku vnútorný rám (ten s pripojeným tunelom)
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7. Keď je montáž dvierok dokončená, umiestnite

Montáž – Sklenené dvere, okná alebo
steny
(X)

2. Vyvŕtajte 4 diery skrz dvere (do rohov) s 12 mm nástavcom vŕtačky, ako
je vyznačené na šablóne. Zaistite, aby vŕtačka zostala v línií a rovine.

Montážny adaptér a predĺžené tunely do steny sú dostupné pre úspešné
dokončenie montáže dvierok do sklenených dverí, okien, alebo stien.
Prosím, navštívte www.petsafe.com aby ste sa dozvedeli viac o montáži
do stien a do skla a aby ste si zakúpili tieto doplnky.

Dôležité: Práca so sklom je práca vyžadujúca si zručnosti a mala by byť
vykonaná profesionálnym sklenárom. Nie je možné vyrezať diery do
tvrdeného skla alebo do dvojskla, jedine počas jeho výroby. Prosíme,
poraďte sa so sklenárom.

petsafe.com

Základné funkcie - Sprievodca
FUNKCIA

AKTIVÁCIA
TLAČIDLOM

LED INDIKÁTOR

AKCIA

Manuálny
režim

Stlačiť & Pustiť

Červené svieti 5
sekúnd

Automatický
režim

Stlačiť & Pustiť

Zelené svieti 5
sekúnd

Závora sa zamkne a aktivuje
sa iba prečítaním uloženého
čísla ID mikročipu.

Režim
učenia

Stlačte & Držte
5 sekúnd až
kým nesvieti
LED

Červené svieti až
60 sekúnd

Režim učenia sa vypne keď sa
úspešne uloží ID číslo.
Odomkne sa po úspešnom
naprogramovaní. Opakujte
proces pre viac mačiek.

Senzor
pohybu

Nie je

Zelené - svieti počas
doby používania

Vonku bol zaznamenaný pohyb.
Zariadenie hľadá mikročip
na prečítanie.

Slabá batéria

Nie je

Červené blikne
každých 10 sekúnd

Vymeňte batérie čo najskôr.

Výmena
batérie

Nie je

Zelené tri rýchle
bliknutia

Zariadenie prejde do
automatického režimu.

Továrenský
reset

Stlačte & Držte
15 sekúnd až
kým sa
neaktivuje LED

Červené päť rýchlych
bliknutí

Prejde naspäť do automatického
režimu a uzamkne sa. Všetky
naprogramované čísla ID budú
vymazané z pamäte.

Chyba

Nie je

Červené neustále
rýchle blikanie

Vyberte batérie, počkajte 30
sek. a vložte späť. Ak červené
svetlo bliká kontaktujte
zákaznícky servis. Závora sa
skúsi odomknúť, aby sa dala
použiť v manuálnom režime.

Odomkne sa. Použije možnosť
4tého zámku pre prístup zvierat.

Dnu alebo von
Obr. H

Iba dnu

Iba von

Zamknuté

Ďalšie informácie
Pre dôkladnejšie informácie o PetSafe® mačacích dvierkach, spolu s
informáciami o montáži do skla a stien, užitočných radách o výcviku a
dostupnom príslušenstve, navštívte www.petsafe.com a stiahnite si
kompletnú príručku o montáži.

Dôležité rady o recyklácii
Prosíme vás o rešpektovanie pravidiel o elektronickom odpade vo vašej krajine. Toto
zariadenie musí byť recyklované. Ak toto zariadenie už viac nepotrebujete, nezahadzujte
ho do komunálneho odpadu. Prosíme vás o jeho vrátenie do miesta, kde bolo kúpené, aby
mohlo byť zaradené do nášho recyklačného systému. Pre zoznam telefónnych čísel
centier zákazníckeho servisu navštívte našu stránku www.petsafe.net.

Likvidácia batérií
Separovaný zber použitých batérií je vyžadovaný v mnohých krajinách; skontrolujte si
regulácie o likvidácií batérií vo vašej oblasti predtým než ich vyhodíte. Na konci životnosti
produktu, kontaktuje prosím centrum zákazníckeho servisu pre obdržanie inštrukcií o
správnej likvidácii batérií. Nevyhadzujte batérie do komunálneho alebo domáceho odpadu.
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dve krytky na skrutky na vonkajšom ráme.
Mačacie dvierka sú pripravené na použitie. (Obr. G)

Obr. D

stranu vašich dverí v správnej pozícií, tak
aby bola v správnej výške a rovine. (Obr. C)
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nenty sú umiesntnené vovnútri tunela a každý
zásah do tunela ovplyvní funkčnosť produktu.

Obr. G

Tento zámok vám umožňuje kontrolovať prístup vašej mačky do domu a z domu,
v každom smere. Kým vaša mačka nie je úplne oboznámená z dvierkami, je dobrý
nápad používať tento zámok iba v pozícií „dnu alebo von“ (Obr. H).

IT

1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu

Dôležité: Nerežte tunel. Kľúčové kompo-

Montáž dvierok do kovových dverí alebo dverí s kovovým jadrom si bude žiadať
nejaké úpravy. Prítomnosť kovu môže narušiť fungovanie mačacích dvierok ako
aj zníženie rozsahu prečítania mikročipu. Ak zariadenie podáva slabý výkon,
budete si musieť zakúpiť a nainštalovať montážny adaptér. Prosím, navštívte
www.petsafe.com pre viac informácií.

ES

Montáž – Drevené, PVC, alebo uPVC dvere
Obr. C

Obr. F

do vyrezanej diery. Narovnajte vonkajší rám podľa
vonkajšej strany dverí. Tri (3) rozdielne dĺžky skrutiek sú
priložené v balení. Vyberte si vhodnú dĺžku. S použitím
manuálneho skrutkovača, priskrutkujte vonkajší rám
skrz diery vo vašich dverách ku vnútornému rámu.

(x)

Prosím, berte do úvahy, že táto čiara bude spodnou stranou diery, ktorú
vyrežete do vašich dverí. Rám mačacích dvierok bude o 25 mm nižšie. V
krajnom prípade bude musieť byť táto línia posunutá vyššie kvôli dizajnu
niektorých typov dverí.

Predtým ako začnete, skontrolujte či
vaše dvere nemajú kovové jadro. Ak
nájdete kovové jadro alebo kovový, plát,
pozrite si sekciu Montáž- kovové dvere a
dvere s kovovým jadrom tejto príručky
(na ďalšej strane).

Obr. E

4-tý manuálny zámok

NL

NL

Obr. A

4. Dočasne vložte oba rámy dvierok do výrezu.

Montáž – Kovové dvere a dvere s kovovým
jadrom

CZ

Montáž – Meranie a značenie

Odmerajte výšku brucha vašej
mačky. To je zvyčajne
100 mm –150 mm. (Obr. A)
Zaznačte toto meranie na
vonkajšiu stranu vašich dverí a
nakreslite rovnú horizontálnu
čiaru 168 mm dlhú. (Obr. B)

3. S použitím vykružovačky alebo tenkej pílky, režte popri prerušovanej
čiare, ako je znázornené na šablóne. (Obr. D)

SK

PetSafe® Mačacie dvierka s mikročipom sú vhodné do väčšiny dverí alebo
priečok, síce možno budete potrebovať dodatočné materiály a zručnosti kutila.
Tieto dvierka sú navrhnuté tak, aby sa jednoducho prispôsobili veľkosti otvorov
Staywell 200, 300, 400, 500, 900 a sérií Petporte smartflap® mačacích dvierok.
Budete potrebovať základné kutilské zručnosti a možno bude treba upraviť otvor
alebo použiť ďalšie nástroje.

Súlad
Radio Systems Corporation, týmto prehlasuje, že Petporte smart flap® je v súlade so základnými
podmienkami a inými relevantnými bodmi smernice 1999/5/EC (R&TTE). Neautorizované

Príslušenstvo je dostupné online
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modifikácie alebo zmeny tohto zariadenia, ktoré neboli schválené spoločnosťou Radio Systems
Corporation, sú porušením regulácií EU a môžu zrušiť autoritu vlastníka na používanie tohto
zariadenia.
Deklarácia konformity: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
Austrália

CZ

Zariadenie je v súlade s platnými EMC požiadavkami špecifikovanými v ACMA
(AustralianCommunications and Media Authority).

Záruka
Trojročná neprenosná limitovaná záruka
Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletné informácie môžete
nájsť: www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

NL

Európa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

ES

Austrália/Nový Zéland – V súlade s austrálskym spotrebiteľským právom, záruky proti
vadám, platného od 1. Januára 2012, sú nasledovné detaily záruky tohto produktu: Radio
Systems Australia Pty Ltd. (ďalej označované ako “Radio Systems”) ručia veľkoobchodnému
kupujúcemu alebo inému kupujúcemu alebo majiteľovi produktu, že keď je používaný pre
domácu spotrebu a používaný v súlade s normou, bude oslobodený od chýb materiálu alebo
výroby po dobu troch (3) rokov od doby zakúpenia. "Originálny kupujúci" je osoba ktorá
originálne zakúpi produkt alebo je prijímateľom daru, ktorým je náš nerozbalený produkt.
Radio Systems pokrýva náklady za prácu a súčiastky na tri roky používania. Po tejto dobe sa
na súčiastky a úpravy softvéru aplikuje cena v súlade s podmienkami spoločnosti.
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Limitovaná záruka je neprenosná a automaticky vyprší, ak originálny kupujúci predá výrobok
Radio Systems ďalej alebo odovzdá pozemok, na ktorom je Radio Systems produkt
nainštalovaný. Táto limitovaná záruka nezahŕňa poškodenie spôsobené žuvaním zvieratka,
búrkou, nezodpovednosťou, modifikáciou alebo zneužitím. Kupujúci, ktorí získajú produkt mimo
Austrálie, Nového Zélandu alebo od neautorizovaného predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na
miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.
Prosíme, berte do úvahy, že Radio Systems neposkytuje finančné náhrady, vecné náhrady ani
modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je spomenutý v záruke.

DE

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na
www.petsafe.net alebo na distribútora značky pre daný región:
SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311
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Príjem reklamácií na adrese:
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 483810311

Pre vyplnenie reklamácie, musíte poskytnúť účtenku. Bez dôkazu o kúpe, Radio Systems
neopraví ani nenahradí poškodené komponenty. Radio Systems žiada spotrebiteľa o
kontaktovanie zákazníckeho servisu, kvôli získaniu záručného čísla. Ak tak neučiní môže to
spôsobiť meškanie vo veci vybavovania reklamácie.
Ak je produkt poškodený do 30 dní od zakúpenia, Radio Systems zabezpečí náhradu produktu,
poslanú popredu ešte pred doručením pokazeného produktu. Balné bude zahrnuté do návratu
produktu namiesto poškodeného kusu. Produkt musí byť vrátený do 7 dní od obdržania
náhrady. Ak je produkt poškodený po 30 dňoch od zakúpenia, spotrebiteľ ho musí vrátiť na
vlastné náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškodenú jednotku a vráti produkt
bezplatne so zárukou, že produkt je stále v tej istej dobe záruky. Táto záruka je v doplnku k
ostatným právam a náhradám dostupných pre vás zo zákona. Výrobky od Radio Systems majú
záruky, ktoré nemôžu byť vynechané z Austrálskeho Spotrebiteľského Práva. Ste povinný
nahradiť alebo preplatiť vážnu chybu a kompenzovať sa za akúkoľvek inú predvídateľnú stratu
alebo škodu. Ste taktiež povinní, dať si tovar opraviť alebo nahradiť, ak nemá akceptovateľnú
kvalitu a poškodenie nepridáva na vážnej chybe.
Ak máte otázky alebo potrebujete viac informácií, prosím kontaktujte naše centrum
zákazníckeho servisu na čísle 1800 786 608 (Austrália) alebo 0800 543 054 (Nový Zéland).

Podmienky použitia a limitovaná zodpovednosť
1.

Podmienky použitia
Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení
obsiahnutých tu. Používaním tohto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak ich nechcete
akceptovať, prosím vráťte produkt nepoužitý a v originálnom balení, uhraďte poštovné a kontaktujte
relevantné centrum zákazníckeho servisu i s dokladom a kúpe, aby ste dostali plnú náhradu.

2.

Správne použitie
Ak si nie ste istý, či je tento produkt vhodný pre vaše domáce zviera, prosím konzultujte to s vašim
veterinárom alebo certifikovaným trénerom, pred jeho použitím. Správne použitie zahŕňa bez limitácie,
prečítanie si celej príručky a akýchkoľvek špecifických bezpečnostných upozornení.

3.

Žiadne protizákonné alebo zakázané použitie
Tento výrobok je určený pre použitie s domácimi zvieratami. Použitie tohto výrobku spôsobom, na ktorý
nebol určený môže mať za výsledok porušenie federálnych, štátnych alebo regionálnych zákonov.

4.

Obmedzená zodpovenosť za škodu
Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadne z jej partnerských spoločností v žiadnom prípade nebudú
zodpovedné za (i) žiadne nepriame, trestné, náhodné, špeciálne alebo následné škody a/alebo (ii) žiadne
straty alebo škody, ktoré vznikli v spojení so zneužitím produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká
spojené s použitím tohto produktu do plnej miery povolenej zákonom.

5.

Zmena podmienok
Spoločnosť Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania
výrobku. Ak vám také zmeny boli dané pred použitím výrobku, budú platné na vás a váš produkt.

petsafe.com

SK

Důležité bezpečnostní informace

CZ

VAROVÁNÍ označuje hazardní situaci, které pokud se
nevyhnete, může způsobit smrt a nebo zranění.

ES
IT

• Toto zařízení pracuje správně pouze když je vnější teplota větší než -25°
C a méně než 55° C.
• PetSafe® dvířka pro zvířata jsou vhodná pro většinu dveří, stěn nebo
příček, i když budete možná potřebovat další materiály. Tento produkt je
navržen pro pohodlí vás a vašeho domácího mazlíčka. Není možné zcela
garantovat zabránění přístupu všech ostatních zvířat za všech okolností.
Společnost Radio Systems nebude nést odpovědnost za žádné škody nebo
nepříjemnosti způsobeny zvířaty, která získala nechtěný přístup do vašeho
domu. V souladu s obecnými normami o rodičovské péči, by měly být děti
vždy pod dozorem.

• Elektrické nářadí. Riziko vážného zranění; následujte všechny bezpečnostní
instrukce o elektrickém nářadí.
• Vždy noste bezpečnostní brýle.
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Naprogramování koček do PetSafe®
Kočičích dvířek s mikročipem
Vaše PetSafe® kočičí dvířka s mikročipem jsou sestavena tak, aby
pracovala s většinou 15-místních mikročipů (FDX-B) používaných
pro zvířata. Předtím než začnete nastavovat nebo montovat dvířka,
ujistěte se, prosím, že vaše kočka má správný typ mikročipu.
Aby dvířka mohla fungovat, musí identifikovat unikátní identifikační
číslo mikročipu (ID) vaší kočky. Prosím, následujte tyto kroky
uvedeny níže, pro nastavení dvířek:
1. Dvířka budou v továrně přednastavena v uzamčené pozici. Ujistěte se,
že manuální zámek je nastaven v pozici dovnitř (in) a ven (out). (Viz
Obr.H).
2. Odstraňte kryt baterie, odložte stranou přiložený set hardwaru, a
vložte 4 alkalické AA baterie (LR6). Zelené LED světlo zabliká tři (3)
krát, což znamená, že dvířka jsou v automatickém režimu.
3. Abyste vstoupili do režimu učení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se
neobjeví červené LED světlo (asi za 5 sekund). Nyní máte 60 sekund,
abyste umístili hlavu vaší kočky do tunelu, kde se rozpozná
identifikační číslo čipu. Když ho zařízení rozezná a uloží si ho, odemkne
se a červené LED zhasne. Kočičí dvířka zůstanou v automatickém
režimu a znovu se zavřou za 3 sekundy.

Příslušenství je dostupné online

DE

DE

• Prosíme, důkladně si přečtete tyto instrukce, předtím než vytvoříte nebo
upravíte otvor ve vámi zvolených dveřích nebo stěně. Velmi
doporučujeme, aby byla vaše kočičí dvířka s mikročipem nastavena podle
potřeb vaší kočky, a abyste nejprve zkontrolovali, zda zařízení funguje a
spolupracuje s mikročipem na kočce.

IT

Pokud jsou v domě přítomny děti, je důležité při ochraně dítěte brát v úvahu dvířka
pro zvířata, která by dítě mohlo použít v účelu, na který nejsou určená. Dítě by tak
mohlo čelit potenciálním nebezpečím, která jsou na druhé straně dveří. Kupující/
vlastníci domů s bazénem by měli zajistit, že dvířka pro zvířata jsou neustále
monitorována a že má bazén adekvátní bariéry před vstupem. Pokud je uvnitř
nebo venku domu nové potenciální nebezpečí, ke kterému se dá dostat přes dvířka
pro zvířata, firma Radio Systems Corporation doporučuje, abyste bránili přístupu k
nebezpečí nebo zcela odstranili dvířka pro zvířata. Zavírací panel nebo zámek je
určen pro účely estetické a energetické efektivnosti a není určen jako
bezpečnostní zařízení. Radio Systems Corporation nebude zodpovědná za žádné
nechtěné použití a kupující tohoto produktu akceptuje plnou odpovědnost za
každé nedopatření, které by tento otvor mohl vytvořit.

• Skladujte tento návod spolu s důležitými dokumenty; a předejte tyto
instrukce novému vlastníkovi objektu, kde jsou nainstalována dvířka.

Užitečná rada: Nainstalujte číslo ID mikročipu
kočky před montáží, abyste pak nemuseli
umístit kočku dovnitř kočičích dvířek, když
již jsou namontovány. Pokud máte problémy
s naprogramováním čísla ID mikročipu vaší
kočky, prosím, ujistěte se, že její hlava je v
tunelu nebo, zda se dokáže vejít přes celé
kočočí dvířka. Měli byste slyšet jak se dvířka
odemknou když si uloží do paměti číslo mikročipu kočky.

ES

OPATRNOST, použité se symbolem bezpečnostního
upozornění, označuje nebezpečnou situaci, které
pokud se nevyhnete, může způsobit malá nebo
vážná zranění.
POZNÁMKA se týká praktik, které se nevztahují na
zranění osob.

• Při řezání kovového povrchu, dávejte pozor na ostré hrany a vyhnete se tak
zranění.

Poznámka: Pokud chcete nahrát více než jednu kočku, následujte
stejné kroky, s tím, že začnete krokem 3. Dvířka s mikročipem
dokážou uložit do paměti až 40 koček s mikročipem. Když je proces
pro všechny kočky ukončen, vložte kryt baterie zpět.

NL

NL

Symbol „bezpečnostní upozornění“. Upozorňuje na
potenciální nebezpečí ublížení na zdraví. Dodržte
všechna pravidla bezpečnosti, následující tento
symbol, abyste se vyhnuli zranění nebo smrti.

4. Když úspěšně nahrajete ID číslo, budete připravený na montáž kočičích
dvířek do vašich dveří.

CZ

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této příručce

Před montáží musí být vlastník výrobku seznámen se všemi stavebními předpisy,
které by mohly ovlivnit montáž kočičích dvířek. A také spolu s licencovaným
odborníkem určit, zda je budova vhodná na montáž takových dvířek. Tato dvířka
nejsou protipožární. Je důležité, aby vlastník spolu s odborníkem vzali v úvahu
všechna rizika, která mohou být přítomna uvnitř nebo venku dvířek a jak mohou
ovlivnit používání produktu, a také vzít v úvahu možné zneužití dvířek pro zvířata.

Děkujeme vám, že jste si vybrali značku PetSafe®. Vy a váš domácí
mazlíček si zasloužíte sounáležitost, která zahrnuje nezapomenutelné
momenty a vzájemné porozumění. Naše produkty a tréninkové
pomůcky podporují vztah mezi domácími mazlíčky a jejich majiteli.
Pokud máte jakékoli otázky o našich produktech nebo tréninku vašeho
psa, prosím navštivte naši stránku www.petsafe.net nebo kontaktujte
centrum zákaznického servisu. Pro seznam telefonních čísel navštivte
www.petsafe.net
Aby vás záruka co nejvíce ochránila, registrujte prosím váš produkt do
30 dní na www.petsafe.net. Registrací a uschováním účtenky, si
užijete plnou záruku produktu a pokud byste někdy potřebovali zavolat
zákaznický servis, budeme vám schopni pomoci rychleji. Nejdůležitější
je, že PetSafe® nikdy nepředá ani neprodá vaše osobní informace.
Kompletní informace o záruce jsou dostupné online na
www.petsafe.net.

SK

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio
Systems Australia Pty Ltd. A každá jiná pobočka nebo značka Radio
Systems Corporation bude dále nazývaná kolektivně jako “My ”.
”.
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Obr. A

(x)

Obr. B

4. Dočasně vložte oba rámy dvířek do výřezu.
Vyrovnávejte kočičí dvířka, dokud nejsou ve správné
pozici. Na vnější straně, použijte tužku na zaznačení děr
na vyvrtání, strčte ji skrz díry na vnějším rámu. (Obr. E)
Vyberte dvířka a vyvrtejte díry vrtačkou se 6 mm
nástavcem. (Obr. F)

5. Odstraňte prach, špínu a jiné nečistoty.
6. Vložte zvenku vnitřní rám (ten s připojeným tunelem)

(x)

ES
IT

7. Když je montáž dvířek dokončena, umístěte

Montáž – Skleněné dveře, okna nebo
stěny
(X)

DE

2. Vyvrtejte 4 díry přes dveře (do rohů) s 12 mm nástavcem vrtačky, jak
je vyznačeno na šabloně. Zajistěte, aby vrtačka zůstala v linii a rovině.

Montážní adaptér a prodloužené tunely do stěny jsou dostupné, pro
úspěšné dokončení montáže dvířek do skleněných dveří, oken nebo stěn.
Prosím, navštivte www.petsafe.com abyste se dozvěděli více o montáži
do stěn a do skla a abyste si zakoupili tyto doplňky.
Důležité: Práce se sklem je práce vyžadující si dovednosti a měla by
být provedena profesionálním sklářem. Není možné vyříznout díry do
tvrzeného skla nebo do dvojskla, jedině během jeho výroby. Prosíme,
poraďte se se sklářem.

petsafe.com

FUNKCE

AKTIVACE
TLAČÍTKEM

LED INDIKÁTOR

AKCE
Odemkne se. Použijte možnost
4tého zámku pro přístup zvířat.

Dnu nebo ven
Obr. H

Automatický Stisknout & Pustit Zelené svítí 5
režim
sekund

Závora se uzamkne a aktivuje
se pouze přečtením uloženého
čísla ID mikročipu.

Další informace

Režim
učení

Stiskněte & Držte Červené svítí až
5 sekund dokud 60 sekund
nesvítí
LED

Režim učení se vypne když se
úspěšně uloží ID číslo.
Odemkne se po úspěšném
naprogramování. Opakujte
proces pro více koček.

Senzor
pohybu

Není

Zelené - svítí během
doby používání

Venku byl zaznamenán pohyb,
zařízení hledá mikročip
na přečtení.

Slabá baterie

Není

Červené blikne
každých 10 sekund

Vyměňte baterie co nejdříve.

Výměna
baterie

Není

Zelené tři rychlé
bliknutí

Zařízení přejde do
automatického režimu.

Tovární
reset

Stiskněte & Držte Červené pět rychlých
15 sekund dokud bliknutí
se neaktivuje
LED

Chyba

Není

Stisknout & Pustit Červené svítí 5
sekund

Červené neustále
rychlé blikání

Přejde zpět do automatického
režimu a uzamkne se. Všechny
naprogramované čísla ID budou
vymazány z paměti.
Vyjměte baterie, počkejte 30 sek.
a vložte zpět. Pokud červené
světlo bliká kontaktujte
zákaznický servis. Závora se zkusí
odemknout, aby se dala použít v
manuálním režimu.

Pouze dnu

Pouze ven

Zamčené

Pro důkladnější informace o PetSafe® kočičích dvířkách, spolu s
informacemi o montáži do skla a stěn, užitečných radách o výcviku a
dostupném příslušenství, navštivte www.petsafe.com a stáhněte si
kompletní příručku o montáži.

Důležité rady o recyklaci
Prosíme vás o respektování pravidel o elektronickém odpadu ve vaší zemi. Toto zařízení
musí být recyklováno. Pokud toto zařízení již více nepotřebujete, nevyhazujte ho do
komunálního odpadu. Prosíme vás o jeho vrácení do místa, kde bylo koupeno, aby mohlo
být zařazeno do našeho recyklačního systému. Pokud to není možné, prosíme vás abyste
kontaktovali zákaznický servis pro více informací. Pro seznam telefonních čísel center
zákaznického servisu navštivte naši stránku www.petsafe.net.

Likvidace baterií
Separovaný sběr použitých baterií je vyžadován v mnoha zemích; zkontrolujte si regulace o
likvidaci baterií ve vaší oblasti předtím než je vyhodíte. Na konci životnosti produktu, jedno z
center zákaznického servisu pro obdržrní instrukcí o správné likvidaci baterií. Nevyhazujte
baterie do komunálního nebo domácího odpadu.

DE

vašich dveří ve správné pozici, tak aby byla
ve správné výšce a rovině. (Obr. C)
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dvě krytky na šrouby na vnějším rámu.
Kočičí dvířka jsou připraveny na použití. (Obr. G)

Obr. D

Základní funkce - Průvodce
Manuální
režim

Obr. G

Tento zámek vám umožňuje kontrolovat přístup vaší kočky do domu a z domu, v
každém směru. Zatímco vaše kočka není zcela obeznámena z dvířkami, je dobrý
nápad používat tento zámek pouze v pozici „dnu nebo ven“. (Obr. H)

IT

1. Přiložte šablonu výřezu na vnější stranu

Důležité: Neřežte tunel. Klíčové komponenty
jsou umístěny uvnitř tunelu a každý zásah do
tunelu ovlivní funkčnost produktu.

Montáž dvířek do kovových dveří nebo dveří s kovovým jádrem si bude žádat
nějaké úpravy. Přítomnost kovu může narušit fungování kočičích dvířek, jakož i
snížení rozsahu přečtení mikročipu. Pokud zařízení podává slabý výkon, budete
si muset zakoupit a nainstalovat montážní adaptér. Prosím, navštivte
www.petsafe.com pro více informací.

4-tý manuální zámek

ES

Montáž – Dřevěné, PVC, nebo uPVC dveře
Obr. C

Obr. F

do vyříznuté díry. Narovnejte vnější rám podle vnější
strany dveří. Tři (3) rozdílné délky šroubů jsou přiloženy
v balení. Vyberte si vhodnou délku. S použitím
manuálního šroubováku, přišroubujte vnější rám přes
díry ve vašich dveřích ke vnitřnímu rámu.

Prosím, berte v úvahu, že tato čára bude spodní stranou díry, kterou
vyříznete do vašich dveří. Rám kočičích dvířek bude o 25 mm níže.
V krajním případě bude muset být tato linie posunuta výš kvůli designu
některých typů dveří.

Předtím než začnete, zkontrolujte zda
vaše dveře nemají kovové jádro. Pokud
najdete kovové jádro nebo kovový plát,
přejděte k sekci Montáž- kovové dveře a
dveře s kovovým jádrem této příručky
(na další straně).

Obr. E

Montáž – Kovové dveře a dveře s kovovým
jádrem

NL

Změřte výšku břicha vaší
kočky. To je obvykle
100 mm –150 mm. (Obr. A)
Zaznamenejte toto měření na
vnější stranu vašich dveří a
nakreslete rovnou horizontální
čáru 168 mm dlouhou. (Obr. B)

čáry, jak je znázorněno na šabloně. (Obr. D)

CZ

Montáž – Měření a značení

3. S použitím vykružovačky nebo tenké pilky, řežte vedle přerušované

SK

PetSafe® Kočičí dvířka s mikročipem jsou vhodná do většiny dveří nebo příček,
sice možná budete potřebovat dodatečné materiály a dovednosti kutila. Tato
dvířka jsou navržena tak, aby se jednoduše přizpůsobila velikosti otvorů
Staywell 200, 300, 400, 500, 900 a sérií Petporte smartflap® kočičích dvířek.
Budete potřebovat základní kutilské dovednosti a možná bude třeba upravit
otvor nebo použít další nástroje.

Soulad
Radio Systems Corporation, tímto prohlašuje, že Petporte smart flap® je v souladu se základními
podmínkami a jinými relevantními body směrnice 1999/5/EC (R&TTE). Neautorizované

Příslušenství je dostupné online
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SK

modifikace nebo změny tohoto zařízení, které nebyly schváleny společností Radio Systems
Corporation, jsou porušením regulací EU a mohou zrušit autoritu vlastníka na používání tohoto
zařízení.
Deklarace konformity: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
Austrálie

CZ

Zařízení je v souladu s platnými EMC požadavky specifikovanými v ACMA
(AustralianCommunications and Media Authority).

Záruka
Tříletá nepřenosná limitovaná záruka
Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobcem. Kompletní informace můžete
najít: www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu.

NL

Evropa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

ES

Austrálie /Nový Zéland – V – V souladu s australským spotřebitelským právem, záruky
proti vadám, platné od 1. Ledna 2012, jsou následující detaily záruky tohoto produktu: Radio
Systems Australia Pty Ltd. (dále označované jako “Radio Systems”) ručí velkoobchodnímu
kupujícímu nebo jinému kupujícímu nebo majiteli produktu, že když je používán pro domácí
spotřebu a používaný v souladu s normou, bude osvobozen od chyb materiálu nebo výroby po
dobu tří (3) let od doby zakoupení. "Originální kupující" je osoba která originálně zakoupí
produkt nebo je přijímatelem daru, kterým je náš nerozbalený produkt. Radio Systems
pokrývá náklady za práci a součástky na tři roky používání. Po této době se na součástky a
úpravy softwaru aplikuje cena v souladu s podmínkami společnosti.

IT

Limitovaná záruka je nepřenosná a automaticky vyprší, pokud originální kupující prodá výrobek
Radio Systems dále nebo odevzdá pozemek na kterém je Radio Systems produkt
nainstalován. Tato limitovaná záruka nezahrnuje poškození způsobené žvýkáním zvířátka,
bouří, nezodpovědností, modifikací nebo zneužitím. Kupující, kteří získají produkt mimo
Austrálie, Nového Zélandu nebo od neautorizovaného prodejce, budou muset vrátit výrobek na
místo, kde ho získali, pokud mají problémy se zárukou.
Prosíme, berte v úvahu, že Radio Systems neposkytuje finanční náhrady, věcné náhrady ani
modifikaci výrobku kvůli změně názoru nebo jinému důvodu, který není zmíněn v záruce.

DE

Reklamační řád: Všechny reklamace by měly být směrovány na zákaznické centrum na
www.petsafe.net nebo na distributora značky pro daný region:
SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, SLOVENSKO
web: www.petsafe.sk
tel: +421 483810311
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Pro vyplnění reklamace, musíte poskytnout účtenku. Bez důkazu o koupi, Radio Systems
neopraví ani nenahradí poškozené komponenty. Radio Systems žádá spotřebitele o
kontaktování zákaznického servisu, kvůli získání záručního čísla. Pokud tak neučiní může to
způsobit zpoždění ve věci vyřizování reklamace.
Pokud je produkt poškozen do 30 dní od zakoupení, Radio Systems zajistí náhradu produktu,
poslanou napřed ještě před doručením zkaženého produktu. Balné bude zahrnuto do návratu
produktu namísto poškozeného kusu. Produkt musí být vrácen do 7 dnů od obdržení náhrady.
Pokud je produkt poškozen po 30 dnech od zakoupení, spotřebitel ho musí vrátit na vlastní
náklady. Radio Systems otestuje produkt a nahradí poškozenou jednotku a vrátí produkt
bezplatně se zárukou, že produkt je stále ve stejné době záruky. Tato záruka je v doplňku k
ostatním právům a náhradám dostupných pro vás ze zákona. Výrobky od Radio Systems mají
záruky, které nemohou být vynechány z Australského Spotřebitelského Práva. Jste povinen
nahradit nebo proplatit vážnou chybu a kompenzovat se za jakoukoli jinou předvídatelnou
ztrátu nebo škodu. Jste také povinni, dát si zboží opravit nebo nahradit, pokud nemá
akceptovatelnou kvalitu a poškození nepřidává na vážné chybě.
Pokud máte dotazy nebo potřebujete více informací, prosím kontaktujte naše centrum
zákaznického servisu na čísle 1800 786 608 (Austrálie) nebo 0800 543 054 (Nový Zéland).

Podmínky použití a limitovaná odpovědnost
1.

Podmínky použití
Použití tohoto produktu je podmíněno vaším přijetím bez modifikací podmínek a upozornění obsažených
zde. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud je nechcete akceptovat,
prosím vraťte produkt nepoužitý a v originálním balení, uhraďte poštovné a kontaktujte relevantní centrum
zákaznického servisu i s dokladem a koupi, abyste dostali plnou náhradu.

2.

Správné použití
Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vaše zvíře prosím konzultujte vašeho veterináře nebo
certifikovaného trenéra, před jeho použitím. Správné použití zahrnuje bez limitace, přečtení si celé příručky
a jakýchkoliv specifických bezpečnostních upozornění.

3.

Žádné protizákonné nebo zakázané použití
Tento výrobek je určen pro použití s domácími zvířaty. Použití tohoto výrobku způsobem na který nebyl
určen může mít za výsledek porušení federálních, státních nebo regionálních zákonů.

4.

Omezená odpovědnost za škodu
Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích partnerských společností v žádném případě
nebudou zodpovědné za (i) žádné nepřímé, trestní, náhodné, speciální nebo následné škody a / nebo (ii)
žádné ztráty nebo škody, které vznikly ve spojení se zneužitím produktu. Kupující odpovídá za všechna
rizika spojená s použitím tohoto produktu do plné míry povolené zákonem.

5.

Změna podmínek
Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání
výrobku. Pokud vám takové změny byly dány před použitím výrobku, budou platné na vás a váš produkt.

Příjem reklamací na adrese: blue
gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko
tel: +421 483810311

petsafe.com

1

Edícia
Edice

Všetky dvierka PetSafe™ sú vhodné na každé dvere, stenu alebo priečku, i keď si to môže vyžadovať extra materiály. Tento produkt je navrhnutý pre benefit vás a vášho domáceho miláčika. Nie je možné plne
garantovať vylúčenie všetkých ostatných zvierat vo všetkých okolnostiach. Radio Systems Corporation nebude zodpovedať za žiadnu škodu alebo nepríjemnosť spôsobenú inými zvieratami, ktoré získali neželaný
prístup do vášho domu. Podľa štandardov starostlivosti o deti, deti by mali byť neustále pod dozorom pri tomto produkte.
Všechna dvířka PetSafe ™ jsou vhodná na každé dveře, stěnu nebo příčku, i když si to může vyžadovat extra materiály. Tento produkt je navržen pro benefit vás a vašeho domácího mazlíčka. Nelze plně garantovat
vyloučení všech ostatních zvířat ve všech okolnostech. Radio Systems Corporation nebude odpovídat za žádnou škodu nebo nepříjemnost způsobenou jinými zvířaty, které získaly nechtěný přístup do vašeho domu.
Podle standardů péče o děti, děti by měly být neustále pod dozorem při tomto produktu.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404
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