
1. Upewnij się, że kładziesz 
kuwetę na solidnej, równej 
podłodze.
2. Unikaj umieszczania kuwety 
przy ścianie lub innym 
przedmiocie.
3. Unikaj przesuwania lub 
dotykania kuwety, gdy jest ona 
podłączona do źródła zasilania.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed 
użyciem i właściwe jej przechowywanie.

Istrukcja Obsługi

PRO LUXURY



Lista opakowania i uwagi przed użyciem Opis panelu sterowania

Lista opakowania

Uwagi przed użyciem (lub przygotowania przed podłączeniem zasilania)

- Automatyczna kuweta
- Zasilacz
- Worek a śmieci
- Instrukcja obłsugi Automatyczna kuweta zasilacz Worek na śmieci Istrukcja

1. Połóż kuwetę poziomo

Upewnij się, że pokrywa 
jest zamontowana,
a urządzenie stoi na 
solidnej, równej podłodze.

- Używaj wyłącznie żwirku bentonitowego

- Unikaj wkładania rąk lub innych przedmiotów w szczeliny działającego 
urządzenia, aby uniknąć obrażeń.

Nie opieraj się o ściany lub 
inne przedmioty

Nie dotykaj kuwety 
podczas samokontroli 
(w tym wciskania 
guzika i ciągnięcia 
kuwety).

Jednorazowo używaj 
maksymalnie 4,5 kg 
żwirku dla kota (poniżej 
zaznaczenia na kabinie 
z kropkami).

2. Wyeliminuj 
elementy które 
zakłócają położenie

3. Włącz i wykonaj
samokontrolę.

3. Wsyp Koci żwirek



Funkcje przycisków Opis trybów
1. Przycisk Trybu 1. Tryb automatyczny

1. Przycisk Czyszczenia/pauzy

1. Przycisk Blokady

Tryb będzie włączany kolejno z auto, manual, opróźniane cykliczne
po każdym naciśnięciu przycisku

W tym trybie, jeśli urządzenie wykryje wejście i wyjście kota, automatycznie posprząta kabinę po upływie 
czasu opóźnienia. Domyślnie czas opóźnienia wynosi 3 minuty.

1. Tryb manualny

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk czyszczenia/pauzy, aby wyczyścić kabinę. Jeśli ponownie naciśniesz 
przycisk podczas czyszczenia, czyszczenie zostanie zatrzymane. Jeśli naciśniesz ponownie, czyszczenie 
będzie kontynuowane.

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk wyczyść/wstrzymaj, aby opróżnić koci żwirek w kabinie z piłeczkami. 
Po zakończeniu opróżniania należy ponownie nacisnąć przycisk, aby przywrócić kabinę z kulami. Jeśli 
naciśniesz przycisk podczas opróżniania lub przywracania, proces zostanie zatrzymany. Jeśli naciśniesz 
ponownie, proces będzie kontynuowany aż do zakończenia.

Uwaga: Gdy maszyna zacznie się obracać, można użyć tylko przycisku Pauza, a cykl czyszczenia 
nie może zostać zakończony, chyba że zostanie wznowione samokontrola i nastąpi odcięcie 
zasilania.

Uwaga: podczas wymiany lub dodawania żwirku dla kota należy go obsługiwać w trybie 
ręcznym. Po wymianie lub dodaniu naciśnij przycisk czyszczenia, aby maszyna działała przez 
jeden obrót, zanim można będzie przełączyć inne tryby na normalne użytkowanie.

3. Tryb opróżniania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu oraz przycisk czyszczenia/wstrzymywania. Zwolnij przyciski, gdy 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli wskaźnik blokady jest włączony, blokowanie zostało pomyślnie 
włączone. Jeśli chcesz wyłączyć blokadę panelu, powtórz powyższe czynności. Jeśli wskaźnik blokady jest 
wyłączony, blokada panelu została pomyślnie wyłączona.

Naciśnij przycisk dwa razy aby rozpocząć lub zatrzymać operację.
Uwaga: Ten przycisk działa tylko w trybie ręcznym i trybie pustym.



Jak ustawić czas opóźnienia

Czujnik kota

Opis wskaźników panelu sterowania
Wskaźnik trybu automatycznego jest włączony

Wskaźnik blokady jest włączony

Wskaźnik uruchomienia jest włączony

Wskaźnik błędu jest włączony

Wskaźnik trybu manualnego jest włączony

Wskaźnik trybu opróźniania jest włączony

Ustawianie czasu opóźnienia: najpierw przełącz na tryb automatyczny, długie naciśnięcie przycisku trybu, 
zwolnij po usłyszeniu sygnału dźwiękowego 3 razy; lampka kontrolna miga, wprowadź stan ustawienia 
czasu, naciśnij i przełącz na odpowiednią lampkę kontrolną za pomocą przycisku trybu, aby wybrać czas 
opóźnienia. Po zakończeniu wyboru, ponownie długo naciśnij przycisk Mode i zwolnij go, gdy usłyszysz 
3-krotny sygnał dźwiękowy. Wskaźnik auto jest włączony, co oznacza, że   ustawienie się powiodło.

Urządzenie jest w trybie Auto. Urządzenie jest dostępne dla kota do użytku i wykrywa wejście i wyjście 
kota oraz działa automatycznie.

Urządzenie jest w trybie Pusty. Urządzenie działa i nie jest dostępne dla kota do czasu zakończenia 
opróżniania.

Panel urządzenia jest zablokowany, gdy wskaźnik jest włączony. Wskaźnik zgaśnie po odblokowaniu 
panelu.

Może wykryć wchodzącego i wychodzącego kota z kabiny.

W trybie Auto urządzenie automatycznie rozpocznie sprzątanie po wyjściu kota i upłynięciu ustawione-
go czasu opóźnienia. Odliczanie zostanie wznowione, jeśli czujnik wykryje kota podczas odliczania.

Uwaga: czujnik zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy kot waży 1,5 kg lub więcej. Dlatego to 
urządzenie nie dotyczy kotów, które ważą mniej niż 1,5 kg.

Wskaźnik uruchomienia będzie włączony, gdy urządzenie jest uruchomione, lub wyłączony, gdy jest 
zatrzymane.

Ciągle włączony: Urządzenie jest w stanie ochrony kota (kot wchodzi do kabiny, gdy urządzenie jest 
uruchomione). Gdy kot odejdzie, urządzenie będzie działać aż do zakończenia pracy.

Ciągle włączony: Urządzenie zapobiegające przytrzaśnięciu zostaje uruchomione (silnik przestaje 
działać). Po upewnieniu się, że kot jest bezpieczny, możesz nacisnąć przycisk Wyczyść/Wstrzymaj, aby 
anulować stan ochrony kota.

Miga: Kosz jest pełny, opróżnij kosz.

Uwaga: Jeśli po włączeniu urządzenia nie świeci się żaden wskaźnik, skontaktuj się z obsługą klienta, 
aby uzyskać pomoc.

Urządzenie jest w trybie ręcznym. Urządzenie jest dostępne dla kota i wymaga obsługi ręcznej.

3 min: wskaźnik AUTO miga
5 min: wskaźnik MANUAL miga
10 min: Wskaźnik EMPTY miga



Czyszczenie kosza Czyszczenie i inne uwagi
- Z boku kosza znajduje się czujnik podczerwieni, który wykrywa, czy kosz jest pełny. Gdy kosz na 
śmieci będzie pełny, wskaźnik błędu zacznie migać.

- Za każdym razem, gdy kabina obróci się do pozycji wyjściowej, nastąpi detekcja. Może działać 15 razy 
po pierwszym wykryciu mignięcia wskaźnika błędu pełnego pojemnika na śmieci, a urządzenie można 
uruchomić dopiero po wyczyszczeniu pojemnika na śmieci. W tym czasie posprzątaj tak szybko, jak to 
możliwe, aby kupa nie blokowała pojemnika.

Uwaga: Aby zapewnić optymalne efekty, zaleca się regularne wietrzenie lub wymianę bawełny 
dezodoryzującej z węglem aktywnym. Należy go wystawiać na słońce raz w miesiącu i zaleca się jego 
wymianę co trzy miesiące. Jednak faktyczną częstotliwość ustala się na podstawie liczby kotów i 
rzeczywistych warunków.

Uwaga: podczas wyjmowania kosza i wymiany worka na śmieci należy odłączyć zasilanie.

- Podłącz i odłącz bezpośrednio gniazdo w celu włączenia/wyłączenia zasilania. Nie należy często 
podłączać i odłączać złącza zasilania urządzenia.

- Nie przeciągaj ani nie dotykaj urządzenia. Chwyć za wklęsłe uchwyty po obu stronach dna, aby je 
przesunąć.

Pokrywa

Kabina

Baza

Kosz na śmieci

Inne uwagi

pokrywę można
myć wodą

Można go wyjąć i umyć bezpośrednio
wodą (bez moczenia). Należy wysuszyć
przed ponowną instalacją.

Nie do mycia.
Wytrzyj wilgotnymi
chusteczkami.

Wyjmij bawełniany filtr,
umyj pojemnik na śmieci
wodą i wysusz przed
ponowną instalacją



Bezpieczeństwo Warunki gwarancji
1. Przypadkowe wejście kota
Jeśli czujnik kota wykryje wejście kota do urządzenia podczas czyszczenia, kabina z kulami przestanie 
się obracać, dopóki kot nie odejdzie.

2. Konstrukcja zapobiegająca przywieraniu
Aby jak najlepiej zapewnić kotu bezpieczeństwo, urządzenia mają konstrukcję zapobiegającą 
przytrzaśnięciu. Jeżeli podczas pracy urządzenia zostanie uruchomiona funkcja zapobiegająca 
przytrzaśnięciu, kabina kuli natychmiast przestanie się obracać. Następnie obróć w odwrotnym kierunku 
i zatrzymaj się ponownie. Poczekaj, aż ktoś potwierdzi, że kot jest bezpieczny i naciśnij przycisk 
Wyczyść/Wstrzymaj, a urządzenie będzie nadal działać.

3. Wstrzymania wirowania
Jeśli na urządzenie działa siła zewnętrzna lub zostanie uderzone przedmiotem z siłą ponad 1,5 
kilograma podczas pracy, kabina kulowa przestanie się obracać do czasu zniesienia siły.

- Niesztuczne uszkodzenie funkcjonalne produktu uprawnia do usług gwarancyjnych, jeśli produkt jest 
nadal objęty gwarancją. Jeśli produkt ma problemy z jakością w ciągu 14 dni od zakupu, kupujący może 
otrzymać pełny zwrot ceny z faktury lub wymienić produkt na nowy o tym samym modelu i specyfikacji.

- Jeżeli kupujący złoży wniosek o wymianę lub zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Upewnij się, 
że produkty i akcesoria są kompletne, a w maszynie i opakowaniu nie ma żwirku dla kota; bez pęknięć, 
zadrapań lub uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na sprzedaż po raz drugi. Jeżeli produkt będzie 
posiadał ślady użytkowania sprzedawca zastrzega sobie możliwość obniżenia wysokości zwrotu.

- Okres gwarancji producent tego produktu wynosi jeden rok.



Warunki niegwarancyjne Specyfikacja produktu
Usługi gwarancyjne nie obejmują (w tym między innymi):

- Brak odpowiedniej faktury lub wygaśnięcie gwarancji.
- Szkody są spowodowane siłą wyższą, taką jak pożar, powódź i piorun.
- Uszkodzenia są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją i nadzorem na podstawie 
instrukcji obsługi.
- Uszkodzenie zostało spowodowane przez nieautoryzowany personel serwisowy.
- Blaknięcie kolorów, zużycie i są spowodowane normalnym użytkowaniem.
- Produkt nie może być używany z powodu problemu z siecią konsumentów.

Zasilacz zwrócony do naprawy ma widoczne uszkodzenia, pęknięcia, złamane styki, odkształcenia, 
uszkodzenie przewodu, zerwany przewód lub odsłonięte przewody.

Taki zasilacz nie będzie naprawiany ani wymieniany.

Uwaga: Jeśli wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji, zaleca się, abyś poszukał rozwiązania ze 
stroną odpowiedzialną lub usług płatnych lub kupił nowy produkt.

Nazwa

Model

Wymiary opakowania

Wymiary produktu

Materiał

Waga

Wyświetlacz

Dna

Moc wejściowa

Napięcie znamionowe

Moc znamionowe

Temperatura pracy

Ważenie

Waga kota


