Microchip kattenluik
Adapter installatie
PAC54-16246

Gebruiksaanwijzing

100
Serie
Installatie – Deuren van hout, pvc of PVC-U
Voordat u begint, moet u controleren of de
deur van binnen van metaal is. Als de deur
een metalen kern heeft of een metalen plaat
bevat, dient u het gedeelte Installatie in
metalen deuren en deuren met een metalen
kern van deze handleiding te raadplegen.
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1. Zet het meegeleverde sjabloon voor
doorgang in de correcte positie vast op
de buitenzijde van uw deur en zorg dat
het met de juiste zijde omhoog is geplaatst en dat het waterpas is (Afb. C).
2. Gebruik een drilboor met een diameter van 12 mm en boor vier hoekgaten in
de deur, zoals aangegeven op de sjabloon voor uitsnijden. Zorg ervoor dat u
de boor hierbij recht houdt.
Afb. E
3. Zaag met een decoupeerzaag of schrobzaag langs de
stippellijn, zoals is aangegeven op het sjabloon voor
uitsnijden. (Afb. D).
4. Plaats beide frames tijdelijk op de plaats van de
uitsparing. Houd de deur zodanig dat het kattenluik zich
in de juiste positie bevindt. Teken met een potlood aan
Afb. F
de buitenkant de schroefgaten af door de gaten in het

buitenframe (Afb. E). Verwijder het kattenluik en boor de
schroefgaten met een boortje van 6 mm (Afb. F).
5. Ontdoe de ruimte van stof, vuil of resten.
6. Plaats het binnenframe (met de daaraan bevestigde
tunnel) vanaf de binnenzijde in het gat. Plaats het
buitenframe op de juiste plaats aan de buitenzijde van de deur. Er zijn
schroeven met drie (3) verschillende lengtes meegeleverd met dit kattenluik.
Kies de juiste lengte. Schroef het buitenframe met behulp van een
handschroevendraaier vast aan het binnenframe via de gaten die u in de deur
hebt geboord.
Belangrijk: Zaag niet in de tunnel. De tunnel bevat belangrijke
onderdelen en elke aanpassing van de tunnel zal de functionaliteit
nadelig beïnvloeden.
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Wanneer de installatie van het kattenluik is voltooid,
plaatst u de twee afdichtdopje op de schroeven van het
buitenframe. Het kattenluik is klaar voor gebruik (Afb. G).

Afb. G

Installatie – Metalen deuren of deuren met
een metalen kern
Voor de installatie van het kattenluik in een metalen deur of een deur met een
metalen kernplaat zijn enkele aanpassingen nodig. De aanwezigheid van metaal
kan de werking van het kattenluik beïnvloeden en ervoor zorgen dat het bereik
waarbinnen de microchip kan worden ingelezen, kleiner wordt. Als het luik niet
goed werkt, kan het nodig zijn om een installatiekit aan te schaffen en te installeren
volgens de instructies in Installatie – Ramen of deuren van glas, verderop in deze
handleiding.

Installatie – Ramen of deuren van glas
Het PetSafe® kattenluik met microchip is ook ontwikkeld voor installatie in glasen
daarvoor is een rond gat nodig met een diameter van 212 mm en een installatiekit
(wordt apart verkocht). Uw glaszetter snijdt met behulp van de sjabloon een
rond gat met een diameter van 212 mm in het glas. Nadat het gat in uw raam
of deur van glas is aangebracht door een glaszetter, volgt u voor de installatie
onderstaande instructies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schuif een installatieplaat over de tunnel aan de binnenkant van het frame van
het kattenluik.
Van binnenuit het huis installeert u het kattenluik in de opening.
Vanaf de buitenkant van het huis schuift u de tweede installatieplaat over de
tunnel van het kattenluik.
Installeer het buitenframe van het kattenluik over de bevestigde tunnel.
Kies schroeven van de juiste lengte om het binnen- en buitenframe van het
kattenluik aan elkaar vast te maken.
Plaats de afdichtdopjes (inbegrepen).

Werken met glas is gespecialiseerd werk en moet
worden uitgevoerd door een professionele glaszetter. Het is niet mogelijk om
gaten te maken in verstevigd glas of dubbele beglazing geen gaten maken
behalve ten tijde van de productie. Raadpleeg een glaszetter.
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