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Automatyczna kuweta dla kota 

 



 

LavvieBot Kontrola autentyczności 

Każdy LavvieBot posiada naklejkę oznaczoną własnym numerem produktu (Serial Number) w 
celu zagwarantowania autentyczności. Aby sprawdzić autentyczność swojego produktu, proszę 
pobrać aplikację mobilną PurrSong i wprowadzić numer seryjny podany na naklejce. PurrSong, 
Inc. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z używaniem nieautoryzowanego 
produktu i jego gwarancją. Naklejka autentyczności wskazująca numer produktu znajduje się pod 
górną pokrywą LavvieBot 
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 Serial Number 

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
■PRODUCT: Smart Automatic Cat Litter Box 
■MODEL: LawieBot S 
■INPUT: DC 12V=5A 
■Manufacturer: PurrSong, Inc. 
■Designed by PurrSong, Inc. 
■Contains FCC ID : 2AC7Z-ESPWR00M32D 

IC : 21098-ESPWROOM32D 
■MADĘ IN KOREA 

R-R-PSw- 

LawleBot2 

005-102477 

0 211-171102 

Tested To Comply With 

FCC Standards 

FOR HOME OR OFFICE USE 
FCC ID : 2AWFPLAV2 IC : 
26107-LAV2 

 

 

 



 

Elementy 

Pokrywa górna 

 

Mata 
wewnętrzna 

Szuflada na odpady 



 

Elementy 

 

Pojemnik na żwirek 

Uchwyt łącznika 

Łącznik 

Wejście Jednostka napędowa 

Suwak 

Mocowanie silnika 

Pokrywa szuflady na odpady 

Separator 

Taca na żwirek 



 

Zalecenia bezpieczeństwa 

Należy upewnić się, że kot nie znajduje się w 

urządzeniu LavvieBot podczas pracy. Każde 

uruchomienie LavvieBot z kotem w środku może 

spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa.. 

 

LavvieBot został zaprojektowany do stosowania 

wyłącznie zbrylającej się żwirku o średniej wielkości 

cząstek. Używanie drobnego żwirku zbrylającego się 

lub ściółki naturalnej z długimi lub zbyt grubymi 

cząstkami może uszkodzić urządzenie i skrócić jego 

żywotność. Używanie niewłaściwej ściółki do 

urządzenia może spowodować problem z 

przeciążeniem silnika oraz problem z zalegającymi 

odpadami. 

 
 

Niezbrylający       Zbrylający  

Wcisnąć i zatrzasnąć kuwetę całkowicie na swoim 
miejscu, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub 
uszkodzenia LavvieBot.. 

 

Zalecamy regularne sprawdzanie poziomu 
wyjściowego żwirku w kuwecie. Jeśli żwirek jest 
mniejszy lub większy od niż wskazuje linia, może to 
spowodować awarię. W przypadku ręcznego 
dosypywania żwirku należy napełnić kuwetę 
żwirkiem aż do linii i rozłożyć go na płasko. 

Linia wskazująca poziom żwirku 

 

LavvieBot powinien być umieszczony na twardej, 
równej podłodze. Umieszczenie LavvieBot na 
nierównej lub niestabilnej powierzchni może 
spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie urządzenia.. 

 Z LavvieBot należy obchodzić się ostrożnie. 
Czyszczenie produktu wodą jest zabronione, 
ponieważ urządzenie składa się z metalu i 
tworzywa sztucznego oraz zawiera elementy 
elektroniczne. 
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Zalecenia bezpieczeństwa 
Informacje na temat czyszczenia LavvieBot znajdują 

się w dalszej części instrukcji. Czyszczenie produktu 

za pomocą szorujących gąbek lub ściernych środków 

chemicznych może spowodować uszkodzenie 

produktu. 

 

Małe grudki, które nie mogą być przesiane przez 

grabki, mogą pozostać w żwirku. W trosce o zdrowie 

kota i higieniczne środowisko należy regularnie czyścić 

LavvieBot. 

Ważne jest, aby co 3 do 4 tygodni umyć tacę na żwirek 

wodą i napełnić ją nowym żwirkiem. W przeciwnym 

razie może to doprowadzić do awarii lub uszkodzenia 

urządzenia.. 

 

Czujniki bezpieczeństwa znajdują się przy 

wejściu. Drzwi boczne powinny być zawsze 

zamknięte, z wyjątkiem czyszczenia. 

Pozostawienie otwartych drzwi lub otwarcie ich 

podczas pracy LavvieBot może prowadzić do 

poważnych konsekwencji dla bezpieczeństwa.. 

 

Nie należy wywierać nacisku na urządzenie 
LavvieBot poprzez umieszczanie na nim ciężkich 
przedmiotów lub przykładanie nadmiernej siły do 
przycisków, co może doprowadzić do jego 
uszkodzenia. 

 

Zalecamy, aby jeden LavvieBot przypadał na 
jednego lub dwa koty. W przypadku, gdy z jednego 
LavvieBot korzystają więcej niż dwa koty, nie 
możemy zagwarantować żywotności i wydajności 
LavvieBot.. 

 

Korzystanie z LavvieBot wymaga nadzoru. Nie jest on 

przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a 

także osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, 

chyba że są one nadzorowane. 

 



 

Zalecenia bezpieczeństwa 

Nigdy nie pozwalaj niemowlętom ani dzieciom 
wchodzić do środka LavvieBott. 
 
 
 

 

Nie próbuj suszyć urządzenia za pomocą suszarki do 
włosów i wkładać do środka świeczki, aby usunąć 
nieprzyjemne zapachy. Takie próby mogą 
spowodować porażenie prądem, pożar lub 
uszkodzenie produktu. 

 

Jeśli wystąpi błąd lub awaria produktu, nie należy 

naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktuj 

się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu 

dokonania naprawy.  

LavvieBot i jego akcesoria są przeznaczone do użytku 

w pomieszczeniach zamkniętych. Proszę umieścić 

urządzenie w miejscu, w którym temperatura wynosi od 

10 "C do 35 "C. Jeśli temperatura jest poniżej lub 

powyżej tego zakresu, działanie LavvieBot nie może 

być zagwarantowane. 

 
 

 

LavvieBot jest wyposażony w silikonowe części, które 
są wykonane tak, aby uniknąć rdzy i przecieków. 
Upewnij się, że wszystkie trzy osłony są prawidłowo 
zamontowane wewnątrz urządzenia. Proszę 
zachować ostrożność, ponieważ koty mogą 
porysować i uszkodzić te części. 

Podczas pracy maszyny należy trzymać ręce, 
stopy i luźną odzież z dala od wnętrza. 

 

 

Side litter guarder 

Back litter guarder 

Door litter guarder 

Osłony przed 
wysypywaniem żwirku 

Osłony przed 
wysypywaniem żwirku 

Osłony przed 
wysypywaniem żwirku 



 

Rozpocznij życie z LavvieBot  

1. Usunąć taśmy opakowaniowe i wyściółkę opakowania w i z LavvieBot.. 

2. Wyjąć z szuflady na odpady skrzynkę na akcesoria, matę pod stopnie i worki na odpady. 

 

3. Podłącz dezodoranty i zainstaluj ten zestaw wewnątrz urządzenia. 

 

 Podłącz każdy dolny koniec dezodorantu w 
sposób pokazany powyżej. 

Najpierw zdejmij pokrywę szuflady na odpady 

(lekko ją przekręć, aby łatwo wyjąć ją z 

urządzenia). Następnie zainstaluj 

dezodorant skierowany w dół pod pokrywą 

szuflady na odpady.. 

 

Załóż pokrywę szuflady na odpady z powrotem na urządzenie. 

Step Mat Deodorizer X 2 Power adapter Waste bags X 10 

Accessories + Step Mat 

Mata wejściowa Dezodorant x2 Zasilacz Torebki na 
odpady 

Pokrywa szuflady 
na odpady 



 

Rozpocznij życie z LavvieBot  

4. Przymocuj matę schodkową w sposób pokazany na poniższym zdjęciu. 

 

5. Umieścić LavvieBot na twardej, równej powierzchni. 
- Najpierw należy podłączyć kabel zasilający do LavvieBot, a następnie podłączyć wtyczkę. 
Aby wyłączyć, należy najpierw odłączyć wtyczkę przed odłączeniem kabla od LavvieBot. 

Włączanie 

 

Wyłączanie 

 

6. Zobacz rozdział “Połączenie ze smartfonem” aby podłączyć do smartfona. 

7. Zobacz  “Jak uzupełniać żwirek” aby uzupełnić żwirek. 

8. LavvieBot jest teraz gotowy do użycia. 
- LavvieBot automatycznie sprząta nieczystości z kuwety po tym, jak Twój kot z niej skorzysta i odejdzie. Wystarczy 
opróżnić szufladkę na odpady, gdy jest pełna. 



 

Proces LavvieBot  

LavvieBot zawsze monitoruje tacę ze żwirkiem. 

1) Ze względów bezpieczeństwa LavvieBot całkowicie zatrzymuje automatyczne czyszczenie, gdy do LavvieBot 

wejdzie kot. Kontroluje również swoje działanie w przypadku wykrycia kota lub osoby na tacy ze żwirkiem i w jej pobliżu.. 

• Sprawdź lampkę kontrolną STATUSU urządzenia (patrz rozdział Lampki kontrolne i funkcje przycisków). 

2) Kiedy poziom żwirku w kuwecie jest niski, automatycznie doda ona określoną ilość ściółki z magazynu. 

• Możesz zmienić poziom żwirku (poziom żwirku: ilość żwirku, do której zapełni się schowek w miarę 
zmniejszania się ilości żwrku w kuwecie) w tacy na żwirek a wskaźnik świetlny STORAGE powie Ci, ile 
żwirku ma LavvieBot (zobacz rozdział 12 Wskaźniki świetlne i funkcje przycisków). 

3) Po upływie Czasu oczekiwania po wyjściu kota z kuwety, separator przesieje i oddzieli odpady stałe z tacy 
kuwety do szuflady na odpady. 

•Możesz również ustawić Czas oczekiwania od 10 min do 60 min w zależności od rodzaju żwirku i 
zwyczajów wypróżniania się kota. (Zobacz rozdział Wskaźniki świetlne i funkcje przycisków) 

Wystarczy upewnić się, że w pojemniku na odpady znajduje się wystarczająca ilość odpadów i 
wymienić worek na odpady (opróżnić szufladę), gdy jest pełny. 

Jeśli chcesz obsługiwać urządzenie ręcznie, naciskając przyciski, patrz rozdział Lampki 
kontrolne i funkcje przycisków.. 

 LavvieBot S został zaprojektowany do pracy automatycznej, jednak ze względu na 
swoje właściwości mechaniczne, podobnie jak inne zwykłe kuwety automatyczne, 
nadal wymaga opieki użytkownika. 

Przyzwyczajenie kota 
1. Umieść kuwetę LavvieBot w tym samym miejscu, w którym znajdowała się poprzednia kuweta. 

2. Umieść LavvieBota w tym miejscu i odłącz separator, następnie umieść tacę na żwirek wewnątrz urządzenia i 
pozostaw otwarte drzwi boczne do użytku.. 

3. Przymocuj separator z powrotem do urządzenia i przełącz go w tryb podstawowy (ustawienie separatora tyłem 

do ściany), naciskając i przytrzymując przycisk SEPARATE przez ponad 3 sekundy. 
ściany), Tryb podstawowy. 
4. Pozostań w trybie podstawowym i zamknij boczne drzwi, aby Twój kot mógł korzystać z wejścia.. 
5. Na koniec włącz zasilanie i zamknij drzwiczki. 

 

Litter 



 

Diody sygnalizacyjne i funkcje przycisków 

Diody (LED) 

 

Stan szuflady na odpady 

■ Lampka kontrolna WASTE pojawia się, gdy szuflada na odpady jest pełna. 

Status LavvieBot 
■ Kontrolka STATUS wyświetla status urządzenia. 
*Jeśli dioda STATUS miga na przemian światłem niebieskim i czerwonym, może to oznaczać, że 
wystąpił błąd silnika głównego. 
* Jeśli zarówno dioda STATUS, jak i dioda RESET świecą na czerwono, może to oznaczać, że 
adapter urządzenia jest uszkodzony.. 

Dioda Status 
Zielona 

Niebieska 

Czerwona 

Koty lub ludzie znajdują się w pobliżu LavvieBota. 

Kot jest wewnątrz LavvieBota. 

Czerwone światło oznacza, że wystąpił błąd (np. przeciążenie silnika). 

•  Należy sprawdzić, czy kuweta nie wymaga czyszczenia lub czy ilość żwirku w środku nie jest 

zbyt duża. 

• Wi-Fi-BLE 

Dioda Wi-Fi/BLE informuje o stanie połączenia . * dostępne tylko z 2.4GHz 

■ LavvieBot może być połączony z aplikacją mobilną PurrSong za pomocą Wi-Fi, a także można 

zarejestrować i zaktualizować jego firmware za pomocą BLE (Bluetooth Low Energy). 

 Przyciski Diody Status 

 Naciśnij przycisk Miga niebieska Wyszukiwanie sieci Wi-Fi 

  Stałe niebieskie Połączono z Wi-Fi 

 Naciśnij i przytrzymaj prz. Zielone migające Przygotowanie do połączenia BLE 

 (dłużej niż 2 sekundy) Stałe zielone światło Połączono z BLE 

Demontaż w celu czyszczenia 

Przycisk SEPARATE służy do odłączania części wewnętrznych w celu wyczyszczenia LavvieBot.. 

■ Tryb SEPARATE dla tacy na żwirek - Naciśnij przycisk raz, a wskaźnik SEPARATE zaświeci 

się na niebiesko. Widać, że separator jest podnoszony w kierunku wejścia. 

Tacę na żwirek można wyjmować tylko w tym trybie 

■ Tryb SEPARATE dla separatora - Naciśnij i przytrzymaj przycisk SEPARATE dłużej niż 2 sekundy, a 

lampka kontrolna SEPARATE zaświeci się na czerwono. Następnie separator ustawi się prostopadle 

do podłoża. Teraz wystarczy wyjąć separator. 

■ Możesz zatrzymać/anulować, naciskając przycisk SEPARATE jeszcze raz.. 

Przyciski 

 

Działanie przycisku  

Krótkie naciśnięcie 

Długie naciśnięcie 

Reset (gdy wystąpi stan przeciążenia, tryb gotowości do nabierania żwirku 

lub niebieskie światło na wskaźniku STATUS)) 

 Reboot (informacje o zarejestrowanym routerze nie zostaną zresetowane) 

 

 

 

 



 

Diody sygnalizacyjne i funkcje przycisków 

 

Tryby SEPERATE 

 

2. Tryb Separator SEPARATE  

Aby odłączyć separator 

 

 

STORAGE 

 

SCOOP 

BENTONITE 

NATURAL 

LITTER 

Stan przechowywania żwirku / Uzupełnianie żwirku 
■ Lampka kontrolna STORAGE sygnalizuje stan ilości przechowywanego żwirku 

Dioda Stan 

Stałe niebieskie Pojemnik pełny 

Brak światła W pojemniku jest wystarczająca ilość żwirku. 

Miga czerwone Brak żwirku lub jest go niewiele 

■ Przycisk STORAGE służy do uzupełniania pojemnika na żwirek 

Przycisk Dioda Stan 
Naciśnij przycisk Niebieskie miga Pojemnik podaje żwirek. 

• Żwirek nie będzie dosypywany jeśli poziom jest 
wystarczający 

Naciśnij i przytrzymaj (dłużej niż 4 

sekundy) 

Niebieskie miga 
Żwirek będzie wydawany po naciśnięciu przycisku 

• Żwirek będzie się napełniał aż do osiągnięcia 

maksymalnej wagi/ilości. (Max waga żwirku 

bentonitowego: 5kg, max waga żwirku naturalnego: 3kg) 

Naciśnij przyciski RESET i 

STORAGE jednocześnie w trybie 

Oddzielanie tacy SEPARATE  

Czerwone i 

niebieskie miga na 

przemian 

Wydaje cały żwirek z pojemnika 
• Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać/anulować 
proces. 

Zbieranie ręczne 

■ Po naciśnięciu przycisku SCOOP lampka kontrolna zacznie migać, a separator zacznie przesiewać 

odpady do szuflady na odpady. 

■ Nacisnąć przycisk SCOOP, aby natychmiast rozpocząć nabieranie. Proszę poczekać, aż grudki 

staną się na tyle twarde, że nie będą się przyklejać do separatora. (Należy pamiętać, że separator 

może tworzyć małe grudki mniejsze niż otwór grabek) 

■  Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać separator podczas procesu czyszczenia. 

Typ żwirku 

■ Wybierz rodzaj żwirku dla kota, który będzie używany przez LavvieBot, naciskając jeden raz przycisk 

LITTER. Wybierz BENTONITE, jeśli używasz żwirku bentonitowego lub NATURAL jeśli będziesz używać 

naturalnych żwirków z tofu, kukurydzy lub innych materiałów roślinnych. 

■ Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawić poziom żwirku w kuwecie, a LavvieBot utrzyma ten 

ustawiony poziom przy automatycznym uzupełnianiu żwirku. 

■ Używany żwirek w LavvieBot musi pasować do typu żwirku przewidzianego w urządzeniu. Wybór 

niewłaściwego typu ściółki może spowodować poważne problemy. 

■Czas oczekiwania 
Ustaw długość czasu oczekiwania, naciskając przyciski ▼ i ▲. 
 Czas oczekiwania to czas pomiędzy wyjściem kota z LavvieBot a rozpoczęciem automatycznego 
czyszczenia. 
 Zalecamy ustawienie 10 minut w przypadku stosowania żwirku BENTONITE. 

. 

 

1. Tryb 
podstawowy Basic 

3.Tryb oddzielanie tacy SEPARATE 
Aby odłączyć tace; aby opróżnić 

cały żwirek z pojemnika na żwirek 



 

Połączenie ze smartfonem 

Pobierz aplikację mobilną PurrSong opracowaną wyłącznie dla LavvieBot z Google Play Store lub App Store, 

aby połączyć LavvieBot z Twoim urządzeniem mobilnym.. 

1. Zarejestruj się. 

2. Zarejestruj twoją kuwetę LavvieBot. 

1) Po zalogowaniu się, dotknij głównej zakładki na dole ekranu 
2) Kliknij na "IoT" w górnej części ekranu i wybierz Register. 
3) Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby zakończyć rejestrację urządzenia i lokalizacji. 

3. Rejestracja routera. 
1) Wybierz "Register" z zarejestrowanego LavvieBot. 
2) Postępuj z instrukcją podaną na aplikacji, aby zarejestrować router jak w przypadku rejestracji urządzenia. 

■ LavvieBot obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4 GHz. (nie jest dostępny w sieci 5G)) 
3) Po zarejestrowaniu routera, migająca zielona lampka wskaźnika Wi-Fi-BLE zmieni kolor na niebieski i zacznie 

świecić światłem ciągłym. 

4. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w celu uzyskania optymalnej wydajności 
1) Istnieją dwa sposoby na aktualizację firmware. 

 1. Kliknij ikonę aktualizacji  w prawym górnym rogu ekranu IoT 

2.   Kliknij na szczegóły w prawym górnym rogu ekranu IoT i przewiń w dół aż zobaczysz Latest Frimware 

Version. Kliknij przycisk Update po prawej stronie. 

Zarówno ikona aktualizacji, jak i przycisk pojawią się tylko wtedy, gdy firmware jest gotowy do aktualizacji. 

2) Postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez aplikację, aby zaktualizować firmware, tak jak w przypadku 

rejestracji urządzenia. 

■ Uważaj, aby nie wyłączyć telefonu podczas aktualizacji, ponieważ może to spowodować awarię systemu.. 

5. Zarejstruj swojego kota/koty 
1) Wybierz "Cat” na górze ekranu 

2) Tap Register to enter the information of your cat(s) and complete the registration. 

 

 

Aplikacja PurrSong jest dostępna w Google Play Store i App Store. 

Ciesz się życiem naszego inteligentnego LavvieBota, korzystając z różnych funkcji dostępnych w aplikacji PurrSong. 

  

 



 

Jak uzupełniać żwirek / ustawianie poziomu żwirku 

ALE PO PIERWSZE, 

1. Należy używać zbrylającego się żwirku dla kotów. Można stosować żwirek typu żel krzemionkowy 

lub żwirek niezbrylający się, ale automatyczne uzupełnianie może nie działać, ponieważ nie tworzy on grudek. 

2. Cząstki o długim lub owalnym kształcie nie są kompatybilne z produktem 

3. Nigdy nie należy używać białych, zbrylających się żwirków z glinką bentonitową 

LavvieBot przechowywać maksymalnie 12 litrów (5L w kuwecie i 7L w schowku na żwirek). 

 

Żwirek można uzupełniać na dwa sposoby. 

 

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa). 

WAŻNE 

Jeżeli pierwszym żwirkiem, na którym uruchomiono LavvieBota jest żwirek naturalny lub zmieniono żwirek na 
naturalny ze żwirku bentonitowego, postępuj z rodziałem „Kiedy kuweta jest uzupełniana ręcznie". 

1. Kiedy Tacka na żwirek jest uzupełniana pojemnika na żwirek  
1) Otwórz górną pokrywę i wsyp żwirek do pojemnika 
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk Separator, aż zgaśnie czerwona lampka kontrolna SEPARATE. Następnie separator sam się 

schowa do tyłu i ten stan nazywany jest trybem Basic. Wciśnij przycisk STORAGE, aby wsypać żwirek do kuwety, gdy 
separator jest w trybie Basic. 

3) LavvieBot zakończył napełnianie/uzupełnianie miotu, gdy przestanie migać niebieskie światło kontrolki STORAGE. 
4) Wsyp dodatkowy żwirek do pojemnika na żwirek i wszystko je gotowe. 

2. Kiedy Taca na żwirek jest uzupełniana ręcznie 

1) Otwórz drzwi boczne, jak pokazano na poniższym rysunku, i upewnij się, że separator jest uniesiony w kierunku 
wejścia. Jeśli nie, naciśnij przycisk SEPARATE, aby przesunąć separator tak, aby można było wyjąć tacę.. 

 

 

Litter Tray 
SEPARATE Mode 

Tryb Separate 
Tacki na żwirek  

2) Wyjmij tackę z kuwety LavvieBot i zwrócić uwagę na 

zaznaczoną wewnątrz linię. Jest to linia podstawowa, do której 
należy wsypać żwirek i rozłożyć go na płasko. Po wsypaniu 

żwirku do linii i rozprowadzeniu go na płasko, należy nacisnąć i 
przytrzymać przez dłuższą chwilę przycisk LITTER, aby 

zakończyć ustawianie poziomu żwirku, co jest równoznaczne z 

ustawieniem ilości żwirku dla LavvieBota 

 

Baseline 

Linia podstawowa żwirku 



 

Jak czyścić LavvieBot 
Niektóre części LavvieBot S można odłączyć, aby wyjąć i umyć wodą w celu utrzymania urządzenia w czystości. 

Separator czyszczący 

1. Najpierw, naciśnij przycisk SEPARATE  przez ponad 2 sekundy aby ustawić separator prostopadle do 
podłoża.. 
2. Sprawdź wewnątrz, czy separator zmierza we właściwym kierunku i odłącz zasilacz. 

 

 

Separator 
SEPARATE Mode 

Separator 
SEPARATE Tryb 

 

 

Separator musi być umieszczony pionowo, jak na rysunku po lewej stronie.. 

3. Teraz separator jest gotowy do czyszczenia. 

 

Poluzować uchwyt sprzęgła, aby zdjąć separator 

1. Odkręć uchwyt mufy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara 

2. Otwórz suwak w tym samym kierunku, co na rysunku. 

3. Popchnij separator do góry, jak na rysunku, aby go zdemontować.. 

 

Jeśli chcesz wyczyścić jednocześnie kuwetę i matę, 
wyjmij kuwetę i popchnij matę do góry, aby odłączyć ją 
od urządzenia PO wyjęciu separatora. 

4. Po zakończeniu czyszczenia separatora wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zamontować go w 
LavvieBot. 
1) Wsuń kuwetę z powrotem do urządzenia. 
2) Zamontuj separator na złączce. 
3) Przykręć uchwyt mufy, aż zostanie mocno zamocowany. 
4) Włóż matę w rowek i dociśnij, aby ją zamocować. 
5) Zamknij drzwi boczne. 



 

Jak czyścić LavvieBot 

Czyszczenie pojemnika na żwirek 

Jeśli w pojemniku pozostało dużo żwirku, należy przed czyszczeniem usunąć cały żwirek z kuwety. 
1. W trybie SEPARATE, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie RESET i STORAGE, aby wydostać cały żwirek z 
magazynu do kuwety. 
2. Ponownie nacisnąć przycisk SEPARATE, aby powrócić do stanu początkowego. 
3. Otwórz górną pokrywę pojemnika na żwirek i wyciągnij go. 
4. Umyj pojemnik w bieżącej wodzie i dokładnie wysusz przed odłożeniem na miejsce. Upewnij się, że pojemnik 
nie jest przechylony, aby można go było położyć na czujniku wagi poziomo. 

 

Czyszczenie Tacy na żwirek 

Jeśli chcesz wyczyścić tylko tacę, naciśnij przycisk SEPARATE, aby podnieść separator i wyjąć tacę. Odkładając 
tacę z powrotem, upewnij się, że jest dobrze wyrównana i gładko mieści się w urządzeniu. 
. 

 

 

SEPARATE 

Litter Tray 

SEPARATE Mode 

Tryb Tacki 

SEPARATE 
 

Separator musi być podniesiony jak na zdjęciu po prawej stronie. 

Czyszczenie ścian zewnętrznych 

Jeśli wewnętrzna ściana Twojego LavvieBota wymaga czyszczenia, przetrzyj ją mocno wyciśniętą wilgotną 
ściereczką, tak jak w przypadku czyszczenia lodówki, a następnie wyczyść dno miotłą lub odkurzaczem. Do 
wycierania kuwety używaj miękkiej gąbki, aby uniknąć zadrapań. 


