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

Užívateľská príručka
Uživatelská příručka

PPA19-16731 
PPA19-16732 

Mačacie dvierka s mechanickým uzamykaním
Kočičí dvířka s mechanickým uzamykáním

300
Séria
Série



petsafe.com 2    

• V súlade s akceptovanými normami rodičovskej starostlivosti by mali byť deti
neustále pod dohľadom.

•

•

•

•

Aby ste predišli riziku vážneho zranenia, riaďte sa všetkými bezpečnostými  pokynmi svojho 
elektrického náradia a počas  používania noste ochranné okuliare.

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

Nie je možné rezať otvory v tvrdenom alebo dvojsklovom skle, s výnimkou výroby. Pri 
inštalácii dverí pre domáce zvieratá do sklenených dverí alebo okna sa poraďte s 
profesionálnym výrobcom skla alebo skla.

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

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

• Ak montážna plocha (dvere, stena atď)  nie je vo vodorovnej polohe, dvere pre domáce 
zvieratá musia byť  stále správne nainštalované, aby sa dali správne otvoriť  .

• Pri aplikácii rezacej šablóny musí byť  medzi spodnou a bočnou stranou dverí a vonkajšou 
hranou šablóny minimálne 76 mm, aby sa zachovala štrukturálna integrita dverí.

• Na utiahnutie skrutiek použite ručný skrutkovač. Prílišné utiahnutie môže odizolovať  skrutky 
alebo zdeformovať  rám dverí pre domáce zvieratá.

• 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.

Dôležité bezpečnostné informácie

Symbol „bezpečnostné upozornenie“. Upozorňuje na potenciálne 
nebezpečenstvo ublíženia na zdraví. Dodržte všetky pravidlá bezpečnosti, 
nasledujúce tento symbol, aby ste sa vyhli zraneniu alebo smrti.

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

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. 

Ak sú v dome prítomné deti, je dôležité pri ochrane dieťaťa brať do úvahy, že dvierka pre 
zvieratá by dieťa mohlo použiť na účely, 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, spol. 
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.  

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.

Vysvetlenie upozorňujúcich slov a symbolov v tejto príručke
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PetSafe® mechanické dvierka pre mačky sú vhodné pre väčšinu dverí alebo priečok, hoci môžu 
byť potrebné ďalšie materiály a zručnosti pre domácich majstrov. Tieto dvierka pre mačky sú 
navrhnuté tak, aby sa ľahko prispôsobili výrezom aj pre iné dvierka typu Smart flap® série 200, 
300, 400, 500, 900 a Petporte. Vyžaduje sa niekoľko jednoduchých zručností pre domácich 
majstrov a bude potrebné vykonať  drobné úpravy výrezu alebo doplnkového príslušenstva.

Montáž – Meranie a značenie
Odmerajte výšku brucha vašej mačky. Je to zvyčajne
100 mm –150 mm. (Obr. A) 

Zaznačte toto meranie na vonkajšiu stranu 
vašich dverí a nakreslite rovnú horizontálnu 
či aru 168 mm dlhú. (Obr. B) 
Prosím, berte do úvahy, že táto č iara bude 
spodnou stranou otvoru, ktorý 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. 

Montáž - Dvere
1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu stranu vašich dverí v správnej pozícií,

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.
(Obr. D)

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

Obr. A Obr. B

(X)(X)(X)

tak aby bola v správnej  výške a rovine. (Obr. C)

Obr. C Obr. D Obr. E

4. Dočasne vložte oba rámy dvierok do výrezu.(Obr. F)
5. 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. G)

6. Vyberte dvierka a vyvŕtajte diery vŕtačkou so 6mm nástavcom. (Obr. H)

7.
8.

Odstráňte prach, špinu a iné nečistoty.
Vložte zvonku vnútorný rám (ten s pripojeným tunelom) do vyrezanej 
diery. Narovnajte vonkajší rám podľa vonkajšej strany dverí. Štyri (4) 
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. (Obr. I)

9. Keď je montáž dvierok dokončená, umiestnite dve krytky na 
skrutky na vonkajšom ráme. (Obr. J)

10. Dvierka sú pripravené na použitie (Obr. K)

Sprievodca výberom skrutiek

Hrúbka výrezu Dĺžka skrutky
12 mm – 21 mm 40 mm 
22 mm – 31 mm 50 mm 
32 mm – 41 mm 60 mm 
42 mm – 51 mm 70 mm 

Montáž - sklenené dvere alebo okná
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.

Obr. H

Obr. J

Obr. K

Obr. F

Obr. G

Obr. I
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10. Vonkajší rám položte na hornú časť zvyšnej platne adaptéra a pripevnite ho pomocou dvoch 
(2) 16 mm skrutiek s plochou hlavou (súčať balenia).

11. Z vonkajšej strany umiestnite vonkajší rám s inštalačným adaptérom pripevneným na tunel 
vnútorného rámu a označte štyri (4) otvory na skrutky na doske inštalačného adaptéra. 
Ostráňte vonkajší rám.

12. Použitím správnych pomôcok pre vašu konštrukciu steny (nie je súčasťou dodávky) vyvŕtajte 
otvory pre váš hardvér a pripevnite zostavu vonkajšieho rámu k stene.

13. Vložte osem (8) záslepiek do vonkajšej a vnútornej dosky adaptéra a dve (2) záslepky do 
vonkajšieho rámu.

4-smerný manuálny zámok
Tento zámok vám umožňu  je kontrolovať  prístup vašej mačky do domu a z domu, v každom 
smere. Kým vaša mačka nie je úplne oboznámená z dvierkami, je dobré používať  tento zámok iba 
v pozícií dnu alebo von  (Obr. L).

UZAMKNUTÉDNU alebo VON Iba VONIba DNU

Obr. L

Ďalšie informácie
Podrobné informácie o manuálnom blokovaní dvierok PetSafe® vrátane inštalácie skla a steny, 
užitočných  tipov na školenie a dostupného príslušenstva nájdete na stránke www.petsafe.com.

  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.

Montáž - steny
Montáž dvierok  do steny si vyžaduje inštalačn ý adaptér (predáva sa osobitne). Možno bude 
potrebné kúpiť  aj predlžovacie tunely, aby sa zabezpečilo, že klapka úplne prechádza cez 
stenu. Po zakúpení postupujte podľ  a pokynov nižšie.

Dôležitá informácia: Skontrolujte elektrické a inštalačné rozvody, ktoré by mohli byť v stene, 
kam chcete umiestniť dvere pre domáce zvieratá.

1. Priložte šablónu výrezu na vonkajšiu stranu vašej steny v správnej pozícii tak, aby bola v 
správnej  výške a rovine. (Obr. C)

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

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

4. Z vonkajšej strany dokončite prerezanie otvoru stenou pomocou štyroch rohových otvorov
vyvŕtaných do steny ako vodidla.

5.
6.

7.

Vyčistite priestor od prachu, nečistôt alebo zvyškov.
Zasuňte jednu dosku inštalačného adaptéra cez tunel na vnútornom ráme a pripevnite ho k
zadnej časti rámu pomocou dvoch (2) skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom (súčasť balenia).
Z vnútra domu umiestnite zostavu interiéru na stenu a označte štyri (4) otvory na skrutky na
doske inštalačného adaptéra pripevnenej na dvierkach pre mačku. Demontujte zostavu.

8. Použitím správneho hardvéru pre konštrukciu steny (nie je súčasťou dodávky) vyvŕtajte

9. Pripojte dve kovové svorky (2), ktoré sú súčasťou balenia, do pravouhlých záhybov na zvyšnom
adaptéri s plochou stranou spony zarovnanou s vonkajšou stranou doštičky.

príslušnú veľkosť otvoru a pripevnite vnútorný rám s inštalačným adaptérom na stenu.
Voliteľné: Pridajte tunel (predáva sa osobitne) na predĺženie tunelov cez stenu.
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Záruka
Trojročná neprenosná limitovaná záruka
Tento produkt má výhodu limitovanej záruky výrobcom. Kompletné informácie môžete nájsť na 
www.petsafe.net alebo kontaktovaním vášho lokálneho zákazníckeho servisu.

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

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 EÚ alebo u neautorizovaného 
predajcu, budú musieť vrátiť výrobok na miesto, kde ho získali, ak majú problémy so zárukou.

Prosíme, berte do úvahy, že Radio Systems ani lokálny distribútor neposkytuje finančné náhrady, 
vecné náhrady ani modifikáciu výrobku kvôli zmene názoru alebo iného dôvodu, ktorý nie je 
spomenutý v záruke.

Reklamačný poriadok: Všetky reklamácie by mali byť smerované na zákaznícke centrum na 
www.petsafe.net alebo na distribútora značky pre daný región:

PRE SR / ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, Slovensko
web: www.petsafe.sk
tel: +421 48 38 10 311

Príjem reklamácií na adrese: 
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko 
tel: +421 48 38 10 311
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Podmienky používania a obmedzenie zodpovednosti
1. Podmienky použitia

Použitie tohto produktu je podmienené vašim prijatím bez modifikácií podmienok a upozornení 
obsiahnutých v tejto príručke. 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, č  i 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.
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• V souladu s uznávanými normami rodič ovské péč e by měly být děti pod 
dohledem.

•

•

•

•

Abyste předešli riziku vážného zranění, řiďte se všemi bezpečnostními pokyny svého 
elektrického nářadí a během používání noste ochranné brýle.

Před montáží musí být vlastník výrobku seznámen se všemi stavebními př edpisy, které by 
mohly ovlivnit montáž koč ič ích drířek a také spolu s licencovaným odborníkem určit, zda je 
budova vhodná na montáž takových dvířek. 

Tato dvíř ka nejsou protipožární. Je důležité, aby vlastník spolu s odborníkem vzali v úvahu 
všechna rizika, která mohou být př ítomna uvnitř nebo venku dvíř ek a jak mohou ovlivnit 
používání produktu, a také vzít v úvahu možné zneužití dvířek pro zvížata. 
Při řezání kovového povrchu, dávejte pozor na ostré hrany a vyhnete se tak zranění.

Není možné řezat otvory v tvrzeném nebo dvojsklovom skle, s výjimkou výroby. Při instalaci 
dveří pro domácí zvířata do skleněných dveří nebo okna se poraďte s profesionálním 
výrobcem skla nebo skla.

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

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

• Pokud montážní plocha (dveře, stěna atd.) není ve vodorovné poloze, dveře pro domácí zvířata 
musí být stále správně nainstalovány, aby se daly správně otevřít.

• Při aplikaci řezací šablony musí být mezi spodní a boční stranou dveří a vnější hranou šablony 
minimálně 76 mm, aby se zachovala strukturální integrita dveří.

• Na utažení šroubů použijte ruční šroubovák. Přílišné utažení může odizolovat šrouby nebo 
zdeformovat rám dveří pro domácí zvířata.

• Není možné zcela garantovat zabránění přístupu všech ostatních zvířat za všech okolností. 
Společnost Radio Systems nebude nést odpovědnost za žádné škody nebo nepříjemnosti 
způsobené zvířaty, které získaly nechtěný přístup do vašeho domu.

Důležité bezpečnostní informace

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

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

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.

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. 

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 ”.

Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů v této př íručce
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PetSafe® Kočičí dvířka 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®. 
Budete potřebovat základní kutilské dovednosti a možná bude třeba upravit otvor nebo použít 
další nástroje.

Montáž - Měření a značení
Změřte výšku břicha vaší kočky. Je to 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) 
Prosím, berte v úvahu, že tato č ára bude spodní 
stranou otvoru, který vyříznete do vašich dveří.

Rám kočičích dvířek bude o 25 mm níže. V krajním př ípadě bude muset být tato linie posunuta výš 
kvůli dizajnu některých typů dveří.

Montáž - Dveře
1.       Př iložte šablonu výř ezu na vně jší stranu  vašich dveří ve správné pozici, tak aby byla
         ve správné výšce a rovině. (Obr. C)

2. Vyvrtejte 4 díry př es dveř e (do rohů) s 
12 mm nástavcem vrtačky, jak
je vyznačeno na šabloně. Zajistěte, aby 
vrtačka zůstala v linii a rovině.
(Obr. D)

3. S použitím vykružovačky nebo tenké 
pilky, ř ežte vedle př erušované čáry, jak je 
znázorněno na šabloně . (Obr. E)

Obr. A Obr. B

(X)(X)(X)

Obr. C Obr. D Obr. E

4. Dočasně  vložte oba rámy dvíř ek do výř ezu. (Obr. F)
5. 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. G)

6. Vyberte dvíř ka a vyvrtejte díry vrtačkou se 6 mm  nástavcem.(Obr. H)

7.
8.

Odstraňte prach, špínu a jiné neč istoty.                                  
Vložte zvenku vnitřní rám (ten s připojeným tunelem) do vyříznuté 
díry. Narovnejte vnější rám podle vnější strany dveří. Čtyři (4) 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. (Obr. I)

9. Když je montáž dviřek dokončena, umísťete dvě krytky na 
šrouby na vnějším rámu. (Obr. J)

10. Kočičí dvířka jsou připraveny na použití .(Obr. K)

Průvodce výběrem šroubů
Tloušťka výřezu Délka šroubu
12 mm – 21 mm 40 mm 
22 mm – 31 mm 50 mm 
32 mm – 41 mm 60 mm 
42 mm – 51 mm 70 mm 

Montáž - skleněné dveře nebo okna
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.

Obr. H

Obr. J

Obr. K

Obr. F

Obr. G

Obr. I
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10.   Vně jší rám položte na horní část zbývající desky adaptéru a př ipevněte ho pomocí dvou
        (2) 16 mm šroubů s plochou hlavou (součástí balení).
11.    Z vnější strany umístěte vnější rám s instalačním adaptérem připevněným na tunel
         vnitřního rámu a označte čtyři (4) otvory pro šrouby na desce instalačního adaptéru.
         Odstraňte vnější rám.
12.    Použitím správných pomůcek pro vaši konstrukci stěny (není součástí dodávky) vyvrtejte
         otvory pro váš hardware a připevněte sestavu vnějšího rámu ke stěně.
13.    Vložte osm (8) záslepek do vnější a vnitřní desky adaptéru a dvě (2) záslepky do
          vnějšího rámu.

4-směrný manuální zámek
Tento zámek vám umožňuje kontrolovat přístup vaší kočky do domu a z domu, v každém směru. 
Zatímco vaše kočka není zcela obeznámena s dvířky, je vhodné používat tento zámek pouze v 
pozici dnu nebo ven. (Obr. L).

ZAMČENÉDNU nebo VEN Pouze VENPouze DNU

Obr. L

Další informace
Pro důkladně jší informace o PetSafe® koč ič ích dvíř kách, spolu s informacemi o montáži do 
skla a stěn, užitečných radách o výcviku a dostupném příslušenství, navštivt www.petsafe.com.

  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.

Montáž - stěny
Montáž dvíř  ek do zdi vyžaduje instalač ní ý adaptér (prodává se samostatně). Možná bude
třeba koupit i prodlužovací tunely, aby se zajistilo, že klapka zcela prochází stěnu. Po zakoupení 
postupujte podle pokynů níže.
Důležité: Zkontrolujte elektrické a instalační rozvody, které by mohly být ve stěně,
kam chcete umístit dveře pro domácí zvířata.

1. Přiložte  šablonu výřezu na vnější stranu stěny ve správné pozici, tak aby byla
ve správné výšce a rovině. (Obr. C)

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

3. S použitím vykružovačky nebo tenké pilky, řežte vedle přerušované čáry, jak je
znázorněno na šabloně.(Obr. E)

4.

5.
6.

7.

Z vně jší strany dokončete prořezání otvoru stěnou pomocí čtyř  rohových otvorů
vyvrtaných do stěny jako vodítka.

Vyč istěte prostor od prachu, neč istot nebo zbytků.
Zasuňte jednu desku instalačního adaptéru tunelem na vnitřním rámu a připevněte ho k
zadní části rámu pomocí dvou (2) šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem (součást balení).
Z vnitřku domu umístěte sestavu interiéru na stěnu a označte čtyř i (4) otvory pro šrouby na
desce instalačního adaptéru připevněné na dvířkách pro kočku. Vyjměte sestavu.

8. Použitím správných nástrojů pro konstrukci stěny (není součástí dodávky) vyvrtejte
  příslušnou velikost otvoru a připevněte vnitřní rám s instalačním adaptérem na zeď.
  Volitelné: Přidejte tunel (prodává se samostatně) na prodloužení tunelů přes zeď.

9. Připojte  dvě  kovové svorky ( 2), které jsou součástí balení , do pravoúhlých záhybů na
  zbylém adaptéru s plochou stranou spony zarovnanou s vně jší  stranou destičky.
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Záruka
Tříletá nepřenosná limitovaná záruka
Tento produkt má výhodu limitované záruky výrobcem. Kompletní informace můžete najít na 
www.petsafe.net nebo kontaktováním vašeho lokálního zákaznického servisu.

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

Limitovaná záruka je nepř enosná 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 zvíř átka,

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.

Reklamační řád: Všechny reklamace by měly být směrovány na zákaznické centrum na 
www.petsafe.net nebo na distributora značky pro daný region:

PRO ČR
blue gray, s.r.o.
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica, Slovensko
web: www.petsafe.sk
tel: +421 48 38 10 311

Př íjem reklamací na adrese: 
blue gray, s.r.o.
Kremnička 47/A
97405 Banská Bystrica, Slovensko 
tel: +421 48 38 10 311

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 
veterinář  e 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
Společ nost 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.
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All PetSafe® pet doors are suitable for any door, wall or partition although additional materials may be required. 
This product is designed for the convenience of you and your pet. It is not possible to fully guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances. 

In keeping with accepted standards of parental care, children should be supervised at all times.
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