
 

 

900 Series 
Magnetic 
Klasyczna klapka dla kota z blokadą 
na 4 sposoby 

Staywell Pet Door – Instrukcja obsługi 

 

 



 

Twoje drzwiczki Staywell... 

   

Kot Pasują do drewnianych drzwi Pasują do PVC/uPVC/metalu*** 

   

4 systemy blokady 
Pasują do szklanych okien i drzwi, 
pojedyncze i podwójne szyby*/***/** 

Dołączony tunel pasuje do 
większość grubości drzwi 

 

 

Magnetyczne Ściany z cegły 

Wszystkie drzwi dla zwierząt Staywell pasują do każdych drzwi, ściany lub przegrody, choć mogą być wymagane dodatkowe materiały i kompetentne umiejętności majsterkowicza. 
* Nie jest możliwe wycięcie otworów w szkle hartowanym lub podwójnych szybach, chyba że w momencie produkcji. Proszę skonsultować się z szklarzem. 
** W przypadku montażu modelu 'Magnetycznego' w szybie zespolonej należy zastosować plastikową listwę dystansową. Proszę skonsul tować się z szklarzem. 

*** Drzwiczki "Magnetyczne" nie będą działać, jeżeli zostaną zamontowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal. Urządzenie musi być odizolowane od tych materiałów w drewnianej ramie. 



 

Przed zamontowaniem klapki dla kota 

należy uważnie przeczytać poniższe 

instrukcje krok po kroku. 

Potrzebne narzędzia 
• Ołówek Linijka 

• Wyrzynarka lub piła do 

otworów pod klucz 

• Wiertło 

• Zestaw kwadratów 

• Śrubokręt 

• Taśma miernicza 

 

FIG.2 FIG.1 

 
 

Pomiar i zaznaczanie 

Zmierz wysokość brzucha swojego kota. Zazwyczaj jest to 100 -150 mm (4-6") 

(Rys. 1).. 

Zaznacz ten pomiar na zewnętrznej stronie drzwiczek i narysuj prostą 

poziomą linię o długości 169 mm (65/8") (Rys. 2). 

Zazwyczaj linia ta znajduje się na dole otworu wyciętego w drzwiach - 

rama klapy dla kota będzie nieco niżej. W przypadku klapek 

Magnetycznych ważne jest, aby kot mógł bez przeszkód podejść do 

klapki. Przed klapką na zewnątrz powinna znajdować się równa 

powierzchnia, wystarczająca do tego, aby kot mógł stanąć wszystkimi 

czterema łapami na tym samym poziomie. 

Nie w skali - dla uzyskania najlepszego efektu 

należy posłużyć się załączonym szablonem 

do wycięcia. 

 

Wycinanie otworu pod drzwiczki dla kota 

a) W drewnie 
drewniane drzwi 

Klapa dla kota wymaga kwadratowego wycięcia o wymiarach 169mm x 169mm (65/s" 
x 65/8"). (Rys. 3). 

 



 

***‘ Magnetyczne klapki dla kotów NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ, jeśli zostaną 

zainstalowane bezpośrednio na powierzchni zawierającej metal. 

Urządzenie musi być odizolowane od tych materiałów w drewnianej 

ramie (nie jest w zestawie). 

Używając linii poziomej jako podstawy, narysuj kwadrat o minimalnych 

wymiarach 306mm x 306mm (121/4" x 121/4"). (To będą wymiary zewnętrzne 

Twojej drewnianej ramy). 

Wyciąć kwadrat przy pomocy wyrzynarki lub otwornicy. Zamontuj w otworze 

drewnianą ramę o wymiarach wewnętrznych 169mm x 169mm (65/j" x 65/j"). 

Aby zapewnić dokładne wycięcie, można użyć załączonego szablonu do 

wycinania. 

To właśnie w drewnianej ramie należy zamontować klapkę dla kota, aby 

zapewnić jej pełną izolację od metalu. (Rys. 4). 

c) W szkle 
 

Szklane okna i drzwi, pojedyncze i 

podwójne szyby*/** 

* Nie jest możliwe wycinanie otworów w szkle hartowanym 
 lub szybach zespolonych, chyba że w momencie produkcji.  
Prosimy skonsultować się z szklarzem. 

 ** W przypadku montażu modelu magnetycznego w szybach 

zespolonych należy zastosować plastikową listwę dystansową. 

Proszę skonsultować się z szklarzem. glazier. 

Klapa dla kota wymaga okrągłego otworu o średnicy 210mm (81/4") 

(Fig. 5). 

 

Nie w skali - dla uzyskania najlepszych efektów 

należy odnieść się do załączonego szablonu do 

cięcia. 

 

b)w PVC/uPVC/Metalu PVC/uPVC/Metal“ 

Drewniana rama 

Drzwi PVC/uPVC/z Metalu 

 

d) W ścianie 
Pasuje do ścian z cegieł 

Postępuj zgodnie z instrukcją dla "Drewna", używając załączonego szablonu 

do cięcia. Należy pamiętać, że mogą być wymagane dodatkowe narzędzia, 

materiały i kompetentne umiejętności majsterkowania. 



 

Montaż drzwiczek dla kota FIG.8 

Klapka dla kota Staywell jest wyposażona w czerwony 4-drożny zamek 

znajdujący się wewnątrz domu. 

Tymczasowo umieścić klapkę dla kota w otworze i ustawić osłonę zewnętrzną 

na zewnątrz domu. Od zewnątrz zaznaczyć otwory na śruby w drzwiach 

poprzez otwory w pokrywie zewnętrznej. (Rys. 6.). 

Zdjąć klapkę dla kota i wywiercić otwory wiertłem 4,5 mm (37W) (Rys. 7). 

FIG.6 

 

FIG. 7 

 

 

Ponownie umieścić klapkę dla kota w otworze i od zewnątrz przykręcić śrubą. 

(Rys. 8). Jeśli śruby są zbyt długie, należy je ewentualnie skrócić, aby 

dopasować je do głębokości drzwi. Zbyt długie wkręty mogą uszkodzić klapkę 

dla kota.Przed przycięciem należy wyjąć śruby z klapy dla kota. Spiłować, aby 

nie było ostrych krawędzi.. 

Na koniec zakryć otwory na śruby zaślepkami na ramie zewnętrznej, aby 

zapewnić schludne wykończenie (Rys. 8). 
 

W przypadku montażu w szkle, klapka dla kota jest 

"przytwierdzana" do szyby za pomocą dwóch śrub od 

zewnątrz domu. 



 

Tunel 

Tunel stały jest integralną częścią mechanizmu i NIE MOŻNA go przecinać 

ani uszkadzać, ponieważ będzie miał wpływ na działanie mechanizmu zamka 

(Rys. 9). 

Działa na zasadzie magnetyzmu, nie wymaga baterii 

 

Twoja klapka dla kota Staywell jest gotowa do użycia 

Używanie 4 stopniowej 
 blokady 
Zamek czterokierunkowy pozwala na kontrolowanie dostępu kota do 

domu i poza nim. 

Dobrym pomysłem jest nieużywanie zamka czterodrożnego, dopóki Twój 

pupil nie oswoi się dokładnie z korzystaniem z drzwiczek. Twój pupil 

może być zdezorientowany, dlaczego je zainstalowałeś. 

 

• 1: Całkowita blokada 

 

• 3: Tylko na zewnątrz 

 

• 2: Tylko do środka 

 

• 4: Do środka i na zewnątrz



 

Testowanie klapki 

Ustaw 4 pozycyjną blokadę w pozycji "do środka lub na zewnątrz". Umieścić 

kluczyk magnetyczny na środku tunelu. Popchnąć ręką drzwi, aby się 

otworzyły (rys. 10). Nie otwieraj klapy na siłę, trzymając magnes w ręku (Rys. 

11). Zamontuj jeden kluczyk magnetyczny do obroży kota (Rys. 12). 

FIG.10 FIG.11 FIG.12 

 

 

Trening kota do korzystania z drzwiczek 

Większość kotów nauczy się korzystać z klapki niemal od razu, ale są też 

takie, które na początku mogą być nieco nerwowe. Poniższe wskazówki 

pomogą Twojemu pupilowi w pełni wykorzystać swobodę na świeżym 

powietrzu i komfort w pomieszczeniach, które chcesz zapewnić swojemu kotu, 

a które oferuje Twoja nowa klapka dla kota. 

Najważniejszą zasadą jest cierpliwość dla Twojego kota. Nie należy się 

spieszyć. Pozwól kotu samemu przekonać się, że może wchodzić i wychodzić 

przez drzwi. Nie zmuszaj go do przejścia przez klapkę, ponieważ może się 

przestraszyć. 

Wielu właścicieli kotów montuje klapki dla kotów przy zmianie miejsca 

zamieszkania. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, upewnij się, że Twój kot jest 

zaznajomiony z otoczeniem, zanim zamontujesz klapkę. Zabieraj go na 

nadzorowane spacery na zewnątrz na smyczy i upewnij się, że czuje się 

bezpiecznie i komfortowo również w nowym środowisku wewnątrz budynku. 

Koty mogą nabawić się długotrwałego lęku w nieznanym otoczeniu. 

Po zamontowaniu klapki dla kota należy pozostawić ją na jakiś czas otwartą. 

Można to zrobić za pomocą długiego paska taśmy maskującej; otwórz klapkę 

i użyj taśmy, aby utrzymać ją w pozycji otwartej, mocując drugi koniec taśmy 

do powierzchni powyżej. Upewnij się, że mocowanie jest bezpieczne, aby 

klapka nie mogła przypadkowo opaść. Pozwól kotu oswoić się z nią i 

swobodnie wchodzić i wychodzić. 

Ustal motyw, dla którego kot ma korzystać z 

drzwi. drzwi. Dobrym motywem jest jedzenie. 

Najpierw nakarm kota w pobliżu drzwi, 

wewnątrz, a następnie w pobliżu drzwi na 

zewnątrz. Powtarzaj to tak często, jak 

potrzebujesz. w razie potrzeby. Większość 

kotów, zwłaszcza kociąt, ma również silny 

popęd do wolności, być może do polować. 

Koty są również stworzeniami społecznymi - 

Lubią towarzystwo innych kotów. To może być 

kolejnym powodem, dla którego chcą 

wychodzić na zewnątrz.. 

Jeśli jest to coś nowego dla Twojego kota, 

może to wymagać trochę cierpliwości, aby 

nauczyć kota używać. Kiedy Twój kot robi 

postępy, pochwal go - zasłużył na to! 

 



 

Przyuczenie kota do korzystania z klucza 

do obroży magnetycznej 

Zanim pozwolisz kotu korzystać z klapki, dobrze jest zapoznać się z 

działaniem zamka magnetycznego. Z zewnątrz domu należy wziąć do ręki 

klucz od obroży, a następnie przesunąć go do dolnej części stałego tunelu 

przymocowanego do wewnętrznej ramy. Powinieneś usłyszeć "kliknięcie" 

mechanizmu zamka. (Proszę pamiętać, że będzie to działać tylko wtedy, gdy 

klapka dla kota jest w pełni zmontowana). 

  

Pozostawiając magnes na tunelu, popchnij klapkę ręką. Należy zauważyć, że 

klapa nie otworzy się, jeśli klucz do obroży zostanie przyłożony do klapy w 

dłoni - tylko wtedy, gdy pozostawimy go na nieruchomym tunelu. Można to 

sprawdzić, próbując przesunąć klapkę ręką, gdy magnes nie jest na tunelu. 

Dopiero gdy kot będzie mógł swobodnie wchodzić i wychodzić z klapki przy 

otwartej klapce (zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi szkolenia, 

zawartymi w poprzednim rozdziale), należy założyć klucz na obrożę kota. 

Podczas zakładania obroży należy upewnić się, że klucz do obroży jest 

umieszczony centralnie pod brodą kota. (Należy pamiętać, że magnetyczny 

klucz do obroży jest wymagany tylko do wejścia do klapki dla kota). 

 

Niektóre koty mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do działania 

magnetycznej klapki dla kota - niektóre uczą się szybciej niż inne. Spróbuj 

użyć ulubionego przysmaku, aby nie tylko zachęcić kota do przejścia przez 

klapkę, ale także aby zachęcić go do przesunięcia głowy, a tym samym 

klucza do obroży, w kierunku podstawy tunelu. 

Jeśli Twój kot dopiero zapoznał się z używaniem klapki dla kota, nauczenie 

go, jak działa funkcja magnetyczna, może wymagać nieco cierpliwości. Kiedy 

Twój kot robi postępy, pochwal go. Powtarzaj ćwiczenie, aż Twój kot będzie 

mógł swobodnie przechodzić przez klapkę. 



  

Czyszczenie drzwiczek 

Twoja klapka dla kota jest wykonana z najwyższej jakości materiału 

z hartowaną klapą i została zaprojektowana tak, aby służyła przez 

wiele lat. 

Aby utrzymać jej wygląd, wystarczy od czasu do czasu przetrzeć ją 

wilgotną szmatką. 


