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• Brukeren må, før installasjonen, gjøre seg kjent med alle bygningskoder som kan påvirke 
installasjonen av kjæledyrluken og fastslå dens egnethet i en gitt installasjon sammen med 
en lisensiert kontraktør. Denne kjæledyrluken er ikke en branndør. Det er viktig at eieren og 
kontraktøren vurderer alle risikoer som kan finnes innenfor eller utenfor kjæledyrluken, og risikoer 
som kan oppstå på grunn av senere endringer ved eiendommen og hvordan de påvirker 
eksistensen og bruken, inkludert misbruken, av kjæledyrluken.

• Hvis du kutter en metalloverflate må du passe deg for skarpe kanter for å unngå skade.
• Det er ikke mulig å kutte hull i herdet glass eller dobbelt glass, bortsett fra på 

produksjonstidspunktet. Rådfør deg med en profesjonell glassmester eller glassprodusent for å 
installere kjæledyrluken i en glassdør eller -vindu.

• Hvis du kutter en metalloverflate må du væreoppmerksom på skarpe kanter for å hindre skade.

• Behold disse instruksjonene og sørg for at de overføres til eventuell ny eier av eiendommen.
• Hvis monteringsoverflaten (døren, veggen, etc.) ikke er jevn, må kjæledyrluken likevel installeres 

jevnt for å kunne svinge skikkelig.
• Når man bruker kuttemalen skal det være minst 76 mm mellom bunnen og sidene på døren og 

den ytre kanten av malen for å opprettholde dørens strukturelle integritet.
• Bruk en mansuell skrutrekker for å stramme skruene. Ikke stram for mye. Overstramming kan 

ødelegge skruene eller fordreie kjæledyrlukens ramme.
• Det er ikke mulig å gi en full garanti for at ingen andre dyr kan komme inn under noen 

omstendighet. Radio Systems Corporation påtar seg ikke noe ansvar for skade eller uleilighet 
som forårsakes av uønskede dyr som får tilgang til hjemmet ditt. 

Heretter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. og eventuelle andre partnere av Brand Radio Systems Corporation, bli referert 
samlet til som “vi” eller “oss”.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Forklaring av advarselsord og symboler brukt i denne veiledningen

Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varsle deg om potensielle farer for 
personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig 
skade eller død.

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til 
død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG, brukt sammen med sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en farlig 
situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

OBSERVER brukes til å påpeke praksiser som ikke er relatert til personskade.

Når det er barn i hjemmet er det viktig å huske katteluken når man tenker barnesikring. 
Kjæledyrluken kan misbrukes og potensielt gi barn tilgang til farer som kan befinne seg på den 
andre siden av katteluken. Eiere med svømmebasseng må sikre at barn har tilsyn til enhver tid og at 
svømmebassenget har tilstrekkelige avsperringer. Hvis en ny fare opprettes utenfor hjemmet ditt, og 
som man kan få tilgang til via kjæledyrluken, anbefaler Radio Systems Corporation at du hindrer 
tilgang til faren skikkelig, eller fjerner kjæledyrluken. Lukkepanelet eller låsen, hvis aktuelt, er påsatt 
for estetiske og energieffektive formål, og er ikke ment som en sikkerhetsenhet. Radio Systems 
Corporation er ikke ansvarlig for utilsiktet bruk, og eieren av dette produktet påtar seg fullt ansvar 
for åpningen det skaper.

• I tråd med godkjente standarder for foreldreomsorg må barn være under oppsyn til enhver tid. 
• For å unngå risiko for alvorlig skade må du følge alle sikkerhetsinstruksjoner for strømdrevne 

verktøy og bruke vernebriller under bruk.
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PetSafe™ katteluke med manuell lås passer til de fleste dører eller partisjoner, selv om ekstra 
materialer og kompetente DIY-ferdigheter kan være nødvendig. Denne katteluken er designet for å 
lett kunne tilpasses standard størrelser for Staywell™ 200, 300, 400, 500, 900 og Petporte smart 
flap™-serien med katteluker. Noen enkle DIY-ferdigheter er nødvendige, og mindre justeringer ved 
utskjæringen eller ekstra tilbehør kan være nødvendig. 

Montering – Måling og Merking
Mål høyden under magen til katten. Dette er 
vanligvis 100 mm –150 mm (Fig. A). 

Merk av dette målet på utsiden av døren 
din og trekk en rett horisontal linje 168 mm 
(Fig. B).   

Vær oppmerksom på at denne horisontale 
linjen vil være bunnen i hullet du skal skjære 
ut i døren din. Rammen på kjæledyrluken vil være 25 mm lavere. Det kan være nødvendig å heve 
denne litt for enkelte dørdesign. 

Montering – Dører
1. Fest den medfølgende skjæremalen til utsiden på døren din i riktig posisjon, sikre at den er 

riktig vei og jevn (Fig. C). 
2. Drill fire hjørnehull med en drillbit på 12 mm diameter, som markert på skjæremalen gjennom 

døren. (Fig. D) Sikre at boren forblir rett og jevn.
3. Bruk en jigg eller patentsag, og skjær langs skjærelinjen som vist på skjæremalen (Fig. E).

(X)(X)

Fig. D

(X)

Fig. C Fig. E

4. Plasser begge rammen midlertidig i utskjæringen (Fig. F).
5. Tilpass katteluken til den er i riktig stilling. På utsiden bruker du en blyant 

for å markere skruehullene gjennom hullene på den ytre rammen 
(Fig G).

6. Fjern katteluken og bor skruehullene med en 6 mm drill (Fig. H).
7. Fjern alt støv, smuss eller rester fra området. 
8. Plasser den innvendige rammen (med festet tunnel) inn i hullet fra 

innsiden. Tilpass den ytre rammen til dørens utside. Skruer med fire (4) 
forskjellige lengder er levert med denne katteluken. Velg riktig lengde. 
Bruk en manuell skrutrekker, skru opp den ytre rammen gjennom hullene 
i døren til den ytre rammen (Fig. I).

9. Når installasjonen av katteluken er fullført plasserer du de to 
blinpluggene over skruene på den ytre rammen (Fig. J).

10. Katteluken er klar for bruk (Fig. K).

Guide for skruevalg

Utskjæringstykkelse Skruelengde

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

Fig. H

Fig. J

Fig. K

Fig. F

Fig. G

Fig. I

(x)

Fig. B

(x)

Fig. A
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9. Fest de to (2) inkluderte metallklemmene i de rektangulære hakkene på den gjenværende 
adapterplaten med den flate siden på klemmen på linje med den ytre overflaten på platen.

10. Sett den ytre rammen oppå den gjenværende adapterplaten og fest ved bruk av de to (2) 
16 mmflate skruene (inkludert).

11. Fra hjemmets utside plasserer du eksteriørrammen med installasjonsadapteren festet til tunnelen 
på interiørrammen og merker av de fire (4) skruehullene på installasjonsadapterplaten. Fjern 
den ytre rammen.

12. Bruk riktig utstyr for veggkonstruksjonen din (ikke inkludert), bor riktige skruehullstørrelser for 
utstyret ditt og fest interiørrammen din med installasjonsadapteren til veggen.

13. Sett inn 8 blindplugger i de utvendige og innvendige installasjonsadapterplatene og 2 
blindplugger i den utvendige rammen.

4-veis manuell lås
Den 4-veis manuelle låsen gir deg mulighet til å kontrollere kattens tilgang inn og ut av huset ditt i 
hvilken som helst retning. Frem til katten er godt kjent med bruk av katteluken, er det lurt å kun bruke 
den 4-veis manuelle låsen i Inn- eller Ut-osisjonen (Fig. L). 

Fig. L

Helt låstInn eller ut Kun utKun inn

Montering – Glassdører eller vinduer
En monteringsadapter og veggforlengelsestunneler er tilgjengelig for å fullføre installasjonen av 
katteluken i glassdører eller -vinduer. Gå til www.petsafe.com for å finne ut mer om installasjon i 
glass og vegg, og for å kjøpe dette tilbehøret.

  Arbeid med glass er fagarbeid og må utføres av en profesjonell glassmester. Det 
er ikke mulig å lage hull i herdet glass eller doble glassdører bortsett fra på produksjonstidspunktet. 
Kontakt glassmester.

Montering – Vegger
For installasjon i vegger må en installasjonsadapter og tunnelekstensjoner kjøper separat. 
Veggfesteskruer leveres ikke med denne katteluken, ettersom type vil variere stort avhengig av 
veggkonstruksjonen din. Forskjellige festetyper er tilgjengelige fra maskinvare D.I.Y.-butikker. 

1. Fest den medfølgende skjæremalen til innsiden av veggen i korrekt posisjon, og sikre at den 
vender riktig vei opp og er jevn (Fig. C).

2. Bor fire hjørnehull med en 12 mm diameter drillbit, som merket på skjæremalen, gjennom 
veggen. Sikre at drillen holder seg rett og jevn.

3. Bruk riktig verktøy for hjemmet din, som f.eks. en stikksag, skjær langs riktig linje som indikert på 
skjæremalen (Fig. E).

4. Fra hjemmets utside fullfører du skjæringen av hullet gjennom veggen ved bruk av de fire 
hjørnehullene som bores gjennom veggen som en guide.

5. Rengjør området for eventuelt støv, smuss eller rester.
6. Skyv en installasjonsadapterplate over tunnelen på interiørrammen og fest den til baksiden av 

rammen ved bruk av de to (2) plateskruene (inkludert).
7. Fra hjemmets innside plasserer du interiørmontasjen på veggen og merker av de fire (4) 

skruehullene på installasjonsadapterplaten som er festet til katteluken. Fjern montasjen.
8. Bruk riktig utstyr for veggkonstruksjonen din (ikke inkludert), bor riktige skruehullstørrelser for 

utstyret ditt og fest interiørrammen din med installasjonsadapteren til veggen.
Valgfritt: Legg til tunnelforlengelser (selges separat) for å forlenge tunnelene gjennom 
veggen din.
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Ytterligere informasjon
For mer informasjon om din PetSafe™ katteluke med manuell lås, inkludert glass- og vegginstallasjon, 
nyttige dressurtips og tilgjengelig tilbehør, kan du gå til www.petsafe.com.

Garanti
Tre års ikke-overførbar, begrenset garanti
Dette produktet har fordelen med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer om 
garantien for dette produktet og dennes vilkår finner du på www.petsafe.com og/eller ved å 
kontakte ditt lokale kundeservicesenter.

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

Bruksvilkår og ansvarsbegrensning
1. Bruksvilkår 

Bruken av dette produktet er underlagt aksepten din uten noen endring av vilkårene, 
betingelsene og varslene som følger med dette produktet. Bruken av dette produktet 
innebærer aksept av alle slike vilkår, betingelser og varsler. Hvis du ikke ønsker å 
akseptere disse vilkårene, betingelsene og varslene, ber vi deg returnere produktet ubrukt, i 
originalemballasjen og på egen bekostning og risiko til det relevante kundeservice-stedet, 
sammen med kjøpsbevis for full refusjon.

2. Korrekt bruk 
Korrekt bruk inkluderer, uten begrensning, å gjennomgå hele produkthåndboken og alle 
spesifikke sikkerhetsinformasjonserklæringer. Kjæledyrets spesifikke temperament eller 
størrelse/vekt vil kanskje ikke være egnet for dette produktet. Hvis du er usikker på om dette 
produktet passer for kjæledyret ditt, ber vi deg ta kontakt med veterinæren eller den sertifiserte 
treneren før bruk. For produkter benyttet med kjæledyr der man ønsker trening, anbefaler 
Radio Systems Corporation at disse treningsproduktene ikke benyttes hvis kjæledyret ditt er 
aggressivt og aksepterer ikke noe ansvar for bestemmelse av egnethet i invidividuelle tilfeller.

3. Ingen ulovlig eller forbudt bruk 
Dette produktet er designet kun for bruk på kjæledyr. Dette produktet er ikke tiltenkt å skade 
eller provosere. Bruken av produktet på en ikke-tiltenkt måte kan resultere i brudd av føderale, 
statlige eller lokale lover.

4. Begrenset erstatningsansvar 
Radio Systems Corporation eller noen av dets datterselskaper skal under ingen omstendigheter 
være ansvarlig for (i) noen direkte, indirekte, straffe-, utilsiktet, spesiell eller følgeskade og/
eller (ii) noe tap eller skader av noe slag som oppstår fra eller er knyttet til bruken av dette 
produktet. Kjøperen påtar seg all risiko og alt ansvar relatert til bruken av dette produktet så 
langt loven tilsier.

5. Endring av vilkårene og betingelsene 
Radio Systems Corporation reserverer retten til å endre vilkårene, betingelsene og varslene 
som gjelder dette produktet fra tid til annen. Hvis du har blitt gjort oppmerksom på slike 
endringer før bruken av produktet, skal de være bindende for deg som de er innlemmet heri.
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Alle PetSafe™-kjæledyrluker passer til alle dører, vegger eller skillevegger selv om ytterligere materialer kan være nødvendig. Dette 
produktet er utformet for å være beleilig for deg og kjæledyret ditt. Det er ikke mulig å garantere helt og fullt at alle andre dyr holdes ute 

under alle omstendigheter. I tråd med godkjente standarder for foreldreomsorg må barn være under oppsyn til enhver tid.

2 Utgave.


