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Kattlucka med manuell låsning

Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat.
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Sarja

Jäljempänä Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd:hen, Radio Systems
Australia Pty Ltd:hen ja kaikkiin muihin Radio Systems Corporation sidoksissa oleviin yhtiöihin tai
Merkkeihin voidaan viitata yhteisesti “Me” tai “Meitä”.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset
Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista
henkilövahinkovaaroista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, jotta vältät
mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.
VAROITUS ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
HUOMIO turvallisuusvaroitussymbolin kanssa käytettynä ilmoittaa vaarallisesta
tilanteesta, joka huomiotta jätettynä voi johtaa pieneen tai keskisuureen vammaan.
HUOMAA ilmoittaa käytännöistä, jotka eivät liity henkilövahinkoihin.

• Lapsia tulee valvoa kaikkina aikoina hyvän vanhemmuuden edellyttämällä tavalla.
• Jotta vakavan vamman riski voidaan välttää, noudata kaikkia sähkötyökalujen turvaohjeita ja
käytä suojalaseja työkalujen käytön aikana.
• Käyttäjän tulee ennen asennusta tutustua kaikkiin rakennusmääräyksiin, jotka saattavat
vaikuttaa lemmikkioven asennukseen, ja määrittää valtuutetun toimeksisaajan kanssa sen
soveltuvuus asennettavaksi kyseessä olevaan paikkaan. Tämä lemmikkiovi ei ole palo-ovi. On
tärkeää, että omistaja ja toimeksisaaja ottavat huomioon lemmikkioven sisä- tai ulkopuolella
olevat mahdolliset riskit. Heidän on huomioitava myös riskit, joita saattaa syntyä kiinteistöön
myöhemmin tehtävien muutosten johdosta, ja se, miten nämä riskit voivat liittyä lemmikkioven
olemassa oloon, käyttöön tai väärinkäyttöön.
• Jos leikkaat metallipintaa, varo teräviä reunoja vammojen välttämiseksi.
• Karkaistuun tai kaksinkertaiseen lasiin ei ole mahdollista leikata aukkoja, paitsi valmistuksen
yhteydessä. Käänny ammattitaitoisen lasinleikkaajan tai lasinvalmistajan puoleen, jos
lemmikkiovi asennetaan lasioveen tai ikkunaan.

• Jos leikkaat metallipintaa, varo teräviä reunoja vammojen välttämiseksi.

Jos taloudessa on lapsia, ota kodin turvavarusteiden valinnassa ja asennuksessa huomioon
myös lemmikkiovi. Lapsi saattaa väärinkäyttää lemmikkiovea ja päästä sen kautta lemmikkioven
toisella puolella olevien mahdollisten vaarojen luo. Uima-altaalla varustetun kiinteistön omistajien
on varmistettava, että lapsia valvotaan aina ja että uima-altaalle on riittävät pääsyesteet. Jos
kotisi sisä- tai ulkopuolelle syntyy uusi vaara, johon on pääsy lemmikkioven läpi, Radio Systems
Corporation suosittelee riittäviä toimia vaaran luo pääsemisen estämiseksi tai lemmikkioven
poistamista. Sulkupaneeli tai lukko, jos sellainen on, toimitetaan esteettisissä ja energiatehokkuuden
tarkoituksissa, eikä sitä ole tarkoitettu turvallisuuslaitteeksi. Radio Systems Corporation ei ole
vastuussa tahattomasta käytöstä, ja tämän tuotteen omistaja hyväksyy täyden vastuun sen luoman
aukon valvonnasta.

• Säilytä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne annetaan kiinteistön mahdolliselle uudelle
omistajalle.
• Jos asennuspinta (ovi, seinä tms.) ei ole täysin suora, lemmikkiovi on kuitenkin asennettava
suoraan asentoon, jotta se voi heilahtaa oikein.
• Leikkausmallia käytettäessä oven alareunan ja sivujen ja mallin ulkoreunan välillä tulee olla
vähintään 76 mm tilaa. Näin säilytetään oven rakenteellinen eheys.
• Kiristä ruuvit manuaalisella ruuvimeisselillä. Älä kiristä liikaa. Lemmikkioven kehys voi vääristyä tai
ruuvit rikkoontua liiallisen kiristämisen seurauksena.
• Kaikissa olosuhteissa ei voida täysin taata, etteivät muut eläimet käytä ovea. Radio Systems
Corporation ei ota mitään vastuuta vahingoista tai haitoista, joita ei-toivotut, kotiisi oven läpi
päässeet eläimet aiheuttavat.
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Manuaalisesti lukittava PetSafe™ -kissanluukku sopii useimpiin oviin ja tilanjakajiin, vaikkakin
lisämateriaaleja ja riittäviä TEE SE ITSE -taitoja saatetaan tarvita. Tämä kissanluukku on suunniteltu
siten, että se mukautuu helposti Staywell™ 200, 300, 400, 500 ja 900 -kissanluukkujen sekä
Petporte smart flap™ -sarjan kissanluukkujen asennusaukkojen kokoihin. Leikkaaminen vaatii
yksinkertaisia TEE SE ITSE -taitoja ja mahdollisesti pieniä säätöjä ja lisätarvikkeita.

Asennus – Mittaaminen ja merkitseminen
Mittaa kissasi vatsakorkeus. Se on yleensä 100–150 mm (Kuva A).
Merkitse tämä mittaus oven ulkopuolelle
ja piirrä vaakasuora 168 mm pitkä viiva
(Kuva B).

Kuva B

Kuva A

Muista, että oveen leikkaamasi
aukon alareuna tulee lopulta tämän
vaakasuoran viivan kohdalle.
Kissanluukun kehys on sitä 25 mm
matalammalla. Tarvittaessa tätä viivaa on
nostettava hieman ylöspäin joidenkin ovimallien kohdalla.

(x)

Aseta molemmat kehykset hetkeksi leikattuun aukkoon (Kuva F).
Asettele kissanluukku sopivaan asentoon. Merkitse ulkopuolelle
lyijykynällä ruuvinreiät ulkokehyksen reikien läpi (Kuva G).
6. Poista kissanluukku ja poraa ruuvinreiät 6 mm:n poran terällä (Kuva H).
7. Puhdista alue pölystä, liasta tai roskista.
8. Aseta sisäkehys (johon on kiinnitetty tunneli) aukkoon sisäpuolelta.
Kohdista ulkokehys oven ulkopuolelle. Kissanluukun mukana on
toimitettu neljä (4) pituisia ruuveja. Valitse pituudeltaan sopivat. Ruuvaa
ulkokehys käsikäyttöisen ruuvimeisselin avulla ovessa olevien reikien läpi
sisäkehykseen (Kuva I).
9. Kun kissanluukun asennus on valmis, aseta kaksi sulkutulppaa
ulkokehyksen ruuvien päälle (Kuva J).
10. Kissanluukku on käyttövalmis (Kuva K).

4.
5.

Ruuvin pituus

12 – 21 mm

40 mm:n ruuvi

Asennus – Ovet

22 – 31 mm

50 mm:n ruuvi

1.

32 – 41 mm

60 mm:n ruuvi

42 – 51 mm

70 mm:n ruuvi

3.

Kiinnitä mukana tullut leikkausmalli oven ulkopuolelle oikeaan asentoon niin, että oikea puoli
osoittaa ylöspäin ja se on vaakasuorassa (Kuva C).
Poraa neljä kulmareikää oven läpi käyttämällä 12 mm:n poran terää leikkausmallin merkintöjen
mukaisesti (Kuva D). Varmista, että poran terä pysyy suorana ja vaakasuorassa.
Sahaa kuviosahan
Kuva E
Kuva C
Kuva D
tai pistosahan avulla
leikkausmallissa
näytettyä katkoviivaa
pitkin. (Kuva E).

(X)

(X)

Kuva G

Kuva H

Ruuvien valintaopas

(x)

Asennusaukon paksuus

2.

Kuva F

Kuva I

Kuva J

Kuva K

(X)
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Asennus – Lasiovet tai ikkunat

Valinnainen: lisää tunnelin jatkeita (myydään erikseen) pidentääksesi tunnelia seinän läpi.

Kissanluukun lasioveen tai ikkunaan asennusta varten on saatavilla asennussovitin ja seinän
tunnelijatkeita. Voit lukea lisää lasi- ja seinäasennuksesta ja ostaa kyseisiä lisätarvikkeita
osoitteessa www.petsafe.com.

9.
10.

Lasin käsittely on taitoa vaativaa työtä, joka tulee antaa ammattimaisen
lasinleikkaajan tehtäväksi. Karkaistua lasia oleviin tai kaksilasisiin kohteisiin ei ole mahdollista leikata
aukkoja, paitsi valmistuksen aikana. Ota yhteys lasiliikkeeseen.

11.
12.
13.

Asennus – Seinät
Seinään asennusta varten täytyy ostaa erikseen asennussovitin ja tunnelijatkeet. Seinäkiinnitysruuveja
ei toimiteta kissanluukun mukana, koska tarvittava malli on lähes täysin riippuvainen seinän
rakenteesta. Rautakaupoissa ja TEE SE ITSE -myymälöissä on saatavilla erilaisia ruuvimalleja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.Kiinnitä mukana tullut leikkausmalli seinän sisäpuolelle oikeaan asentoon niin, että oikea
puoli osoittaa ylöspäin ja se on vaakasuorassa (Kuva C).
Poraa neljä kulmareikää oven läpi käyttämällä 12 mm:n poran terää leikkausmallin merkintöjen
mukaisesti. Varmista, että poran terä pysyy suorana ja vaakasuorassa.
Leikkaa leikkausmallin linjan mukaisesti käyttämällä kotisi rakenteisiin soveltuvaa työkalua, kuten
kuviosahaa. (Kuva E).
Viimeistele seinän aukon leikkaaminen talon ulkopuolelta käyttämällä neljää kulmareikää, jotka
on porattu seinän läpi kiintopisteiksi.
Puhdista alue pölystä, liasta tai roskista.
Liu’uta yksi asennuksen sovitinlevy sisäkehyksen tunnelin päälle, ja kiinnitä se kehyksen taakse
kahdella kartiopäisellä ruuvilla (sisältyvät pakkaukseen).
Aseta sisäkokoonpano seinään kodin sisäpuolelta, ja merkitse neljä (4) ruuvinreikää
asennuksen sovitinlevyyn, joka on kiinnitetty kissanluukkuun. Poista kokoonpano.
Poraa sopivan kokoiset reiät kiinnitysosille ja kiinnitä sisäkehys ja asennussovitin seinään
käyttämällä seinärakenteeseen soveltuvia kiinnitysosia (eivät sisälly pakkaukseen).

Kiinnitä kaksi (2) mukana tullutta metallipidikettä jäljellä olevan sovitinlevyn suorakulmaisiin
syvennyksiin niin, että luukun litteä puoli on samassa tasossa levyn ulkopinnan kanssa.
Aseta ulkokehys jäljellä olevan sovitinlevyn yläosaan ja kiinnitä se käyttämällä kahta
(2) 16 mm:n tasakantaista ruuvia (sisältyvät pakkaukseen).
Aseta kodin ulkopuolelta ulkokehys ja asennuksen sovitin, joka on kiinnitetty sisäkehyksen
tunneliin, ja merkitse neljä (4) ruuvinreikää asennuksen sovitinlevyyn. Poista ulkokehys.
Poraa sopivan kokoiset reiät kiinnitysosille ja kiinnitä ulkokehyskokoonpano seinään
käyttämällä seinärakenteeseen soveltuvia kiinnitysosia (eivät sisälly pakkaukseen).
Aseta 8 sulkutulppaa ulkopuolen ja sisäpuolen asennuksen sovitinlevyihin ja
2 sulkutulppaa ulkokehykseen.

Manuaalinen 4-tie-lukko
Manuaalisen 4-tie-lukon avulla voit hallita kissasi kulkua sisään ja ulos kodissasi kumpaankin
suuntaan. On hyvä käyttää vain manuaalista 4-tie-lukkoa Sisään tai ulos -asennossa, kunnes
lemmikkisi on täysin tottunut kissanluukun käyttöön (Kuva L).

Sisään tai ulos

Vain sisään

Vain ulos

Täysin lukittu

Kuva L
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Lisätiedot
Lisätietoa manuaalisesti lukittavasta PetSafe™ -kissanluukusta, lasi- ja seinäasennusta koskevat tiedot,
hyödylliset koulutusvinkit ja saatavilla olevat lisävarusteet mukaan lukien, on saatavilla osoitteessa
www.petsafe.com.

Takuu

3.

Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain lemmikeillä. Tämä tuote ei ole tarkoitettu
tuottamaan vahinkoa tai loukkaantumista eikä ärsyttämään. Tuotteen käyttö muulla kuin
tarkoitetulla tavalla voi olla liittovaltion, osavaltion tai paikallisten lakien vastaista.

4.

Vastuurajoitus
Radio Systems Corporation tai mikään siihen liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa
vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, satunnaisesta, erityisestä tai
välillisestä vahingosta tai (ii) minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen
käytön tai väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä. Ostaja ottaa kaikki riskit ja vastuut tämän
tuotteen käytöstä lain sallimaan enimmäismäärään asti.

5.

Määräyksien ja ehtojen muuttaminen
Radio Systems Corporation pidättää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta
koskevia ehtoja ja merkintöjä. Jos sinulle on ilmoitettu sellaisista ennen tämän tuotteen käyttöä,
ne sitovat sinua samoin kuin tässä ilmoitetut.

Kolmen vuoden ei-siirrettävä rajoitettu takuu
Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuotteeseen
sovellettavasta takuusta ja sen ehdoista löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.petsafe.com ja/tai
ovat saatavana ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskukseen.
Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Käyttöehdot ja vastuurajoitus
1.

Käyttöehdot
Tämän tuotteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tuotteen sisältämät
ehdot ja merkinnät. Tämän tuotteen käyttö tarkoittaa, että hyväksyt kaikki ehdot ja
ilmoitukset. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja huomautuksia, palauta tuote käyttämättömänä
alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullasi sopivaan asiakaspalvelun
toimipaikkaan ja liitä mukaan ostotodistus, niin ostohinta hyvitetään kokonaisena.

2.

Asianmukainen käyttö
Asianmukaiseen käyttöön sisältyy muun muassa tuotteen käyttöohjeeseen ja kaikkiin
turvallisuustietoihin tutustuminen. Lemmikkisi yksilöllinen luonne tai koko/paino ei välttämättä
sovi tuotteelle. Jos olet epävarma tämän tuotteen sopivuudesta lemmikillesi, ota yhteys
eläinlääkäriin tai valtuutettuun kouluttajaan ennen tuotteen käyttöä. Sellaisten tuotteiden osalta,
joita käytetään lemmikkien kouluttamiseen, Radio Systems Corporation ei suosittele tällaisten
koulutustuotteiden käyttöä, jos lemmikkisi on aggressiivinen, eikä yhtiö ota mitään vastuuta
sopivuudesta yksittäisiin tapauksiin.
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2.

Painos

Kaikki lemmikin PetSafe™-ovet sopivat kaikkiin oviin, seiniin tai tilanjakajiin: tarvittaessa on käytettävä lisämateriaaleja. Tuote on
suunniteltu lisäämään sinun ja lemmikkisi mukavuutta. Kaikkien muiden eläinten poissapysymistä kaikissa olosuhteissa ei voida täysin
taata. Lapsia tulee valvoa kaikkina aikoina hyvän vanhemmuuden edellyttämällä tavalla.

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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