
 

Pet Loo™ Przenośna kuweta 

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

 

Instrukcja obsługi 



 

 

OSTRZEŻENIE 

UWAGA 

INFORMACJA 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Objaśnienie słów i symboli używanych w tym przewodniku 

Jest to symbol ostrzegawczy bezpieczeństwa. Służy on do ostrzegania o potencjalnym zagrożeniu obrażeniami ciała. Należy 

przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się po tym symbolu, aby uniknąć obrażeń lub 

śmierci.death. OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. 

UWAGA, stosowany wraz z symbolem ostrzeżenia bezpieczeństwa, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie 

przerwana, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała. 

INFORMACJA jest stosowana w odniesieniu do praktyk bezpiecznego użytkowania, które nie są związane z obrażeniami ciała. 

OSTRZEŻENIE 

• - Wee Sponge™ Proszek do absorpcji moczu nie jest przeznaczony do spożycia. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 

• - Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami przy użyciu Wee Sponge™ Urine Absorption Powder, natychmiast dobrze spłukać wodą i zasięgnąć porady 
lekarza. 

UWAGA 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. 

• - Wyrzuć Wee Sponge™ Urine Absorption Powder do zwykłego kosza na śmieci; nie spłukuj. Wyrzucenie Wee Sponge™ Urine Absorption Powder 

do zlewu lub toalety może spowodować zatkanie rur kanalizacyjnych. 

• - Nie używać w pobliżu ognia lub otwartego płomienia. 

INFORMACJA 

• Nie umieszczać w miejscach narażonych na działanie ekstremalnych temperatur. 

• Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

• Przeznaczone do całorocznego użytku wewnętrznego i sezonowego użytku zewnętrznego. 

• Nie spłukiwać wrzącą wodą. Używać tylko ciepłej wody z kranu.. 

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ 



Opakowanie Wee Sponge™ Proszek do absorpcji moczu Proszek do absorpcji moczu 
 
 
  

Elementy 

Cechy 
• Cechy 

• Trawa syntetyczna jest łatwa do czyszczenia 

•  Kosz zapewnia łatwe usuwanie odpadów i mieści do 2 litrów cieczy 

• Trwała, długowieczna podstawa 

• Ukośna tacka odprowadza mocz do pojemnika na odpady 

• W zestawie jedna (1) tacka zbierająca Pee-Pod™ z proszkiem pochłaniającym mocz Wee Sponge™ dla kontroli zapachu i łatwiejszego usuwania 
odpadów 

 

Baza Taca skośna 

Syntetyczna trawa 

Klipsy do mocowania 
trawy (4) 

Instrukcja 

obsługi 

Opakowanie Wee Sponge™ 

Proszek do absorpcji moczu 

Pee-Pod™ 

Kuweta zbiorcza 

Pojemnik na 
odpady 

Opakowani
e Wee 
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Jak działa system 
Przenośna toaleta dla zwierząt Pet Loo™ firmy PetSafe® zatrzyma nieczystości Twojego zwierzęcia w jednym wyznaczonym miejscu i zapewni Ci spokój 

ducha podczas dłuższych pobytów poza domem. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w mieszkaniu czy w domu, zabierasz psa do biura, czy po prostu 

chcesz pozbyć się problemów związanych z treningiem toaletowym, Przenośna Toaleta Pet Loo™ jest higienicznym, wygodnym, prostym i przyjaznym dla 

środowiska sposobem na umożliwienie Twojemu pupilowi swobodnego załatwiania swoich potrzeb, bez konieczności polegania na Tobie. 

Przenośna toaleta Pet Loo™ firmy PetSafe® to system odprowadzania moczu przypominający źdźbło trawy. Wytrzymała rama zawiera pochyłą tacę, 

przesiąkającą syntetyczną trawę oraz pojemnik na mocz. Mocz przesącza się przez syntetyczną trawę, spływa po pochyłej tacy i zbiera się w wyjmowanym 

pojemniku na odpady. Kosz jest wysuwany w celu łatwego usuwania i czyszczenia, a ciała stałe można łatwo zebrać z trawy syntetycznej. 

Podczas czyszczenia i suszenia zabrudzonej trawy należy stosować zamiennie trawę zastępczą (sprzedawaną oddzielnie). 

Tacka zbierająca Pee-Pod™ jest pojemnikiem ulegającym degradacji, który mieści się w koszu przenośnej toalety dla zwierząt Pet Loo™. Kiedy Wee 

Sponge™ Urine Absorption Powder wejdzie w kontakt z płynnymi odpadami, szybko wchłania mocz i zamienia go w zestalony żel, zatrzymując również 

wszelkie zapachy unoszące się w powietrzu. 

 

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

Przygotuj kuwetę 
Kuweta jest dostarczana w większości zmontowana. Aby zakończyć montaż, należy wykonać następujące czynności: 

1. Przymocować cztery (4) klipsy uchwytu trawy, zatrzaskując dolną część klipsów na krawędzi tacy pochyłej. W górnej części klipsów znajduje się 

szpikulec, który mocuje się do trawy (rys. 1). Zamocuj dwa klipsy po przeciwnych stronach, jak pokazano na rysunku (rys. 2). 2. 

2. Urządzenie jest dostarczane z jedną tacką zbierającą próbki Pee-Pod™ i jednym opakowaniem proszku absorbującego mocz Wee Sponge™. Wsyp 

opakowanie proszku absorbującego mocz Wee Sponge™ do różowej tacki zbierającej Pee-Pod™. 3. 

3.  Przechyl delikatnie tackę zbiorczą Pee-Pod™ z boku na bok, aby rozprowadzić proszek na dnie tacki zbiorczej Pee-Pod™. 

4. Umieścić tacę zbierającą Pee-Pod™ w koszu toalety dla zwierząt domowych (rys. 3). Toaleta dla zwierząt domowych jest teraz w pełni zmontowana. 

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

Ważne: Psy nie będą instynktownie eliminować jedzenia tam, gdzie je. Unikać umieszczania toalety w miejscu, gdzie pies jest karmiony. Toaleta Pet jest 

odpowiednia do użytku wewnątrz pomieszczeń i sezonowego użytku zewnętrznego. Unikać umieszczania toalety w miejscach narażonych na działanie 

skrajnych temperatur lub długotrwałego wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Szkolenie psa do korzystania z kuwety 
Psy instynktownie oddają mocz tam, gdzie wyczuwają zapach moczu. Możesz zbierać ich mocz i wylewać go na trawę syntetyczną, aby zachęcić je do 

korzystania z toalety dla zwierząt. Możesz również zakupić środek Skip to My Loo™ i Toilet Training Aid. 

• Umieść psa na Toalecie dla zwierząt, kiedy jest najbardziej prawdopodobne, że będzie musiał oddać mocz lub kał. Zwierzęta zazwyczaj potrzebują 

toalety po spaniu, jedzeniu lub zabawie. 

• Spróbuj aby pies pozostał na Toalecie dla zwierząt do momentu, aż się załatwi. Stwórz komendę do oddawania moczu, wypowiadając ją, gdy pies 

oddaje mocz. Następnie, kiedy będziesz chciał, aby pies oddał mocz, będziesz mógł wypowiedzieć komendę i pies będzie wiedział, czego od niego 

oczekujesz. 

• Pochwal i/lub daj psu smakołyk, kiedy skorzysta z toalety dla zwierząt. 

• Nie pozwalaj psu kłaść się lub spać na toalecie. 



 

Utrzymanie i czyszczenie 
Toaleta Pet Toilet Synthetic Grass została zaprojektowana tak, aby odtworzyć środowisko prawdziwej trawy dla Twojego zwierzęcia. Trawa syntetyczna 

Pet Toilet nie posiada wykończonej krawędzi, ponieważ stanowiłaby ona pułapkę dla moczu i kału. Jest to normalne, że trawa syntetyczna może się 

zrzucać, podobnie jak nowy dywan. Z czasem konieczna będzie wymiana trawy. 

Aby wydłużyć żywotność produktu: 

• Wee Care™ Pet Toilet Cleanser jest jedynym zalecanym produktem do czyszczenia toalety dla zwierząt domowych. 

• Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani wybielaczy. 

• Nie używać środków czyszczących ani żadnych innych produktów zawierających cytrusy. 

Czyszczenie kuwety: 

• Codziennie: Polej trawę ciepłą wodą, aby wypłukać nadmiar moczu. 

• 2-3 razy w tygodniu: Rozpylić Wee Care™ Pet Toilet Cleanser na toaletę Pet Toilet i trawę. Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. 

• Co tydzień: Dokładnie spryskać całą toaletę dla zwierząt domowych środkiem czyszczącym Wee Care™ Pet Toilet Cleanser i pozostawić na 5-10 

minut. Usunąć trawę podnosząc górną część każdego klipsa mocującego trawę z trawy i dolną część każdego klipsa z ramy toalety dla zwierząt 

domowych. Wypłukać całe urządzenie ciepłą wodą, aż woda do płukania będzie czysta. 

INFORMACJA Nie płukać wrzącą wodą. Używać tylko ciepłej wody z kranu. 

Wymienną lub dodatkową trawę można zakupić kontaktując się ze swoim sprzedawcą. Mając dwie trawy pod ręką, zawsze możesz mieć czystą, suchą 

trawę dostępną dla swojego zwierzęcia, podczas gdy druga trawa schnie.. 

Wymiana tacki zbierającej Pee-Pod™ : 

• Tacka zbierająca powinna być wymieniana co 1-2 dni. 

• TW celu prawidłowej utylizacji należy umieścić tacę zbierającą Pee-Pod™ wraz z jej zawartością w zwykłym koszu na śmieci. Wyrzucenie proszku 

Wee Sponge™ Pochłaniającego Mocz do zlewu lub toalety może spowodować zatkanie rur kanalizacyjnych.. 

Akcesoria 

Aby zamówić wymienną trawę, dodatkowe zestawy do usuwania moczu Pee-Pod™ lub środki czyszczące przeznaczone do przenośnej toalety dla zwierząt 

Pet Loo™Centre skontaktuj się ze swoim sprzedawcą 

 

PAC19-14329 

Skip to My Loo™ - 

Attractant & Toilet Training Aid 

• - Idealny do przyuczenia zwierzęcia do 

korzystania z przenośnej toalety Pet Loo™ lub 

wyznaczonego miejsca w ogrodzie 

• - Naturalnie opracowana technologia 

enzymatyczna jest nietoksyczna i ulega 

biodegradacji 

• - Unikalna formuła imituje mocz zwierzęcia, 

który działa jako środek zachęcający 

 

PAC 19-14333 

Wee Care™ Pet Toilet Cleanser 

•  Idealny do czyszczenia przenośnej toalety 

dla zwierząt Pet Loo™. 

•  Naturalnie opracowana technologia 

enzymatyczna jest nietoksyczna i ulega 

biodegradacji 

• -Eliminuje nieprzyjemne zapachy i nie 

pozostawia śladów, brudu ani bakterii 

Additional PetSafe® Pet Care Products 

 

PAC19-14332 

Pup Care™ Habitat Cleanser 

• Pup Care™ Habitat Cleanser został opracowany specjalnie do niszczenia tłuszczów i białek znajdujących się w zabrudzeniach, 

kurzu i błocie, olejkach do ciała i ślinie, które mogą gromadzić się w ogólnym środowisku życia psa. 

• -Bezpieczny, nietoksyczny środek czyszczący 

• Używaj Pup Care™ Habitat Cleanser na: 

• budach 

• Transportery podróżne 

• Pościel dla psów/kotów 

• Wnętrza samochodówInteriors 



 

 

Liquid Ate™ Stain Remover & Odour Eliminator 

Liquid Ate™ Stain Remover & Odour Eliminator dociera do źródła plam i nieprzyjemnych zapachów, które często są ukryte pod 

powierzchnią. Roztwór enzymatyczny bezpiecznie atakuje źródło problemu, czyniąc Twój dom czystszym i zdrowszym 

miejscem dla Ciebie i Twojego pupila. 

- Bezpieczny, nietoksyczny odplamiacz i eliminator zapachów 

Stosuj odplamiacz i eliminator zapachów Liquid Ate™ do: 

- Plamach i wypadkach z udziałem zwierząt domowych 

- Dywany i wykładziny dywanowe 

- Buty i sprzęt sportowy 


