Przedstawiamy Catit® Design Senses... linię produktów dla kotów zaprojektowaną
z myślą o zapewnieniu zwierzęciu możliwości eksploracji, zdobywania nowych
doświadczeń i wykorzystania różnych zmysłów. Zachęcamy do dokładnego
zapoznania się z tą instrukcją i zachowania jej na przyszłość.
Tor do zabawy
Szyna do zabawy
Labirynt na przysmaki
Zestaw do hodowli trawy
Masażer
Drapak
Legowisko z zabawką
Fontanna z poidłem

ZAWARTOŚĆ
TOR DO ZABAWY I SZYNA DO ZABAWY
MONTAŻ TORU/SZYNY

Aby rozdzielić końcówki toru/szyny, naciśnij i pociągnij blokady w kierunku
wskazanym przez strzałkę, przekręcając lekko (blokady znajdują się pod spodem).
OPCJONALNY MONTAŻ TORU/SZYNY
Tor i szynę do zabawy Catit Design® Senses można złożyć na różne sposoby.
Istnieje również możliwość rozbudowania produktu przy użyciu dodatkowych
elementów toru lub szyny do zabawy Catit Design® Senses (do kupienia osobno).
Aby zmienić układ toru/szyny, rozdziel elementy, naciskając i pociągając blokady
w kierunku wskazanym przez strzałkę, przekręcając lekko (blokady znajdują się pod
spodem).

LABIRYNT NA PRZYSMAKI
MONTAŻ LABIRYNTU NA PRZYSMAKI
6A. Ustaw blokady w jednej linii z otworem i przekręć w prawo, aby zablokować.
8 Obróć regulowany dysk, aby zmniejszyć otwory w celu zapewnienia większej
trudności.
9 Nasyp połowę dziennej porcji na pokrywkę labiryntu i drugą połowę do podstawy.

ZESTAW DO HODOWLI TRAWY
MONTAŻ ZESTAWU DO HODOWLI TRAWY
2. Wysyp wermikulit do pojemnika z tworzywa.
3. Rozsyp nasiona równomiernie na wermikulicie.
4. Dodaj połowę kubka wody (125 ml). Aby uzyskać najlepsze efekty, przechowuj
pojemnik w temperaturze pokojowej w pobliżu źródła światła.
Zalecenia dotyczące podlewania należy dostosować do lokalnych warunków
pogodowych. Z założenia 125 ml wody (pół kubka) co drugi dzień. Po dziesięciu
dniach tempo parowania może być mniejsze, wówczas należy podlewać w razie
potrzeby. Przelanie wodą spowoduje narost grzybów. Należy kierować się zdrowym
rozsądkiem, dobierając ilość niezbędnej wody. Wermikulit i nasiona należy zmieniać
co trzy tygodnie. Po każdym cyklu hodowli trawy umyj pojemnik wodą ze zwykłym
płynem do naczyń.
Ilość netto: 70 g (nasiona), wermikulit (0,5 l).

MASAŻER
MONTAŻ MASAŻERA
1 Zdejmij końcówkę masażera falowego i stymulatora dziąseł z podstawy (od spodu).
4b Zapasowe stymulatory dziąseł (nr art. 50750)

DRAPAK
MONTAŻ DRAPAKA
1 Naciśnij mocno podkładkę, aby umieścić we właściwym miejscu.
2B Uwaga: można również użyć przysmaków dla kota (do kupienia oddzielnie).
3 Zapasowy drapak (nr art. 50751, nr 50752)

LEGOWISKO Z ZABAWKĄ
MONTAŻ LEGOWISKA Z ZABAWKĄ
• Instrukcja chłodzenia: chłodzić poduszkę w lodówce przez przynajmniej 3 godziny.
NIE STOSOWAĆ MIKROFALI.
Zapasowe stymulatory dziąseł (nr art. 50750)

FONTANNA Z POIDŁEM
Fontanna z poidłem Catit® Design Senses zapewnia kotu ciągły dostęp do świeżej,
chłodnej, filtrowanej wody w pomieszczeniu, aby zachęcić go do picia większej ilości.
Zachęcenie kota do picia większej ilości wody pomaga zapewnić właściwe

funkcjonowanie nerek, zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych, które prowadzą
do chorób układu moczowego. Konstrukcja powierzchni fontanny ma za zadanie
zatrzymać wodę wewnątrz, podczas gdy kot pije. Można myć w zmywarce.
Filtr zmiękczający wodę Catit® Design Senses zmiękcza twardą wodę, usuwając
z niej magnez i wapń obecny w wodzie kranowej.
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ (2 sztuki)
OPCJONALNA KONFIGURACJA PRODUKTÓW CATIT® DESIGN SENSES
Mając różne produkty Catit® Design Senses, możesz stworzyć prawdziwe centrum
stymulacji sensorycznej dla swojego pupila! (Każdy produkt sprzedawany oddzielnie)

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
• Niektóre części mogą być zapakowane w torebki foliowe. Torebki foliowe stwarzają
potencjalnie zagrożenie. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, torebki foliowe należy
trzymać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie używać w łóżeczkach
dziecięcych, łóżkach ani kojcach. Torebki foliowe nie służą do zabawy.
• Produkty z serii Senses mogą zawierać małe elementy (stymulator dziąseł), które
stanowią zagrożenie dla małych dzieci ze względu na ryzyko uduszenia. Nadzoruj
dzieci podczas używania produktu.

KONSERWACJA
• W razie potrzeby wyczyść ciepłą wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i dokładnie
osusz. Nie stosuj ściernych środków czyszczących ani detergentów, gdyż mogą
uszkodzić wierzchnią warstwę i zaszkodzić zwierzęciu. Nie wkładaj elementów
z tworzywa i/ani maty do zmywarki.
• Aby ułatwić sobie czyszczenie, wcześniej odczep matę od podstawy urządzenia.
• Przed czyszczeniem podstawy lub maty wyciągnij drapak. Kocimiętkę lub kocie
przysmaki można włożyć do środka przez otwory na powierzchni drapaka, aby
zapewnić kolejny element sensoryczny. Regularnie sprawdzaj stan drapaka pod
kątem zużycia, wymień w razie potrzeby (wkłady są sprzedawane oddzielnie).

ELEMENTY ZAPASOWE
Aktywowana ruchem podświetlana piłeczka
Zapasowa trawa (Catit® Design Senses – Zestaw do hodowli trawy)
Zapasowa podkładka do drapania (Catit® Design Senses – Drapak)
Zapasowe stymulatory dziąseł (Catit® Design Senses – masażer i Catit® Design
Senses – Legowisko z zabawką)
Uwaga: aby znaleźć części zapasowe, należy wejść na naszą stronę pod adresem:

