KATTLUCKA
HN 4224

Läs igenom bruksanvisningen före installation av kattlucka.

KATTLUCKA 917:
Passar till dörrar upp till 54 mm tjocklek.

VARNING – INBYGGNAD I GLAS:
Vi rekommenderar, att man tillkallar en glasmästare. TÄNK PÅ – det är inte
möjligt att installera kattluckan i säkerhetsglas eller i dubbla glasrutor. I så fall
skall kattdörren sättas in vid inbyggnad, då ska 2 kattlucke sektioner skruvas
ihop i utskärningen.

FÖLJANDE VERKTYG SKALL ANVÄNDAS:
•
•
•
•
•

blyerts
sticksåg
linjal
borrmaskin
skruvmejsel

MÄT OCH MÄRK UPP:
a. Mät avstånd från golv till kattens bog.
b. Markera detta avstånd på yttersidan av dörren (mätt från golvet) och dra
ett vågrätt streck.

INBYGGNAD AV KATTLUCKA I TRÄ ELLER METALL:
a.
b.
c.
d.
e.

rita en kvadrat (169mm x 169mm)
borra ett hål i var hörna
såga ut kvadraten
använd sandpapper för att slipa kanterna
avlägsna skruvarna från locket på förbindelsen genom att trycka ut dem.
Markera hålen med en blyerts
f. borra hål (4,5mm)

VARNING – UTSÅGNING AV HÅL I VÄGGEN:
Borrar Ni igenom en vägg, kan det få en negativ verkning på Ert hem. Vi
rekommenderar därför, att Ni använder Er av en specialist, innan Ni sätter in
kattluckan. Innan Er katt kan gå ut och in genom dörren, kan Ni efter kattens
storlek göra en öppning i väggen på minst 230x230 mm. Täck hålet med
väderbeständigt material (t.ex. behandlat trä). Tag 2 stycken trä på minst 310
x 310 mm och borra ett hål i bägge (se instruktion i utsågning av trä). Sätt
fast kattluckans ”kropp” på det ena stycket trä och sätt samman till det andra
(det kan bli nödvändigt med flere skruvar). Träplattorna skruvas fast på
väggen, så att ”kroppen” sitter på insidan av väggen.

TÄTNING AV KATTLUCKA:
Om kattluckan är installerad på ett ställe, där den är utsatt för hård vind och
väder, rekommenderas att täta alla kanter med silikon och endast använda
behandlat trä.

INBYGGNAD AV KATTLUCKA:
När Ni har sågat ut hålet, installeras ”kroppen” (med 4-vägs lås) på insidan av
Er dörr. Därefter placeras den yttre sammansättningen över hålen på
yttersidan av dörren. Använd de skruvar, som medföljer (det kan bli
nödvändigt att såga skruvarna till önskad längd), skruva fast
sammansättningen på dörren och på ”kroppen”. Skruva skruvarna tills
kattluckan sitter fast och sätt på locket igen.

ANVÄNDNING AV 4-VÄGS LÅS:
4-vägs låset gör det möjligt att kontrollera kattens kommande och gående:
a. endast in
b. endast ut
c. öppen
d. låst

TRÄNA KATTEN:
•
•
•
•

tvinga inte katten till att använda dörren
ha tålamod
prova dörren vid matningstiden
framför allt – ha tålamod

RENGÖRING:
1. Avlägsning av kattdörren:
a. Avlägsna skruvlocket på yttersidan av dörren (det kan vara nödvändigt
att använda kniv).
b. Avlägsna skruvarna och ta av kattluckan.
2. Inbyggnad av en reservdel:
a. Avlägsna kattluckan.
b. Avlägsna skruvarna från baksidan av ”kroppen” och öppna enheten.
c. Sätt i reservdelen. om de magnetiska bandet skall ersättas, skall det
kontrolleras för, att magnetbandet på luckan och på dörren passar
varandra. Om det inte passar, vänd luckan om.
3. Inbyggnad av kattluckan:
a. Vid insättning av kattdörren igen, skall Ni vara uppmärksam på, att 4vägs låset skall sitta sig på insidan av dörren.
b. Sätt fast den yttre delen till huvuddelen med de skruvar som tidigare
avlägsnades.

