Installationsvejledning
PPA44-16751

Manuel kattelem med lås

Læs hele denne vejledning før brug.

300
Serie

I det følgende henvises der samlet til Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe
Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre datterselskaber eller varemærker
tilhørende Radio Systems Corporation med ordene “vi” eller “os”.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen
Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle
risici for personskader. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol,
for at undgå mulig skade eller dødsfald.
ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan
resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG angiver, når den bruges sammen med
sikkerhedsadvarselssymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan
resultere i lettere eller moderat personskade.
BEMÆRK anvendes til at gøre opmærksom på metoder, der ikke har relation
til personskade.

Når der er børn til stede i hjemmet, er det vigtigt at børnesikre kæledyrslemmen. Kæledyrslemmen
kan blive anvendt fejlagtigt, hvilket kan resultere i, at børn bliver udsat for potentielle farer, som
måtte være på den anden side af kæledyrslemmen. Ejere med swimmingpool bør sikre sig, at børn
overvåges hele tiden, og at swimmingpoolen har tilstrækkeligt med hegn el. lign. til forhindring
af indtrængen. Hvis der opstår en ny fare i eller uden for hjemmet, som der kan opnås adgang
til gennem kæledyrslemmen, anbefaler Radio Systems Corporation, at der oprettes afskærmning
til det, der udgør faren, eller at kæledyrslemmen fjernes. Lukkepanelet eller låsen, hvis denne
findes, er medleveret af æstetiske grunde og for at holde på varmen og er ikke tiltænkt som en
sikkerhedsanordning. Radio Systems Corporation påtager sig ikke noget ansvar for utilsigtet
anvendelse, og ejeren af dette produkt påtager sig fuldt ansvar for, hvad der måtte ske i forbindelse
med den åbning, det skaber.

• For at undgå risiko for alvorlig personskade: Følg alle sikkerhedsanvisninger for brug af evt. elværktøj, og bær beskyttelsesbriller under brug.
• Inden installation skal brugeren gøre sig bekendt med alle bygningsregulativer, der måtte have
indvirkning på installationen af kæledyrslemmen, og sammen med en autoriseret installatør
afgøre, om den er passende i en given installation. Kæledyrslemmen er ikke en branddør.
Det er vigtigt, at ejeren og installatøren overvejer eventuelle risici, der kan være til stede foran
eller bag ved kæledyrslemmen, samt enhver risiko, der kan opstå som følge af ændringer på
ejendommen, og hvordan disse kan have indvirkning på kæledyrslemmens tilstedeværelse og
brug, herunder fejlanvendelse.
• Når du klipper i metaloverflader, skal du være opmærksom på skarpe kanter for at
forebygge personskade.
• Det er ikke muligt at skære huller i hærdet glas eller termoruder bortset fra på
fremstillingstidspunktet. Konsulter en professionel glarmester eller glasproducent angående
installation af kæledyrslemmen i en glasdør eller et vindue.

• Når du klipper i metaloverflader, skal du være opmærksom på skarpe kanter for at
forebygge skader.
• Behold denne brugsanvisning, og sørg for, at den videregives til en evt. ny ejer af ejendommen.
• Hvis monteringsoverfladen (dør, væg osv.) ikke er plan, skal kæledyrslemmen stadig installeres
retvinklet for at kunne dreje korrekt.
• Når du anvender skæreskabelonen, skal der som minimum være 76 mm mellem bunden
og siderne af lemmen og skabelonens udvendige kant for at opretholde lemmens
strukturelle integritet.
• Brug en håndskruetrækker til at stramme skruerne med. Stram dem ikke for meget. Overdreven
stramning kan trække skruerne over gevind og gøre kæledyrslemmen skæv.
• Det er ikke muligt at garantere, at alle andre dyr holdes ude under alle omstændigheder. Radio
Systems Corporation påtager sig intet ansvar for nogen skade eller ulejlighed, der kan være
forvoldt af uønskede dyr, som måtte opnå adgang til dit hjem.

• I overensstemmelse med gældende standarder inden for forældrepleje, bør der holdes øje med
børn til enhver tid.
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PetSafe™ manuel kattelem med lås egner sig til montering i de fleste døre eller skillevægge, selvom
yderligere materialer og en god portion gør-det-selv-færdigheder kan være nødvendige. Denne
kattelem er designet til nemt at tilpasse sig udskæringsstørrelser til kattelemme i Staywell™ 200,
300, 400, 500, 900 og Petporte smart flap™ -serierne. Nogle enkle gør-det-selv-færdigheder er
påkrævet, og mindre justeringer af udskæringen eller yderligere tilbehør kan være nødvendige.

Installation – Måltagning og afmærkning
Mål mavehøjden på katten. Den er som regel
100 mm –150 mm (Fig. A).

Fig. A

Fig. B

Markér dette mål på ydersiden af døren, og
tegn en lige, vandret linje 168 mm (Fig. B).
(x)
Vær opmærksom på, at denne vandrette linje
vil være bunden af det hul, du skærer i døren.
Kattelemmens ramme er 25 mm lavere. Om
nødvendigt kan denne linje sænkes en anelse for at tage hensyn til visse dørdesigns.
(x)

Placér begge rammer midlertidigt i udskæringen (Fig. F).
Placér kattelemmen i vater, til den er i den korrekte stilling. Anvend en
blyant til på ydersiden at markere skruehullerne gennem hullerne på den
udvendige ramme (Fig. G).
6. Fjern kattelemmen, og bor skruehullerne med et 6 mm bor (Fig. H).
7. Rengør området for støv, snavs eller boreaffald.
8. Placér den indvendige ramme (med tunnellen fastgjort) i hullet indefra.
Få den udvendige ramme til at flugte med dørens yderside. Fire (4)
forskellige længder skruer følger med denne kattelem. Vælg den
passende længde. Med en manuel skruetrækker skrues den udvendige
ramme i, gennem hullerne i døren, til den indvendige ramme (Fig. I).
9. Når installationen af kattelemmen er fuldført, skal to blindpropper
placeres over skruerne på den udvendige ramme (Fig. J).
10. Kattelemmen er klar til brug (Fig. K).
4.
5.

Udskæringstykkelse

Skruelængde

1.

12 mm – 21 mm

40 mm skrue

22 mm – 31 mm

50 mm skrue

32 mm – 41 mm

60 mm skrue

42 mm – 51 mm

70 mm skrue

3.

Fastgør den medfølgende skæreskabelon på ydersiden af døren i den korrekte stilling, mens
det kontrolleres, at den vender rigtigt og er i vater (Fig. C).
Bor fire hjørnehuller med et borehoved, der har en diameter på 12 mm som markeret på
skæreskabelonen, gennem døren (Fig. D). Sørg for at boret forbliver lige og i vater.
Med en stik- eller nøglehulssav skæres langs den stiplede linje som angivet på
skæreskabelonen. (Fig. E).
Fig. C

Fig. D

Fig. G

Fig. H

Guide til valg af skruer

Installation – Døre
2.

Fig. F

Fig. I

Fig. J

Fig. E

Fig. K
(X)

(X)

(X)
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Installation – Glasdøre eller vinduer

9.

En installationsadapter og vægtunnelforlængelser er tilgængelige, som kan fuldende installationen
af kattelemmen i glasdøre eller vinduer. Besøg www.petsafe.com for at finde flere oplysninger om
glas- og væginstallation og for bestilling af evt. tilbehør.
Arbejde med glas er ikke for amatører og bør udføres af en professionel
glarmester. Det er ikke muligt at skære huller i hærdet glas eller termoruder bortset fra på
produktionstidspunktet. Rådfør dig med en glarmester.

10.
11.
12.
13.

Installation – Vægge
Til installation i vægge skal en installationsadapter og tunnelforlængelser købes separat.
Vægskruer følger ikke med denne kattelem, da den nødvendige type vil variere meget afhængigt
af din vægkonstruktion. Forskellige fastgørelsestyper kan fås fra isenkræmmere og gør-det-selvforretninger.
1.

Fastgør den medfølgende skæreskabelon på indvendig side af muren i den korrekte stilling og
kontrollér, at den vender rigtigt og er ivater (Fig. C.)
2. Bor fire hjørnehuller med et borehoved, der har en diameter på 12 mm som markeret på
skæreskabelonen, gennem væggen. Sørg for, at boret forbliver lige og i vater.
3. Brug det værktøj, der passer til dit hjem, som en stiksav, og skær langs den korrekte streg som
angivet på skæreskabelonen (Fig. E).
4. Udenfor færdiggøres udskæringen af hullet gennem muren ved at bruge de fire hjørnehuller,
der er boret gennem muren som guide.
5. Rengør området for støv, snavs eller boreaffald.
6. Skub en installationsadapterplade over tunnellen på den indvendige ramme og fastgør den
bag på rammen med de to (2) fladhovede skruer (medfølger).
7. Udenfor placeres den indvendige samling på muren og de fire (4) skruehuller markeres på
installationsadapterpladen, der sidder på kattelemmen. Fjern samlingen.
8. Brug de fastgøringsdele (medfølger ikke), der passer til dit murværk), og bor huller i korrekt
størrelse til dine fastgøringsdele. Fastgør den indvendige ramme med installationsadapteren
på muren.
Valgfrit: Påsæt tunnelforlængere (sælges separat) for at forlænge tunnellerne gennem muren.

Fastgør de (2) medfølgende metalklemmer i de rektangulære fordybninger på den resterende
adapterplade, så den flade side af klemmen flugter med den udvendige side af pladen.
Sæt den udvendige ramme oven på den resterende adapterplade og fastgør med de to (2)
16 mm fladhovede skruer (medfølger).
Udenfor placeres den udvendige ramme med installationsadapteren fastgjort på
tunnellen på den indvendige ramme, hvorefter de fire (4) skruehuller markeres på
installationsadapterpladen. Fjern den udvendige ramme.
Brug de fastgøringsdele (medfølger ikke), der passer til dit murværk), og bor huller i korrekt
størrelse til dine fastgøringsdele. Fastgør den udvendige rammesamling på muren.
Indsæt de 8 blindpropper i de udvendige og indvendige installationsadapterplader og 2
blindpropper i den udvendige ramme.

Manuel 4-vejs lås
Den manuelle 4-vejs lås lader dig styre din kats adgang ind og ud af dit hus begge retninger. Til dit
kæledyr er fuldstændigt fortroligt med at bruge kattelemmen, er det en god idé kun at bruge den
manuelle 4-vejs lås i stillingen Ind eller ud (Fig. L).

Ind eller ud

Kun ind

Kun ud

Helt låst

Fig. L

petsafe.com

4

Yderligere oplysninger

3.

Ingen ulovlig eller forbudt brug
Dette produkt er udelukkende udformet til brug på kæledyr. Dette produkt er ikke beregnet til
at skade, lemlæste eller provokere. Brugen af dette produkt til andre formål end de tiltænkte
kan resultere i overtrædelse af national, regional eller lokal lovgivning.

4.

Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde skal Radio Systems Corporation eller dennes tilknyttede selskaber kunne
holdes ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, strafferetlige, hændelige, særlige skader eller
følgeskader og/eller (ii) eventuelle tab eller skader, uanset om disse opstår som resultat af eller
ifm. fejlanvendelse af dette produkt. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar i forbindelse
med anvendelse af produktet i det fulde omfang, loven tillader.

5.

Ændring af vilkår og betingelser
Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser og
sikkerhedsanvisninger for dette produkt fra tid til anden. Hvis du har modtaget meddelelse om
sådanne ændringer inden ibrugtagning af dette produkt, vil disse ændringer være bindende
for dig, som var de inkorporeret heri.

For udvidede oplysninger om din PetSafe™ manuel kattelem med lås, herunder glas- og
væginstallation, nyttige træningstips og tilgængeligt tilbehør, bedes du besøge www.petsafe.com.

Garanti
Tre års ikke-overdragelig, begrænset garanti
Dette produkt har den fordel, at det dækkes af en begrænset producentgaranti. De komplette
oplysninger om den gældende garanti for dette produkt samt dens betingelser kan findes på
www.petsafe.com og/eller rekvireres ved at kontakte det lokale kundeservicecenter.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Brugsbetingelser og ansvarsbegrænsning
1.

Brugsbetingelser
Brugen af dette produkt er afhængig af din accept uden ændring af de heri indeholdte
betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger. Din anvendelse af produktet forudsætter din
accept af alle sådanne betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger. Hvis du ikke ønsker at
acceptere disse betingelser, vilkår og sikkerhedsanvisninger, bedes du returnere produktet
i ubrugt stand i den originale emballage og for egen regning og risiko til det relevante
kundeservicecenter sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af det fulde beløb.

2.

Korrekt brug
Korrekt brug omfatter, uden begrænsning, gennemlæsning af hele produktvejledningen og
alle særskilte sikkerhedsoplysninger. Dit kæledyrs individuelle temperament eller størrelse/
vægt egner sig måske ikke til dette produkt. Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet
til dit kæledyr, bedes du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner, inden du begynder
at anvende produktet. Radio Systems Corporation anbefaler, at produktet ikke anvendes på
aggressive dyr, og påtager sig intet ansvar for at afgøre dyrets egnethed i enkelttilfælde.
petsafe.com
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2.

Udgave

Alle PetSafe™-kæledyrslemme er egnede til alle døre, vægge eller skillevægge, selvom det kan være nødvendigt at bruge yderligere
materialer. Dette produkt er udformet til din og dit kæledyrs komfort. Der kan ikke i alle tilfælde gives fuld garanti for, at andre dyr ikke
også benytter lemmen. Børn skal altid være under opsyn i overensstemmelse med anerkendte standarder for forældres omsorgspligt.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 76 892 0427

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404
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