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• Användaren måste före installationen ta reda på alla byggnationsregler som kan påverka 
installationen av husdjursluckan och tillsammans med en behörig byggherre avgöra om 
installationen av husdjursluckan är lämplig. Husdjursluckan är ingen branddörr. Det är 
viktigt att ägaren och byggherren bedömer alla risker som kan förekomma inuti eller utanför 
husdjursluckan och alla risker som kan komma att uppstå genom framtida ändringar av 
egendomen och hur dessa påverkas av husdjursluckans existens och användning – inklusive 
felanvändning.

• Om du klipper en metallyta måste du vara uppmärksam på vassa kanter för att förhindra skador.
• Det är inte möjligt att skära hål i härdat eller dubbelt glas, förutom vid tillverkning. Konsultera en 

glasmästare eller glastillverkare för installation av husdjursluckan i dörrar eller fönster av glas.

• Om du klipper en metallyta måste du vara uppmärksam på vassa kanter för att förhindra skador.

• Behåll denna Bruksanvisning, och se till att den överlämnas till en ny ägare till egendomen.
• Om monteringsytan (dörr, vägg, etc.) inte är avvägd måste ändå husdjursluckan intalleras 

avvägd för att svänga som den ska.
• Vid användning av tillskärningsmallen bör det vara minst  76 mm mellan luckans underkant och 

sidor samt mallens yttre kant för att behålla luckans strukturella integritet.
• Använd en manuell skruvmejsel för åtdragning av skruvar. Dra inte åt för hårt. För hård 

åtdragning kan fördärva skruvarna eller göra husdjursluckans ram skev.
• Det är inte möjligt att helt garantera att inga andra djur kommer in under några som helst 

omständigheter. Radio Systems Corporation påtar sig inget ansvar för skador eller olägenheter 
som orsakas av oönskade djur som tar sig in i ditt hem.

Hädanefter kan Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. och övriga dotterbolag eller varumärken som tillhör Radio Systems Corporation 
komma att hänvisas till kollektivt som ”vi” eller ”oss”.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok

Detta är en symbol för säkerhetsinformation. Den används för att informera dig om potentiella 
risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som kommer efter symbolen så att inga 
eventuella skador eller dödsfall sker.

VARNING anger en risksituation som, om den inte undviks, kan leda till 
dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA, använd tillsammans med varnings symbolen indikerar den en 
risksituation som kan orsaka mindre eller måttliga skador om den inte undviks.

OBSERVERA används för att uppmärksamma på situationer som inte är 
kopplade till personskador.

Om det finns barn i hemmet är det viktigt att ha husdjursdörren i åtanke vid åtgärder för barnsäkring. 
Husdjursdörren kan missbrukas av ett barn, vilket kan leda till att barnet utsätts för eventuella faror 
som kan finnas på andra sidan av husdjursdörren. Ägare till pooler bör se till att barnen aldrig 
lämnas utan tillsyn och att poolen har lämpliga skydd. Om en ny fara uppstår inom- eller utomhus 
hemma hos dig, och de kan nås via husdjursluckan, rekommenderar Radio Systems Corporation 
att du ser till att du har tillräckligt med skydd för att hindra barn från att nå faran eller tar bort 
husdjursluckan. Stängningsluckan, eller låset, om sådant finns, tillhandahålls av estetiska och 
energieffektivitetsskäl och är inte avsedd som en säkerhetsanordning. Radio Systems Corporation 
är inte ansvarigt för oavsiktlig användning och ägaren av produkten påtar sig fullt ansvar att ha 
översikt över den öppning som den skapar.

• I enlighet med god sed för föräldrars tillsyn av sina barn ska de hållas under ständig 
övervakning. 

• Undvik risk för allvarlig skada genom att följa säkerhetsinstruktioner för motordrivna verktyg och 
bära skyddsglasögon när de används.
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PetSafe™ kattlucka med manuell låsning passar för flertalet dörrar eller skiljeväggar, även om 
ytterligare material och kompetent hantverkskännedom kan krävas. Kattluckan är gjord för att lätt 
passas in i tillskurna storlekar för Staywell™ 200, 300, 400, 500, 900 och Petporte smart flap™-
serien av kattlucka. Viss hantverkskännedom krävs och smärre justeringar av tillskärningen eller 
extra tillbehör kan behövas. 

Installation – mätning och markering
Mät kattens maghöjd. Den är vanligtvis 
100–150 mm (Fig. A). 

Markera detta mått på dörrens utsida och rita 
en rak horisontell linje på 168 mm (Fig. B). 

Tänk på att denna horisontella linje blir det 
ställe där undersidan av det hål du skär upp i 
dörren slutligen kommer att sitta. Kattluckans 
ram kommer att sitta 25 mm lägre ned. Vid 
behov kan denna linje behöva höjas något för att passa till hur en del dörrar är gjorda. 

Installation – dörrar
1. Fäst den medföljande tillskärningsmallen på dörrens utsida i rätt läge och se till att den har rätt 

sida uppåt och få den i våg (Fig. C). 
2. Borra fyra hörnhål genom dörren med ett borrskär som är 12 mm i diameter enligt märkning på 

tillskärningsmallen (Fig. D). Se till att borrskäret är rakt och i nivå.
3. Såga längs den streckade 

linjen med hjälp av 
en Fig.- eller sticksåg 
enligt vad som visas på 
tillskärningsmallen. (Fig. E). 
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4. Placera tillfälligt de bägge ramarna i utskärningen (Fig. F). 
5. Bringa kattluckan i nivå så att den kommer i rätt läge. På utsidan markerar 

du med en penna skruvhålen genom hålen i den yttre ramen (Fig. G).
6. Ta bort kattluckan och borra skruvhålen med ett borrskär på 

6 mm (Fig. H). 
7. Ta bort damm, smuts och skräp från området. 
8. Placera den invändiga ramen (med vidhäftad tunnel) i hålet från insidan. 

Bringa den yttre ramen in linje med dörrens utsida. Fyra (4) olika 
längder på skruvar medföljer kattluckan. Välj passande längd. Använd 
en manuell skruvmejsel och skruva fast den yttre ramen genom hålen i 
dörren på den inre ramen (Fig. I).

9. När installationen av kattluckan är klar ska två blindpluggar sättas fast över 
skruvarna på den yttre ramen (Fig. J).

10. Kattluckan är klar att användas (Fig. K).

Guide för val av skruv

Öppningens tjocklek Skruvlängd

12 – 21 mm 40 mm skruv

22 – 31 mm 50  mm skruv

32 – 41 mm 60  mm skruv

42 – 51 mm 70  mm skruv

(x)

Fig. B

(x)

Fig. A

Fig. H

Fig. J

Fig. K

Fig. F

Fig. G

Fig. I
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9. Fäst de två (2) medföljande metallklämmorna i de rektangulära fördjupningarna på den 
återstående adapterplåten med klämmans platta sida jäms med plåten yttersida.

10. Sätt den utvändiga ramen ovanpå den återstående adapterplåten och fäst den med de 
två (2) medföljande skruvarna med koniska huvuden på 16 mm.

11. Placera den utvändiga ramen med installationsadaptern fäst på den invändiga ramens 
tunnel och markera de fyra (4) skruvhålen på installationsadapterplåten. Ta bort den 
utvändiga ramen.

12. Använd verktyg som är lämpligt för väggens konstruktion (medföljer inte), borra hål av lämplig 
storlek för ditt verktyg och fäst den utvändiga rammonteringen på väggen.

13. För in de 8 stanspluggarna i de ut- och invändiga installationsadapterplåtarna och 2 
stanspluggar i den utvändiga ramen.

4-vägs manuellt lås
4-vägs manuellt lås gör att du kan styra hur din katt ska kunna gå in och ut ur hemmet. Tills katten 
känner sig helt bekväm med att använda kattluckan är det en bra idé att endast använda det 
manuella 4-vägslåset i läget In eller ut (Fig. L). 

Helt låstIn eller ut Endast utEndast in

Installation – dörrar av glas eller fönster
En monteringsadapter och väggförlängningstunnlar finns för att kattluckan ska kunna installeras i 
glasdörrar och fönster. Besök www.petsafe.com för att få veta mer om glas- och vägginstallation 
och för att köpa dessa tillbehör.

  Att arbeta med glas kräver hantverkskunnighet och sådant arbete ska utföras av 
glasmästare. Det är inte möjligt att skära hål i härdat glas eller dubbelglasade enheter, förutom vid 
tillverkning. Vänd dig till en glasmästare.

Installation – väggar
För installation i väggar måste du köpa en installationsadapter och tunnelförlängning separat. 
Fästskruvar för väggar medföljer inte med kattluckan, eftersom den typ som behövs i stort beror på 
väggens konstruktion. Olika fästskruvar finns hos järnhandlare och gör-det-själv-affärer. 

1. Fäst den medföljande tillskärningsmallen på väggens insida i rätt läge och se till att den har rätt 
sida uppåt och få den i våg (Fig. C).

2. Borra fyra hörnhål genom väggen med ett borrskär som är 12 mm i diameter enligt märkning 
på tillskärningsmallen. Se till att borrskäret är rakt och i nivå.

3. Använd ett verktyg som passar för husets konstruktion, t.ex. en lövsåg, och såga längs lämplig 
linje enligt märkning på tillskärningsmallen. (Fig. E).

4. Såga färdigt hålet genom väggen från husets utsida och använd de fyra hörnhålen som 
borrats genom väggen som guide.

5. Ta bort damm, smuts och skräp från området.
6. För en installationsadapterplåt över tunneln på den inre ramen och fäst den baktill på ramen 

med de två (2) skruvarna med koniskt huvud (medföljer).
7. Placera den invändiga monteringen på väggen från insidan av huset, och markera fyra (4) 

skruvhål påi installationsadapterplåten som är fäst på kattluckan. Ta bort monteringen.
8. Använd verktyg som är lämpligt för väggens konstruktion (medföljer inte), borra hål av lämplig 

storlek för ditt verktyg och fäst den invändiga ramen med installationsadapter på väggen.
Alternativ: Lägg till tunnelförlängningar (säljs separat) för att förlänga tunneln genom väggen.

Fig. L
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Ytterligare information
För mer information om PetSafe™ kattlucka med manuell låsning, inklusive glas- och vägginstallation, 
goda dressyrråd och tillgängliga tillbehör, gå till www.persafe.com.

Garanti
Tre års ej överlåtbar begränsad garanti
Produkten har en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om tillämplig garanti och 
dess villkor för denna produkt finns på www.petsafe.com och/eller kan fås efter kontakt med din 
lokala kundsupport.

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

Användarvillkor och ansvarsbegränsning
1. Användarvillkor 

Användning av denna produkt kräver att du accepterar alla bestämmelser, villkor och 
meddelanden som anges här utan ändringar. Användning av produkten innebär samtycke till 
alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godkänna dessa villkor, 
krav och förklaringar måste du återsända produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning 
och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupport tillsammans med ett köpebevis för att 
få en full återbetalning.

2. Korrekt användning 
Korrekt användning inkluderar, utan begränsningar, att läsa igenom hela produkthandboken 
och alla särskilda meddelanden med säkerhetsinformation. Ditt husdjurs specifika temperament 
eller storlek/vikt kanske inte passar för produkten. Om du är tveksam till om denna Produkt är 
lämplig för ditt husdjur bör du rådfråga en veterinär eller auktoriserad hundtränare innan du 
använder den. För produkter som används på husdjur som behöver tränas rekommenderar 
Radio Systems Corporation att dessa träningsrodukter inte används om din hund är aggressiv 
och accepterar inte något ansvar för att bedöma om produkten är lämplig i det enskilda fallet.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning 
Produkten är gjord för att användas enbart på husdjur. Produkten är inte avsedd att skada eller 
provocera. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra brott mot 
federal lag, delstatslag eller lokal lagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning 
Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter 
skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, skadestånd i avskräckande syfte, oförutsedd skada, 
skadestånd för särskild skada eller följdskada och/eller (ii) alla former av skada eller förlust 
som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar 
alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. Ändring av villkor 
Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden 
som gäller för produkten. Om du underrättats om sådan ändringar innan du använder 
produkten skall de vara bindande för dig som vore de upptecknade häri.
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Alla PetSafe™ husdjursdörrar passar för alla dörrar, väggar eller skiljeväggar även om extra material kan behövas. Denna produkt 
är gjord för din och ditt husdjurs bekvämlighet. Det går inte att under alla omständigheter helt garantera att inga andra djur tar sig 

in. Vad gäller barn bör de alltid hållas under föräldrarnas uppsikt enligt normal standard för föräldraansvar.
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