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Drzwiczki dla kota z
czytnikiem mikrochipów

.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

100

Series

W poniższym tekście określenie „my” lub „nam” stosowane jest w odniesieniu do Radio
Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty
Ltd. i każdej innej spółki zależnej lub marki Radio Systems Corporation.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Objaśnienie ostrzeżeń i wskazówek użytych w niniejszej instrukcji
Ogólny znak ostrzegawczy. Stosowany jest, jeśli występuje
ryzyko uszkodzenia ciała. Stosuj się odpowiednio do
wszystkich wskazówek oznaczonych tym symbolem, aby
uniknąć możliwego zranienia lub śmierci.

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami nadzoru rodzicielskiego, pamiętaj o
ochronie dzieci.
Urządzenia elektryczne. Ryzyko ciężkiego uszkodzenia ciała: należy przestrzegać
wskazówek bezpieczeństwa dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych.
Pamiętaj o okularach ochronnych.

możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która może
prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.

Przed instalacją użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi przepisami
budowlanymi, które mogą mieć związek z instalacją drzwiczek oraz uzyskać opinię
licencjonowanego specjalisty odnośnie możliwości instalacji drzwiczek w danym miejscu.
Drzwiczki nie są drzwiami przeciwpożarowymi. Właściciel lub specjalista powinni
uwzględnić możliwe ryzyko, które może wystąpić po wewnętrznej i zewnętrznej stronie
drzwiczek, i te, które może powstać w budynku podczas ich dalszego użytkowania, oraz
ocenić wpływ tego ryzyka na działanie, użytkowanie, także niewłaściwe użytkowanie
drzwi.

Wskazówka: tym symbolem oznaczone są działania,

•

które nie mają związku z możliwym odniesieniem obrażeń.

•

Ostrzeżenie: wskazuje na niebezpieczną sytuację, która
może prowadzić do śmierci lub uszkodzenia ciała.

Uwaga: użyty ze znakiem ostrzegawczym wskazuje na

Jeśli w domu są dzieci, należy uniemożliwić im do dostęp do drzwiczek, tak aby mieć
pewność, że dziecko nie będzie mogło przedostać się na drugą stronę, jeśli czeka tam na
nie potencjalne zagrożenie. Kupujący/właściciele domu z basenem powinni się upewnić,

•
•

że drzwiczki mogą być ciągle kontrolowane, a basen jest wyposażony w odpowiedni
system zabezpieczeń, ograniczający dostęp do niego. Jeśli w domu lub poza nim
powstanie nowe potencjalne zagrożenie, do którego dostęp umożliwiłyby drzwiczki, Radio
System Corporation zaleca odpowiedni nadzór dostępu do danego zagrożenia bądź
usunięcie drzwiczek. System zamykania lub zamek służą jedynie skuteczności
energetycznej i pełnią rolę estetyczną, nie są natomiast systemem bezpieczeństwa. Radio
Systems Corporation nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie drzwiczek niezgodne
z ich przeznaczeniem, kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzorowanie
zainstalowanego otworu.

•
•

W razie konieczności przecinania metalu, uważaj na ostre krawędzie, aby
uniknąć zranienia.
Praca ze szkłem wymaga specjalistycznych technik i powinna być wykonywana
przez profesjonalnego szklarza. W szkle wzmocnionym lub podwójnym nie można
wycinać otworów, jedynie podczas procesu produkcji. W takich przypadkach
należy zwrócić się do szklarza.
Przechowuj instrukcję w ważnych dokumentach. Pamiętaj, aby przekazać ją
kolejnemu właścicielowi mieszkania lub lokatorowi.
Przeczytaj poniższą instrukcję, zanim wytniesz otwór w drzwiach lub ścianie bądź je
naruszysz. Zalecamy wcześniejsze zaprogramowanie i sprawdzenie drzwiczek, aby
upewnić się, że są kompatybilne z mikrochipem Twojego kota.
System funkcjonuje należycie w temperaturach powyżej -25°C i poniżej 55°C.
PetSafe® drzwiczki nadają się do montażu we wszystkich drzwiach, ścianach albo
ściankach działowych, przy czym może wystąpić potrzeba użycia dodatkowych
materiałów. Produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygody Twojemu
pupilowi. Nie jest możliwe całkowite wykluczenie dostępu innych zwierząt. Radio
Systems Corporation nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub nieprzyjemności
spowodowane przez niepożądaną obecność innych zwierząt, które uzyskają dostęp
do Twojego domu.

Dziękujemy za zakup produktu marki PetSafe®. Ty i Twoje zwierzę zasługujecie na
przyjaźń, która wiąże się z niezapomnianymi momentami i wzajemnym zrozumieniem.
Nasze produkty i urządzenia do treningu służą budowie silniejszych więzi między
zwierzęciem a jego właścicielem. Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub
treningu zwierząt domowych, odwiedź naszą stronę internetową: www.petsafe.com lub
zwróć się do naszej Obsługi Klienta. Lista numerów telefonu Obsługi Klienta znajduje się
również na stronie: www.petsafe.com.
Aby otrzymać najlepszą ochronę z tytułu gwarancji, zarejestruj swój produkt w ciągu
30 dni na stronie www.petsafe.com. Rejestrując produkt z jednoczesnym
zachowaniem paragonu, możesz cieszyć się wszystkimi przywilejami gwarancji, a w
przypadku pytań do Obsługi Klienta, uzyskasz pomoc szybciej. Ważne: Twoje dane
osobowe nie będą przekazywane ani sprzedawane podmiotom trzecim. Pełna
informacja dotycząca gwarancji znajduje się na stronie www.petsafe.com.

Zaprogramowanie numeru kota w
drzwiczkach PetSafe® z mikrochipem
Twoje drzwiczki PetSafe® z mikrochipem są kompatybilne z najczęściej stosowanym dla
zwierząt domowych mikrochipem europejskim (FDX-B). Przed instalacją drzwiczek należy
upewnić się, że Twój kot ma odpowiedni chip.
Przed rozpoczęciem pracy drzwiczek, numer identyfikacyjny mikrochipa Twojego kota
musi znaleźć się w systemie drzwiczek. W tym celu postępuj zgodnie z opisanymi poniżej
zaleceniami:
Drzwiczki są fabrycznie zablokowane. Upewnij się, że manualne zamykanie jest ustawione
w pozycji wejść-wyjść (rys. H).

Usuń pokrywkę przegródki na baterie. Rozłóż załączone do zestawu narzędzia i
zainstaluj 2 baterie alkaliczne AA (LR6). Zielona lampka ledowa błyśnie 3 razy, co
oznacza, że drzwiczki pracują w trybie automatycznym.
Aby uruchomić tryb zapamiętywania, przytrzymaj przyciśnięty przycisk, aż czerwona
lampka się zaświeci (ok. 5 sekund). Masz 60 sekund czasu, żeby umiejscowić głowę
kota w tunelu, tak aby system mógł zapamiętać numer chipa. Jak tylko numer chipa
zostanie zapamiętany, drzwiczki zostaną odblokowane, a czerwona lampa LED zaświeci
się. Drzwiczki pozostaną w trybie automatycznym i zostaną ponownie zablokowane po 3
sekundach.
Po tym jak numer mikrochipa został wprowadzony, możesz rozpocząć instalację
drzwiczek w drzwiach.
Wskazówka: W przypadku wprowadzenia numeru więcej niż jednego kota, należy
stosować się do tych samych zaleceń, rozpoczynając proces od kroku nr 3. Drzwiczki
mogą zapamiętać do 40 numerów chip. Po zakończonym wprowadzaniu numerów chip,
nałóż ponownie pokrywkę na schowek na baterie.

Porada: Zaprogramuj mikrochip kota przed
instalacją, aby uniknąć konieczności
przetrzymywania kota w drzwiczkach po ich instalacji
w drzwiach. W razie trudności z zaprogramowaniem
numeru mikochipa Twojego kota, upewnij się, że jego
głowa jest wyciągnięta w tunelu i przechodzi
całkowicie przez drzwiczki. Odgłos odblokowania
drzwiczek po zapamiętaniu przez system numery
mikrochipa powinien być wyraźnie słyszalny.

Drzwiczki PetSafe® z mikrochipem są dostosowane do większości drzwi i ścianek
działowych. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że w niektórych przypadkach konieczne
będzie użycie dodatkowych materiałów lub rozwiązań manualnych. Drzwiczki są
zaprojektowane pod kątem wszystkich wielkości otworów produktów marki Staywell –
serie: 200, 300, 400, 500, 900 oraz drzwiczek Petporte smart flap® z mikrochipem.
Konieczne mogą być dodatkowo prace w podstawowym zakresie, ewentualnie
dodatkowe wyposażenie.

Instalacja – mierzenie i oznaczenie
Zmierz wysokość brzucha swojego kota.
Zazwyczaj jest to ok 100 mm - 150 mm
(rys. A).
Zaznacz wynik pomiaru na zewnętrznej
stronie drzwi ściany i zrób prostą,
poziomą linię o dł. 168 mm (rys. B).

1.

Szablony do wycięcia otworu (w zestawie) przymocuj do drzwi we właściwej
pozycji. Upewnij się, że właściwa strona znajduje się na górze i że jest dokładnie
wypoziomowana (rys. C).

2.

W 4 rogach wywierć po jednym otworze jak na załączonym szablonie. Użyj wiertła
o śr. 12 mm. Pamiętaj, aby podczas wiercenia nie przechylać wiertła.

3.

Za pomocą wyrzynarki lub piły otwornicy wytnij otwór wzdłuż narysowanej
linii na szablonie (rys. D).

4.

Obydwie ramy przyłóż do otworu. Upewnij się, że są w pozycji docelowej. Włóż
ołówek w nawiercone otwory i zaznacz miejsca, w których mają się znajdować (rys.
E). Usuń drzwiczki i wywierć w odpowiednich miejscach otwory, używając wiertła o
śr. 6 mm (rys. F), tak aby były w odpowiedniej pozycji.

rys. E

rys. A

rys. B

(x)

(x)

5.

Oczyść miejsce montażu z kurzu, zabrudzeń i innych pozostałości.

6.

Następnie załóż wewnętrzna część ramy w otworze i ramę
zewnętrzną. Do zestawu zostały dołączone 3 rodzaje wkrętów. Za
pomocą ręcznego śrubokrętu i wkrętów przymocuj ramę
zewnętrzną do wewnętrznej.

Narysowana linia pozioma będzie dolną częścią otworu, który jest przeznaczony na
zamontowanie drzwiczek. Rama drzwiczek będzie sięgać 25 mm poniżej. W razie
potrzeby, linia może być umiejscowiona wyżej, aby uwzględnić różne rodzaje drzwi.

Instalacja – drzwi z drewna, PVC lub uPVC
rys. C

rys. D

rys. F
Ważne: Nie należy przecinać tunelu, ponieważ znajdują się
w nim elementy kluczowe, a każda zmiana w tunelu może
wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.

7.

Po zakończonej instalacji drzwiczek pamiętaj o założeniu
zaślepek na wkręty w ramie zewnętrznej. Teraz drzwiczki są
gotowe do użytku (rys. G).

Przed rozpoczęciem prac, upewnij się, czy drzwi posiadają rdzeń metalowy. Jeśli tak,
zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja – drzwi metalowe i drzwi z rdzeniem metalowym”
niniejszej

instrukcji.

rys. G

Instalacja – Drzwi metalowe i drzwi z
rdzeniem metalowym
Instalacja drzwiczek w drzwiach metalowych lub w drzwiach z rdzeniem metalowym może
wymagać pewnych modyfikacji. Obecność metalu może wpłynąć niekorzystnie na
działanie drzwiczek, włącznie ze zmniejszeniem obszaru czytnika mikrochipów. W razie
niewłaściwego działania konieczne może być nabycie adaptera do montażu i
zamontowanie go. Po zastosowaniu takiego rozwiązania należy postępować zgodnie z
czynnościami opisanymi w rozdziale „Instalacja – drzwi szklane i okna” niniejszej
instrukcji.

Instalacja – drzwi szklane i okna
Drzwiczki z mikrochipem PetSafe® mogą być również zainstalowane w szkle.
Konieczny jest otwór o śr. 212 mm oraz adapter do montażu (dostępny oddzielnie).
Szklarz musi w tym wypadku wyciąć otwór o śr. 212 mm zgodnie z szablonem. Po
wycięciu otworu przez szklarza w drzwiach lub oknie należy postępować zgodnie z
poniższym opisem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Płytę adaptera należy przeciągnąć przez tunel po wewnętrznej stronie ramy
drzwiczek.
Drzwiczki należy zamontować w otworze od wnętrza pomieszczenia.
Od wewnętrznej strony należy przeciągnąć drugi adapter przez tunel
drzwiczek.
Ramę zewnętrzną drzwiczek należy zamontować nad tunelem.
Ramę wewnętrzną i zewnętrzną drzwiczek należy połączyć za pomocą wkrętów
odpowiedniej wielkości.
Następnie należy umiejscowić zaślepki (w zestawie).

UWAGA

Praca ze szkłem wymaga odpowiednich umiejętności i
technik i powinna być wykonywana przez profesjonalnego szklarza. W szkle
wzmocnionym i podwójnym nie można wycinać otworów, jest to możliwe jedynie w
trakcie procesu produkcji. W takim wypadku należy zwrócić się do szklarza.

Instalacja - ściany
W przypadku montażu w ścianach adapter instalacyjny i przedłużenie tunelu muszą
zostać zakupione osobno. Wkręty do ścian nie są dołączone do zestawu, ponieważ rodzaj
wkrętów, koniecznych do zastosowania, może różnić się w zależności od konstrukcji
ściany. Potrzebne materiały mocujące dostępne są w sklepach z artykułami metalowymi i
marketach budowlanych.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Upewnij się, że masz odpowiednią ilość przedłużeń tunelu. Drzwiczki mają
głębokość 72 mm, a każde przedłużenie tunelu 50 mm.
W przypadku montażu w ścianach, dla możliwie trwałego
przymocowania, zalecany jest adapter do montażu PetSafe®.
Upewnij się, że w obszarze montażu nie znajdują się żadne przewody, a dostęp
do tego obszaru jest łatwy.
W celu wycięcia otworu w ścianie należy stosować się do zaleceń w rozdziale
„Instalacja – drzwi z drewna, PVC i uPVC” (punkt 1-5) niniejszej instrukcji. Ważne:
pamiętaj o pozostawieniu wystarczającej ilości miejsca na adapter do montażu.
Za pomocą przygotowanych materiałów mocujących zamontuj adapter w ramie
wewnętrznej drzwiczek, drugi adapter zainstaluj w ramie zewnętrznej.
Przedłużenia tunelu połącz klejem permanentnym, a złączenia wzmocnij
wodoszczelną taśmą klejącą.
Ramę wewnętrzną drzwiczek należy tymczasowo umiejscowić w otworze w
ścianie. Oznacz ołówkiem cztery miejsca na wkręty. Zdejmij ramę
wewnętrzną i wywierć otwory w wyznaczonych miejscach techniką najlepiej
dostosowaną do konstrukcji ściany.
Przedłużenie tunelu przymocuj do ramy zewnętrznej wodoszczelną taśmę
samoprzylepną (NIE klej).

9.
10.

11.
12.

Załóż ramę wewnętrzna drzwiczek i przymocuj do ściany za pomocą
odpowiednich dla konstrukcji ściany materiałów mocujących.
Przymocuj tymczasowo ramę zewnętrzną drzwiczek do otworu w ścianie.
Za pomocą ołówka zaznacz cztery miejsca na wkręty. Ściągnij ramę
zewnętrzną i wywierć odpowiednio otwory w sposób dostosowany do
konstrukcji ściany.
Załóż ramę zewnętrzną drzwiczek i przymocuj za pomocą odpowiednich
dla konstrukcji ściany materiałów mocujących.
Załóż zaślepki (w zestawie).

Działanie drzwiczek - instrukcja
FUNKCJE

Tryb
manualny

AKTYWACJA
PRZYCISKIEM LAMPKI LED

Przycisnąć i
puścić

Tryb
Przycisnąć i
automatyczny puścić

Tryb nauki

Przycisnąć i
trzymać 5
sekund, aż
lampka LED się
aktywuje

Czerwona - świeci
przez 5 sekund
Zielona - świeci
przez 5 sekund

Czerwona - świeci
nieprzerwanie do 60
sekund

AKCJA
Drzwiczki zostają odblokowane.
Korzystaj z 4 trybów dostępu dla
zwierząt domowych.

Drzwiczki są zablokowane
i aktywowane przez wczytanie
mikrochipów
Drzwiczki zakończą pracę w trybie
zapamiętywania, jak tylko numer
mikrochipa zostanie
zaprogramowany. Po pomyślnym
zaprogramowaniu drzwiczki
zostaną odblokowane. Dla
kolejnych kotów proces musi
zostać powtórzony.

Sensor ruchu -

Zielona – świeci
nieprzerwanie przez
okres aktywacji.

Po zarejestrowaniu ruchu na
zewnątrz, drzwiczki aktywują się
do rozpoznania mikrochipa.

Niski poziom
baterii

-

Czerwona – świeci
co 10 sekund

Należy niebawem wymienić
baterie.

Baterie
wymienione

-

Zielona – potrójne,
szybkie miganie

Zmiana tryby na automatyczny.

Powrót do
ustawień
fabrycznych

Błąd

Przycisnąć i
przytrzymać
przez 15
sekund, aż
lampka LED się
aktywuje.

-

Powrót do trybu automatycznego
i zablokowanie drzwiczek.
Wszystkie dotychczas
Czerwona –
zaprogramowane numery
pięciokrotne, szybkie mikochip zostaną usunięte z
miganie
pamięci systemu.

Czerwona –
szybkie,
nieprzerwane
miganie

Usuń baterie, odczekaj 30
sekund, ponownie włóż baterie.
Skontaktuj się z obsługą klienta,
jeśli czerwona lampka dalej się
świeci.
Zatrzaski spróbują odblokować
zamknięcie, aby umożliwić prace
drzwiczek w trybie manualnym.

Zgodność z wymogami

E

4 manualne tryby zamykania i otwierania
4 manualne tryby zamykania umożliwią Ci łatwe kontrolowanie wejścia kota do domu i
rozwiązaniem jest korzystanie z 4 manualnych trybów zamykania i otwierania (rys. H).

Tylko do środka

Tylko na zewnątrz Zablokowane

Szczegółowe informacje dotyczące drzwiczek PetSafe® z mikrochipem oraz instalacji w szkle i w
ścianach, a także pomocne wskazówki dotyczące treningu i dostępnego osprzętu znajdziesz na
stronie www.petsafe.com, z której możesz pobrać całą instrukcję montażu produktu.

Ważne informacje dotyczące recyklingu

Usuwanie baterii

Trzyletnia, ograniczona gwarancja, bez możliwości przeniesienia.
Ten produkt posiada ograniczoną gwarancję producenta. Wszystkie szczegóły
dotyczące gwarancji tego produktu i jej postanowień znajdują się na stronie:
www.petsafe.com i/lub są dostępne i obsługi klienta.
Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market
Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Warunki użytkowania i ograniczenie
odpowiedzialności
1.

Ograniczenie odpowiedzialności
Używanie niniejszego produktu podlega zgodzie użytkownika bez zmian zawartych w niniejszym
dokumencie postanowień, warunków i uwag. Użytkowanie tego produktu zakłada zgodę na wszystkie
postanowienia, warunki i wskazówki. W razie niewyrażenia zgody na tego rodzaju postanowienia,
warunki i wskazówki, produkt, bez znaków użytkowania, należy odesłać w oryginalnym opakowaniu,
na własny koszt i własne ryzyko na adres obsługi klienta. Do przesyłki należy załączyć odpowiedni
paragon w celu uzyskania zwrotu kosztów.

2.

Właściwe zastosowanie
Jeśli nie jesteś pewien, czy produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzęcia,
skonsultuj się z lekarzem weterynarii bądź certyfikowanym treserem. Należyte
zastosowanie produktu obejmuje między innymi zapoznanie się z niniejszą
instrukcją obsługi i wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

3.

Zabronione lub sprzeczne z prawem zastosowanie
Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie dla zwierząt domowych.
Użytkowanie produktu w celu, do którego nie jest przeznaczony, może stanowić
naruszenie prawa.

W wielu regionach segregowanie odpadów, w tym osobne usuwanie starych baterii, jest obowiązkiem.
Zasięgnij informacji dotyczących Twojego miejsca zamieszkania, zanim wyrzucisz stare baterie. Nie
wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych.

DE

Pamiętaj o obowiązujących w Twoim kraju przepisach dotyczących prawidłowego usuwania urządzeń
elektronicznych i elektrycznych. Niniejszy produkt musi zostać poddany recyklingowi. Jeśli nie jest już
używany, nie może być umieszczonych w kontenerze na odpady komunalne. W razi chęci pozbycia się
urządzenia, prosimy o odesłanie go do miejsca, gdzie został zakupiony, aby można poddać go
należytemu recyklingowi. Jeśli nie jest to możliwe, skontaktuj się z naszą obsługą klienta, aby otrzymać
dalsze informacje.

Gwarancja

S

Dodatkowe informacje

Radio Systems Corporation oświadcza niniejszym, że produkt PPA19-16145 został
wyprodukowany w zgodzie z innymi obowiązującymi postanowieniami. Oświadczenie
zgodności
z
wymogami
znajduje
się
na
stronie:
http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

NL

Na zewnątrz
albo do
środka
rys. H

Radio Systems Corporation oświadcza na własną odpowiedzialność, że niniejszy produkt został
wyprodukowany w zgodzie z art. 3 Dyrektywy Radiowej (2014/53/EU) i Dyrektywy RoHS
(2011/65/EU). Nieuprawnione zmiany w tym urządzeniu, które nie są zatwierdzone przez Radio
Systems Corporation, mogą być traktowane jako wykroczenie przeciw dyrektywie radiowej UE,
spowodować odebranie uprawnień do korzystania z urządzenia i wygaśnięcie gwarancji.

FR

wychodzenia na zewnątrz. Do momentu zapoznania się kota z drzwiczkami, dobrym

4.

Ograniczenie odpowiedzialności
Spółka Radio Systems Corporation oraz wszystkie inne przedsiębiorstwa z nią powiązane nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, obowiązki odszkodowania, przypadkowe
szkody, szkody o szczególnym charakterze, szkody pośredniej i/lub wszelkich strat lub szkód w
jakiekolwiek formie, które powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu lub z tego wynikają.
Kupujący ponosi odpowiedzialność i ryzyko w pełnym zakresie w ramach zakresu określonego
prawnie, które wynikają z korzystania z produktu.

5.

Zmiany w ogólnych warunków umownych
Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmań w postanowieniach,
warunków i wskazówkach dotyczących produktu. Jeśli użytkownik został o nich poinformowany
przed rozpoczęciem korzystania z produktu, obowiązują one w takiej samej formie jak niniejszy
dokument.
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All PetSafe® pet doors are suitable for any door, wall or partition although additional materials may be required. This product is designed for the convenience of you and your pet. It is not possible to fully
guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances. Radio Systems Corporation will not accept liability for any damage or inconvenience caused by unwanted animals who may gain access
to your home. In keeping with accepted standards of parental care, children should be supervised at all times.
Les chatières PetSafe® s’adaptent à toutes les portes, à tous les murs et à toutes les cloisons, bien que du matériel supplémentaire se révèlera peu t-être nécessaire. Ce produit a été conçu pour votre confort et pour celui
de votre animal. Il n’est pas possible de garantir en totalité l’exclusion de tous les autres animaux en toutes circonstances. Radio Systems Corporation n’assumera pas la responsabilité des dégâts ou des dérangements
causés par un animal indésirable qui se serait introduit dans votre maison. Conformément aux normes admises en termes de devoir parental, les enfants doivent être surveillés à tout moment.

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. Radio Systems Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongemak
veroorzaakt door ongewenste dieren die uw huis binnengekomen kunnen zijn. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er geschikt toezicht van kleine kinderen te alle tijden worden toegepast.

Wszystkie drzwiczki PetSafe® dostosowane są do każdego rodzaju drzwi, ścian i ścian działowych, w wypadku niektórych rozwiązań konieczne może być użycie dodatkowych materiałów. Produkt ten
został zaprojektowany z myślą o Tobie i Twoim kocie. Nie jest to jednak możliwe, żeby wykluczyć obecność innych zwierząt. Radio Systems Corporation nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
lub nieprzyjemności, który wynikają z niepożądanej obecności innych zwierząt w Twoim domu. Zgodnie z obowiązującymi normami, pamiętaj również, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
Tutte le porticine PetSafe® per animali domestici si possono montare su quasiasi porta, muro o divisorio, anche se potrebbero essere necessari materiali ulteriori. Questo prodotto è studiato per la convenienza vostra e del
vostro animale. Non è possibile garantire completamente l’esclusione di tutti gli altri animali in qualsiasi circostanza. Radio Systems Corporation non accetta alcuna responsabilità per danni o incomodi causati da animali
esterni che possano avere accesso alla vostra abitazione. In conformità agli standard riconosciuti di genitorialità, i bambini devono essere tenuti sotto controllo in ogni momento.

Todas la puertas para mascota de PetSafe® se pueden instalar en todo tipo de puerta, pared o tabique, aunque a lo mejor se necesiten materiales adicionales además de aptitudes para el bricolaje. Este producto se ha diseñado para su
comodidad y la comodidad de su mascota. Es imposible garantizar totalmente que, en todo caso, no entren animales no deseados por la gatera. Radio Systems Corporation no aceptará responsabilidad alguna por daños o por molestias
causados por animales no deseados que entren en su casa por la puerta para mascota. De acuerdo con los estándares generalmente aceptados, se requiere la supervisión de un adulto si hay niños alrededor.
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