
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint.
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• Om risico op ernstig letsel te vermijden, moeten alle veiligheidsinstructies voor uw 
elektrische gereedschap worden opgevolgd en moet u tijdens het gebruik daarvan een 
veiligheidsbril dragen.

• De gebruiker moet zich voorafgaand aan de installatie alle bouwcodes eigen maken die 
van invloed kunnen zijn op de installatie van het huisdierluik en, samen met een bevoegde 
aannemer, bepalen of het product geschikt is voor de specifieke situatie. Dit huisdierluik is geen 
branddeur. Het is belangrijk dat de eigenaar en aannemer rekening houden met alle mogelijk 
risico’s, binnen en buiten het huisdierluik en ook met risico’s als gevolg van wijzigingen aan de 
woning en hoe deze zich verhouden tot de aanwezigheid en het gebruik, inclusief het misbruik, 
van het huisdierluik.

• Let bij het snijden van een metalen oppervlak op scherpe randen, om letsel te voorkomen.
• In gehard glas of dubbele beglazing kunnen alleen tijdens de vervaardiging ervan gaten 

worden gemaakt. Vraag een professionele glaszetter of glasfabrikant als u het huisdierluik in 
een glazen deur of raam wilt installeren.

Let bij het snijden van een metalen oppervlak op voor scherpe randen om letsel te voorkomen.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze aan een eventuele nieuwe eigenaar van 
de woning.

• Als het oppervlak (deur, muur, etc.) waarin het huisdierluik wordt geïnstalleerd niet waterpas is, 
moet het huisdierluik zo worden geïnstalleerd dat het goed open en dicht zwaait.

• Wanneer het sjabloon voor uitsnijden wordt aangebracht, moet er minimaal 76 mm tussen de 
onder- en zijkanten van de deur en de buitenrand van het sjabloon worden vrijgehouden om de 
structurele integriteit van de deur te behouden.

• Gebruik een handschroevendraaier om de schroeven vast te draaien. Draai ze niet te strak aan. 
Als de schroeven te strak worden vastgedraaid, kunnen de schroeven worden gestript of kan het 
frame van het huisdierluik worden vervormd.

• Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden 
buitengesloten blijven. Radio Systems Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid bij 
schade, verlies of ongemak veroorzaakt door ongewenste dieren die uw huis binnengekomen 
kunnen zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitleg van legenda in deze gids

Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op 
mogelijke risico’s van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit 
symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer 
deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIG in combinatie met het symbool voor 
veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze 
niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet 
gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel.

Wanneer er kinderen in huis zijn, is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met het huisdierluik 
bij het kindveilig maken van het huis. Het huisdierluik kan misbruikt worden, waardoor kinderen aan 
de andere kant van het huisdierluik risico’s kunnen lopen. Eigenaren met een zwembad moeten 
ervoor zorgen dat kinderen te allen tijde in de gaten wordt gehouden en dat het zwembad 
voldoende is afgeschermd. Als er een nieuw risico ontstaat in of buiten uw huis, dat via het 
huisdierluik toegankelijk is, dan raadt Radio Systems Corporation aan om de toegang tot het 
risico goed af te schermen, of het huisdierluik te verwijderen. Het sluitingspaneel of slot, indien van 
toepassing, wordt geleverd voor esthetische en energie-efficiënte doeleinden en is niet bedoeld 
als beveiligingsmiddel. Radio Systems Corporation is niet verantwoordelijk voor onbedoeld gebruik 
en de eigenaar van dit product accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor toezicht op de 
gecreëerde opening.

• In lijn met geaccepteerde normen voor ouderlijke zorg dienen kinderen te allen tijde onder 
toezicht te staan. 

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems 
Australia Pty Ltd. en andere aangesloten ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation 
gezamenlijk “Wij” of “Ons” worden genoemd.
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De handmatig afsluitbare kattenluiken van PetSafe® zijn geschikt voor plaatsing in de meeste 
deuren, wanden of afscheidingen, hoewel hulpmaterialen en voldoende doe-het-zelf-
vaardigheden nodig kunnen zijn. Dit kattenluik is ontworpen om eenvoudig te worden aangepast 
aan de sjabloonformaten voor Staywell® 200, 300, 400, 500, 900 en Petporte smart flap®-
kattenluiken. Er zijn enkele eenvoudige doe-het-zelfvaardigheden nodig en mogelijk moeten 
er kleine aanpassingen worden aangebracht aan de uitsparing in de deur of moeten er extra 
accessoires worden gebruikt. 

Installatie – Meten en aftekenen
Meet de hoogte van de buik van uw kat op. Deze is 
doorgaans 100 mm – 150 mm (Afb. A). 

Teken deze maat af op de buitenkant van uw deur of 
wand en teken een rechte horizontale lijn van 168 mm 
lang (Afb. B). 

Houd er rekening mee dat deze horizontale lijn uiteindelijk de onderkant van het gat wordt dat 
u in uw deur gaat zagen. Het frame van het kattenluik komt 25 mm lager te zitten. Voor sommige 
deuren kan het nodig zijn deze lijn iets naar boven te verplaatsen.  

Installatie – Deuren  

1. Zet het meegeleverde sjabloon voor uitsnijden 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 (4) hoekgaten in de deur, 
zoals aangegeven op de sjabloon voor uitsnijden (Afb. D). Zorg ervoor dat u de boor hierbij 
recht houdt.

3. Zaag met een 
decoupeerzaag of 
schrobzaag langs 
de stippellijn, zoals is 
aangegeven op het sjabloon 
voor uitsnijden (Afb. E).

(x)

Afb. A

(x)

Afb. B

(X)(X)

Afb. D

(X)

Afb. C Afb. E

4.  Plaats beide frames tijdelijk op de plaats van de uitsparing (Afb. F).
5. Houd de deur zodanig dat het kattenluik zich in de juiste positie bevindt. 

Teken met een potlood aan de buitenkant de schroefgaten af door de 
gaten in het buitenframe (Afb. G).

6. Verwijder het kattenluik en boor de schroefgaten met een boortje van 
6 mm (Afb. H). 

7. Ontdoe de ruimte van stof, vuil of resten. 
8. 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 vier (4) 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 (Afb. I).

9. Wanneer de installatie van het kattenluik is voltooid, plaatst u de twee 
afdichtdopje op de schroeven van het buitenframe (Afb. J).

10. Het kattenluik is klaar voor gebruik (Afb. K).

Schroefkeuze

Dikte van de uitsparing Schroeflengte

12 mm – 21 mm 40 mm schroef

22 mm – 31 mm 50 mm schroef

32 mm – 41 mm 60 mm schroef

42 mm – 51 mm 70 mm schroef

Afb. H

Afb. J

Afb. K

Afb. F

Afb. G

Afb. I
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8. Gebruik gereedschap passend bij uw muurconstructie (niet inbegrepen) en boor gaten van de 
juiste maat voor uw schroeven en bevestig het binnenframe met installatie-adapter op de muur.

Optioneel: voeg extra tunnelverlengstukken toe (apart verkocht) om de tunnel te verlengen door 
uw muur heen.
9. Bevestig de twee (2) bijgevoegde metalen klemmen op de rechthoekige uitsparingen op 

de overgebleven adapterplaat met de platte kant van de klem gelijk met de buitenkant van 
de plaat.

10. Plaats het buitenframe bovenop de overgebleven adapterplaat en bevestig met de twee (2) 
16 mm schroeven met een platte kop (inbegrepen).

11. Plaats vanuit buiten de buitenmontage met installatie-adapter op de tunnel van het 
binnenframe en teken vier (4) schroefgaten uit op de installatieadapterplaat. Verwijder 
het buitenframe.

12. Gebruik gereedschap passend bij uw muurconstructie (niet inbegrepen) en boor gaten van de 
juiste maat voor uw schroeven en bevestig het buitenframe op de muur.

13. Plaats de acht (8) afdichtdopjes op de buiten- en binneninstallatie-adapterplaten en twee (2) 
afdichtdopjes op het buitenframe.

Handmatige 4-standenvergrendeling
Met de 4-standenvergrendeling kunt u de toegang van uw kat naar binnen en naar buiten in beide 
richtingen regelen. Tot uw huisdier vertrouw is met het gebruik van het kattenluik, is het een goed 
idee om het 4-standenvergrendeling uitsluitend te gebruiken in de In- en Uit- positie (Afb. L). 

Volledig afgeslotenIn of uit Alleen uitAlleen in

(Afb. L)

Installatie – Glazen deuren of Ramen
Voor de installatie van het kattenluik in glazen deuren of ramen zijn montageadapters en 
wanduitbreidingstunnels verkrijgbaar. Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over de 
installatie in glas en om deze accessoires aan te schaffen.  

  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.

Installatie – Muren
Het installeren van het kattenluik in een muur vereist een installatie-adapter (apart verkocht) om 
te werken. U moet eventueel ook verlengtunnels aanschaffen om ervoor te zorgen dat het luik 
helemaal door de muur gaat. Volg onderstaande gebruiksaanwijzingen wanneer u dit hebt 
aangeschaft.

Belangrijk: controleer of er zich elektrische en sanitaire leidingen bevinden in de muur waar u 
het huisdierluik wilt installeren.

1. Zet het meegeleverde sjabloon voor uitsnijden in de correcte positie vast op de binnenzijde 
van uw muur 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 (4) hoekgaten in de muur, 
zoals aangegeven op de sjabloon voor uitsnijden. Zorg ervoor dat u de boor hierbij 
recht houdt.

3. Gebruik het juiste gereedschap voor uw constructie, zoals een decoupeerzaag, en zaag 
langs de juiste lijn zoals aangegeven op het sjabloon voor uitsnijden (Afb. E).

4. Zaag vanuit buiten het gat door de muur verder, gebruik makend van de vier hoekgaten die 
door de muur geboord zijn als geleiding.

5. Ontdoe de ruimte van stof, vuil of resten.
6. Schuif de installatie-adapterplaat over de tunnel van het binnenframe en bevestig het aan de 

achterkant van het frame met de twee (2) schroeven met een platte kop (inbegrepen).
7. Plaats vanuit binnen de binnenmontage op de muur en teken vier (4) schroefgaten uit op de 

installatie-adapterplaat bevestigd aan het kattenluik. Verwijder de montage.
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Extra informatie
Ga naar www.petsafe.com voor uitgebreide informatie over uw handmatig afsluitbare kattenluik 
van PetSafe®, inclusief installatie in glas en muren, nuttige trainingstips en beschikbare accessoires.

Garantie
Drie jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie 
die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.com en/of zijn 
verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

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

Gebruiksvoorwaarden en beperking van 
aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden 

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde dat u, zonder wijzigingen, instemt met 
de hier weergegeven voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Gebruik van dit product 
impliceert dat u akkoord gaat met deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Indien 
u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken 
wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking, op eigen kosten en met het 
aankoopbewijs terug te sturen naar de betreffende klantenservice voor volledige restitutie.

2. Beoogd gebruik 
Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele 
producthandleiding en alle veiligheidsinformatie. Dit product is mogelijk niet geschikt voor het 
specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw huisdier. Als u er niet zeker van 
bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, gelieve dan vóór gebruik contact op te nemen 
met uw dierenarts of een gediplomeerde trainer. Radio Systems Corporation raadt aan om 
producten die zijn bedoeld voor huisdieren die getraind moeten worden niet te gebruiken als 

uw huisdier agressief is en is niet aansprakelijk voor het vaststellen van de geschiktheid van het 
huisdier in individuele gevallen.

3. Geen onwettig of verboden gebruik 
Dit product is uitsluitend bedoeld voor huisdieren. Dit trainingsapparaat is niet bedoeld om 
schade aan te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze 
waarop het niet bedoeld is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten tot gevolg 
hebben.

4. Beperking van aansprakelijkheid 
Onder geen enkele omstandigheid zal Radio Systems Corporation of een van de gelieerde 
bedrijven aansprakelijk zijn voor (i) indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale of 
vervolgschade en/of (ii) voor verlies of schade, ongeacht de aard ervan, die voortvloeit uit of 
verband houdt met het oneigenlijk gebruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico’s en 
aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product, conform de wetgeving. 

5. Wijziging van de algemene voorwaarden 
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen 
en kennisgevingen die van toepassing zijn op dit product tussentijds te wijzigen. Indien u 
voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, 
zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.
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Alle PetSafe® huisdierenluiken zijn geschikt voor alle deuren, wanden of scheidingsmuren hoewel aanvullende materialen voor de montage nodig kunnen zijn. Dit product 
is ontworpen met als uitgangspunt uw gebruikersgemak en het gemak van uw huisdier. Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle 
omstandigheden buitengesloten blijven. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er geschikt toezicht van kleine kinderen te alle tijden worden toegepast.
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