


Děkujeme, že jste si vybrali řadu produktů EYENIMAL. Před použitím
dvířek pro kočky si prosím pozorně přečtěte vysvětlení v této příručce.

Kočka je samostatná, ale ocení veškerý komfort teplého domova.
Klasické kočičí dvířka EYENIMAL umožňují spojit tyto dvě touhy.
Pohodlné dvířka, umožňují vaší kočce prozkoumat nádhernou přírodu
aniž bychom vás museli rušit! Stačí, když Vaše kočka zatlačí na flap, aby
se dostala dovnitř nebo ven.
Čtyřcestný zámek poskytuje maximální flexibilitu, protože ovládá
otevírání klapky v obou směrech.

OBSAH BALENÍ

- Vnitřní rám
- Vnější rám
- 4x šroub 20 mm
- 4x šroub 35 mm
- 4x šroub 55 mm
- 4x uzávěry na šrouby



INSTALACE

Před instalací dvířek pro kočky si prosím pečlivě přečtěte následující
pokyny krok za krokem.

- Lepicí páska
- Tužka
- Pravítko / metr
- Pila
- Vrtačka
- 6 mm vrták
- 10 mm vrták
- Šroubovák



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Instalace dvířek může vyžadovat použití elektrického nářadí.
Bezpečnostní vybavení ( rukavice, ochrana očí atd) by měly být součástí
instalace, v případě pochybností se poraďte s odborníkem, aby provedl
instalaci za Vás.

Dvířka jsou vhodné pro instalaci do všech typů dveří, včetně dřevěných,
plastových a kovových.

Ideální výška kočičích dvířek je taková, aby základna tunelu byla ve
stejné výšce nad zemí jako žaludek vaší kočky. Změřte výšku břicha své
kočky. Obvykle je to 100 mm až 150 mm. Proveďte toto měření
mimo dveře a nakreslete rovnou vodorovnou čáru.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Čtyřcestný zámek vám umožňuje ovládat otevírání dvířek v obou
směrech a kontrolovat přístup vaší kočky ve vašem domě i mimo něj.
Je dobré nepoužívat 4cestný zámek, dokud se váš mazlíček důkladně
neseznámí s používáním dvířek. Pamatujte, že dveře musí viset rovně
dolů, zámek je tedy ve do spodní části dvířek.

Pozice 1 – Otevřeno
Kočka má povolen vstup a výstup z
domu.

Pozice 2 – Pouze výstup
Kočka má povoleno opustit dům, ale
je mu zabráněno ve vstupu.

Pozice 3 – pouze vstup
Kočka má povolen vstup do domu,
ale je mu zabráněno opustit dům.

Poloha 4 – Zamknuto
Kočce je bráněno ve vstupu nebo
výstupu z domu.



PRVNÍ KROKY

Většina koček se naučí používat dvířka téměř okamžitě, ale existuje
několik těch, které mohou být trochu nervózní. Nejdůležitějším pravidlem
je mít na kočku trpělivost. Nechte svou kočku, aby si sama usmyslela, že
může jít dovnitř, nebo ven ze dveří. Netlačte ji přes klapku silou, mohlo
by ji to vyděsit. Jakmile nainstalujete dvířka pro kočky, nechte dvířka
nějakou dobu otevřené, klapkou nahoru, můžete ji přichytit neviditelnou
páskou. Ujistěte se, že je upevnění bezpečné, aby klapka nemohla
náhodně spadnout. Nechte svou kočku stát se s dvířkami seznámit a
volně vcházet a vycházet. Připravte návnadu (pamlsek), aby kočka
musela projít skrz dvířka. Nejprve nakrmte kočku u dveří
uvnitř a pak u dveří venku. Opakujte tak často, jak potřebujete.
Pokud kočka udělá pokroky, hodně ji chvalte - zasloužila si to!




