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Bac à litière automatique Simply Clean™ 
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Please read this entire Product Manual before beginning.
Veuillez lire ce manuel d u̓tilisation dans son intégralité avant de commencer.

Gelieve deze producthandleiding volledig door te lezen voordat u begint.
Por favor, lea detenidamente este manual del producto antes de empezar.

Prima di iniziare, leggere per intero il manuale del prodotto.
Bitte vor Gebrauch diese Gebrauchsanleitung durchlesen.
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U en uw huisdier zijn voor elkaar bestemd. Ons doel is u het beste gezelschap en de meest onvergetelijke momenten te bezorgen. Uw nieuwe 
Simply Clean™ automatische kattenbak draait eenmaal ieder 1½ uur, waarbij de afval continu wordt schoongemaakt zodat u dit niet hoeft te doen 

We weten dat veilige huisdieren zorgen voor blije eigenaren. Lees voordat u begint de belangrijke veiligheidsinformatie door. Neem gerust contact 
met ons op indien u vragen heeft.

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.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Uitleg van legenda in deze gids

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.

VOORZICHTIG zonder de combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle 
situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, kan leiden tot letsel bij uw huisdier.

AANWIJZING wordt gebruikt om te wijzen op veilige gebruikshandelswijzen niet gerelateerd aan 
persoonlijke verwondingen.

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht om brandgevaar, elektrische schokken en/of 
lichamelijk letsel te beperken, inclusief het volgende:

• Om het risico op letsels te beperken is toezicht van nabij nodig als dit produkt wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
• Lees vóór gebruik van dit product alle instructies door. Bewaar deze instructies om later te kunnen raadplegen.
• Dompel de kattenbak niet onder in water of andere vloeistoffen. 
• Leg het apparaat, de elektrische stroomadapter of de stekker niet in water of andere vloeistoffen als bescherming tegen elektrische schokken. 

Als de stekker van het apparaat nat is geworden, schakelt u de stroomtoevoer naar het betreffende stopcontact uit. Haal de stekker niet uit 
het stopcontact.

• Plaats of sla het apparaat niet op waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken. 
• Trek niet aan de elektrische stroomadapter als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, pak dan 

de stroomadapter vast, niet de stroomkabel.
• Gebruik geen accessoires of hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant want deze kunnen brand, elektrische schokken of een 

letsel veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrische stroomadapter of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed werkt of 

beschadigd is. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de klantenservice voor verdere instructies.
• Bij zwangere vrouwen, baby’s, kleine kinderen en personen met een immuundeficiëntie moet contact met kattenbakvulling worden voorkomen. 

De uitwerpselen van katten kunnen de toxoplasmosebacterie bevatten die voor deze personen schadelijk kan zijn.
• Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen en huisdieren. 
• Houd plastic afval uit de buurt van baby’s en kinderen. Gebruik het niet in een wieg, bed, kinderwagen of babybox. De dunne folie kan op de 

neus en mond blijven kleven en beletten dat het kind kan ademen.
• Dit is geen speelgoed. Dit product is een apparaat dat met precisie moet behandeld worden. Laat kleine kinderen niet met of in de buurt van dit 

toestel spelen.
• Was uw handen na het in contact komen met gebruikte kattenbakvulling.

• Kom niet aan bewegende delen.
• Zorg dat er niets op de stroomkabel staat. Steek de stroomadapter niet in een stopcontact op een plaats waar mensen of dieren er kunnen op 

stappen of over struikelen. 
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het 

apparaat reinigt.
• Haal het apparaat niet uit elkaar terwijl de stekker in het stopcontact zit.
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• PROBEER DIT PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN VOOR ENIG ANDER DOEL. Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met katten. De 
kattenbak is enkel bedoeld voor het veilig verwijderen van afval van katten. Dit toestel is niet bedoeld om te kwetsen of letsels te veroorzaken, 
noch om te provoceren. Gebruik van dit product op een manier waarvoor het niet bedoeld is, kan de schending van federale, nationale of 
plaatselijke wetten tot gevolg hebben.

• Toezicht van een volwassene wordt aangeraden tijdens de eerste introductie van het apparaat bij uw kat. 
• Als uw katje jonger is dan zes maanden dient u de stekker van de kattenbak UIT HET STOPCONTACT te laten en afval uit de bak te scheppen 

tot het katje zes maanden oud is.
• Niet bedoeld voor gebruik door mindervalide, beperkte of heel oude katten die moeilijkheden kunnen hebben bij het binnengaan of verlaten 

van de kattenbak.
• De PetSafe™ Simply Clean™ automatische kattenbak moet gebruikt worden door gezonde katten. Als uw huisdier niet helemaal gezond is, 

adviseren wij u de dierenarts te bezoeken voordat u de kattenbak gebruikt.

• Niet buiten gebruiken. UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.
• Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u de stroomadapter aansluit.
• Dit product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
• GEBRUIK ENKEL HOOGWAARDIGE KLONTERIGE, KATTENBAKVULLING VAN KLEI. EEN ANDER TYPE GEBRUIKEN KAN ERVOOR 

ZORGEN DAT DE KATTENBAK NIET MEER GOED WERKT.
• De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om slecht werken van de kattenbak te vermijden. 
• Best geschikt voor katten van 7 kg of minder.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Wat afgedekt is
Inhoud van de doos 27

Start hier 28

Uw kat laten kennismaken met de kattenbak 30

Verwijderen afval 31

Schoonmaken  31

Hermonteren  32

Testen van de kattenbak 33

Veel gestelde vragen 33

Probleemoplossing 34

Garantie 35

Belangrijk advies voor recycling 35

Conformiteit 35

Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid 36
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Deksel transportband

Stroomadapter

VOORAANZICHT

ACHTERAANZICHT

Afscherming rand vullingbak
Maximum Vullijn 
kattenbakvulling

Afvalgids 

Band 

Schaal bak met
kattenbakvulling

Basis van schaal 

Basis band

Verwijderbare afvalbak

Verwijderbare afvalbak 
Stroomaansluiting

LED-indicatorlampje

3 Koolstofilters
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Opmerking: De afscherming van de kattenbakvulling en bandafscherming moeten correct geïnstalleerd zijn zodat het apparaat goed kan 
werken. Indien niet correct geïnstalleerd, kan de afscherming van de kattenbakvulling de bandafscherming optillen en ervoor zorgen dat de 
eenheid niet meer goed werkt. Veiligheidsfuncties vereisen dat deze onderdelen correct worden geïnstalleerd zodat de bewegende band niet 
wordt blootgesteld.

1

1. Haal de Simply Clean™ eenheid en onderdelen uit de verpakking. 
Plaats de kattenbak op een stevige, vlakke ondergrond. Bevestig de 
voet van de kom (met de kom en afscherming voor vulling bevestigd) 
aan de voet van de band door de voet van de kom te verlagen tot 
het open uiteinde van de voet van de band.

2

2. Duw stevig op de voet van de kom om ervoor te zorgen dat die op 
zijn plaats klikt. 

A B

3

3. Installeer dan de band door de lange paal bovenaan (A) in het 
gat aan de voet van de band te schuiven. Steek de korte paal dan 
(B) aan de tegenovergestelde kant in het gat in de voet door die 
naar beneden te duwen in het gat met het L-vormige stuk dat naar 
beneden wijst. 

4

4. Laat de band in de rechte positie, en steek de motor in het 
stopcontact. De motoraansluiting zit op het einde van de rode 
draad, en het klikt in de voet van de band. 
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Opmerking: De bandafscherming en afvalbak moeten correct uitgelijnd zijn en helemaal in de eenheid zitten om het groene indicatielampje aan 
te schakelen. Het groene licht moet aan zijn om stroom te leveren zodat de kattenbak goed kan werken. Als het lichtje blauw knippert, zitten ofwel 
de afvalbak of de bandafscherming niet op hun plaats.

Gebruik enkel hoogwaardige, klonterige kattenbakvulling uit klei. Een ander type vulling gebruiken kan ervoor zorgen dat 
de kattenbak niet meer goed werkt. De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om slecht 
werken van de kattenbak te vermijden.

Zorg dat er niets op de stroomkabel staat. Steek de stroomadapter niet in een stopcontact op een plaats waar 
mensen of dieren er kunnen op stappen of over struikelen.

Afvalgids

5

5. Laat de band zakken en draai de duimschroeven aan, draai dan de 
afvalgeleiding naar beneden op zijn plaats.

6

6. Plaats één koolstoffilter in de steunen aan de binnenkant van de 
bandafscherming. De zwarte kant van de filter moet naar buiten zijn 
gericht. De koolstoffilter zal ook helpen de geurtjes te verminderen in 
de omgeving van de afvalbak. Plaats de bandafscherming over de 
band, om ervoor te zorgen dat die volledig op zijn plaats zit. 

7

7. Gebruik een plastic zak in de afvalbak. Steek de afvalbak 
achterin de kattenbak en zorg ervoor dat die correct is uitgelijnd 
en volledig in de eenheid zit. Voor bijkomende hulp om geurtjes te 
minimaliseren, voeg een kleine laag schone kattenbakvulling en 
soda toe aan de plastic afvalzak of afvalbak vooraleer die in de 
kattenbak te plaatsen. 

Vullijn kattenbakvulling 

8

8. Vul de kom voor de kattenbakvulling met klonterige, uitschepbare, 
kleien kattenbakvulling tot de maximum vullijn voor de 
kattenbakvulling. Vul de kom tot de vullijn, want de doos 
te leeg of te vol laten kan zorgen voor problemen.
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Uw kat laten kennismaken met de kattenbak
De meeste katten passen zich eenvoudig aan aan de Simply Clean™ automatische kattenbak. Sommige katten hebben een aanpassingsperiode 
nodig om aan de nieuwe kattenbak te wennen. Hier volgen enkele tips die bij de overgang kunnen helpen:

1. Plaats de nieuwe Simply Clean™ Automatische kattenbak naast de oude kattenbak van uw kat. Geef uw kat gedurende minstens een week 
toegang tot de nieuwe en de oude kattenbak. Deze tijd kan variëren afhankelijk van het temperament van uw kat.

2. Stop met het schoonmaken van de oude kattenbak van uw kat, laat deze vuil worden. Katten verkiezen een schone kattenbak en hierdoor zal 
de nieuwe kattenbak aantrekkelijker worden. Uw kat moet beginnen zijn nieuwe Simply Clean™ Automatische kattenbak te gebruiken. 

Opmerking: Alhoewel de Simply Clean™ Automatische kattenbak stil is als die werkt, kan het zijn dat je hem een aantal dagen uit het stopcontact 
wil halen zodat je kat gewoon kan worden aan de nieuwe bak zonder enige afleiding. Als je hem uit het stopcontact laat, moet je manueel de 
uitwerpselen uit de kattenbak scheppen totdat je kat volledig overgeschakeld is.

3. Zodra uw kat gewend is geraakt aan de nieuwe kattenbak, sluit u het systeem aan op het stopcontact en verwijdert u de oude kattenbak uit 
de omgeving.

Adapter stopcontact
muur 

9

9. Steek het uiteinde van de stroomadapter in de stroomaansluiting 
aan de achterkant van de kattenbak. Steek het in een standaard 
netstopcontact. Het groene lichtje op de kattenbak moet oplichten. 
Uw kattenbak is klaar voor gebruik. 

LED-indeicatie
LICHT KLEUR EN 
FUNCTIE 

WAT HET BETEKENT 

Constant groen De eenheid is volledig actief. 

Knipperend 
blauw

De afvalklep of bandafscherming zitten niet 
volledig op hun plaats. 

Constant rood Er is een probleem met de motor 
transportband. Trek de eenheid uit het 
stopcontact en steek hem er terug in. Als het 
lichtje terug rood wordt na 10 minuten, bel 
dan aub onze Klantenservice.

Knipperend 
rood

Er is een probleem met de motor van de 
kom. Trek de eenheid uit het stopcontact en 
steek hem er terug in. Als het lichtje terug 
rood knippert na 10 minuten, bel dan aub 
onze Klantenservice.

Afwisselend 
rood en blauw

Er is een probleem met zowel de band als 
de motoren van de kom. Trek de eenheid uit 
het stopcontact en bel onze Klantenservice. 
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We raden aan het afval tenminste om de twee dagen te verwijderen, of meer als je meer dan één kat hebt.

Bij zwangere vrouwen, baby’s, kleine kinderen en personen met een immuundeficiëntie moet contact met kattenbakvulling 
worden voorkomen. De uitwerpselen van katten kunnen de toxoplasmosebacterie bevatten die voor deze personen 
schadelijk kan zijn. Was uw handen na in contact te zijn geweest met gebruikte kattenbakvulling en de afvalbak.

Schoonmaken 
Algemeen routineschoonmaken is aanbevolen en nodig om de Simply Clean™ automatische kattenbak te laten werken op een hoog niveau. We 
raden aan het systeem elke twee weken schoon te maken als u één kat in huis hebt. 

1. Trek de stroomadapter uit het netstopcontact, en koppel hem af van de kattenbak.
2. Verwijder de afvalbak en verwijder het afval. 

1

1. Verwijder de afvalbak uit de kattenbak. Bij gebruik van een plastic 
afvalzak, bind de zak dan dicht. Werp het afvalmateriaal in de 
vuilnisbak. 

2

2. Plaats indien gewenst een plastic afvalzak achterin de kattenbak en 
zorg ervoor dat die correct uitgelijnd is en volledig in de eenheid zit. 
Vervang de afvalbak achterin de kattenbak en zorg ervoor dat die 
correct is uitgelijnd en volledig in de eenheid zit. 

3

3. Verwijder de bandafscherming door op te tillen aan de zijkanten, en 
verwijder de koolstoffilter (indien nodig).

4

4. Verwijder de duimschroeven van het midden van de kom voor de 
vulling en bovenkant van de band. Til de band op naar zijn rechte 
positie. 
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7. Reinig en droog alle onderdelen grondig vooraleer de eenheid terug in elkaar te steken. Maak de band zorgvuldig schoon met enkel een 
vochtige doek of spons als dat nodig is.

Dompel de elektrische onderdelen niet onder in water of schoonmaakoplossingen of stel deze niet eraan 
bloot. Dompel de voet van de eenheid niet onder in water of schoonmaakoplossingen of stel deze niet eraan 
bloot. Gebruik GEEN bleekwater of chemicalieën om schoon te maken omdat ze afstotend kunnen werken op 
uw kat.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, voordat u onderdelen toevoegt of 
verwijdert en voordat u de eenheid reinigt.

Hermonteren 
1. Vervang de kom met kattenbakvulling met het scherm voor de vulling op de basiseenheid.
2. Volg stappen 5 – 9 in de “Start Here” sectie.
Opmerking: De bandafdekking en afvalbak moeten correct uitgelijnd zijn en helemaal in het apparaat zitten om het groene indicatorlampje aan 
te schakelen. Het groene licht moet aan zijn opdat de kattenbak goed kan werken. Als het lichtje blauw knippert, zitten ofwel de afvalbak of de 
bandafdekking niet op hun plaats.

Gebruik enkel hoogwaardige, klonterige kattenbakvulling van klei. Een ander type vulling gebruiken kan ervoor zorgen 
dat de kattenbak niet meer goed werkt. De kattenbakvulling moet op het niveau van de vullijn worden gehouden om 
slecht werken van de kattenbak te vermijden.

5

5. Hef de kom met vulling op om die te verwijderen, en verwijder de 
gebruikte kattenbakvulling. 

6

6. Verwijder het scherm van de kattenbakvulling als verder 
schoonmaken nodig is. De vullingkom, het scherm van de vulling en 
afvalbak kunnen in water gedompeld worden en afgewassen met 
een zachte zeep.
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De Simply Clean™ Automatische kattenbak maakt 30 minuten schoon, stopt dan 30 minuten en maakt één volledige draai elk anderhalf uur. De kom 
beweegt heel traag en is fluisterstil, zodat uw kat de beweging niet zal opmerken. 

VEEL GESTELDE VRAGEN
VRAGEN ANTWOORDEN 
Zal de continue beweging van 
de Simply Clean™ Automatische 
kattenbak mijn kat afschrikken? 

Neen. De Simply Clean™ automatische kattenbak heeft geen vrije bewegende onderdelen, en de kom met 
kattenbakvulling draait met een snelheid van één draai elk anderhalf uur. Het is fluisterstil en zal uw kat niet 
opschrikken of storen. 

Reduceert de Simply Clean™ 
automatische kattenbak 
geurtjes? 

Ja. Aangezien de uitwerpselen voortdurend worden gezeefd en bewogen naar de afvalbak, zal u een 
aanzienlijke vermindering van geurtjes merken in vergelijking met andere kattenbakken. Om geurtjes 
nog meer te beperken, kan u wat nieuwe vulling toevoegen en soda op de bodem van de beklede of 
onbeklede afvalbak. De koolstoffilter in de kap van de band zal ook helpen de geurtjes te verminderen in 
de omgeving van de afvalbak.

Moet ik een speciaal merk 
kattenbakvulling kopen? 

Neen. Iedere klonterige, uitschepbare, kattenbakvulling van klei zal werken. 

Moet ik speciale zakken voor 
de afvalbak kopen? 

Neen. U kan eender welke kleine plastic afvalzak of geen zak gebruiken. Als u geen zak gebruikt, kan het 
dat u af en toe de afvalbak moet schoonmaken. 

Hoe vaak moet ik de 
afvalbak legen?

Afhaneklijk van hoeveel het wordt gebruikt en hoeveel katten u heeft, raden wij u aan om de afvalbak te 
legen wanneer die bijna vol is, of om de twee dagen, om geurtjes beter te beperken. 

Zal ik meer kattenbakvulling 
gebruiken dan bij mijn 
traditionele kattenbak?

Neen. De Simply Clean™ automatische kattenbak gebruikt minder vulling dan de meeste traditionele 
kattenbakken, aangezien er geen dagelijks uitscheppen en hervullen gebeurt.

1

1. Om te testen als de kattenbak goed draait, plaats één stuk plakband 
op de voet van de eenheid en éen stuk plakband op de kom van 
de eenheid.

2

2. Na een aantal minuten moeten de twee delen plakband 
verschillende centimeters uit elkaar zijn. Verwijder de plakband als 
het testen is afgelopen.



34 petsafe.com

EN
FR

N
L

ES
IT

D
E D

E
IT

ES
N

L
FR

EN

PROBLEEMOPLOSSING

LED-indicatorlampje
LICHT KLEUR EN FUNCTIE WAT HET BETEKENT

Constant groen De eenheid is volledig actief. 

Knipperend blauw De afvalklep of bandafscherming zitten niet volledig op hun plaats. 

Constant rood Er is een probleem met de bandmotor. Trek de eenheid uit het stopcontact en 
steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood wordt na 10 minuten, bel dan aub 
onze Klantenservice. 

Knipperend rood Er is een probleem met de motor van de bak. Trek de eenheid uit het stopcontact 
en steek hem er terug in. Als het lichtje terug rood knippert na 10 minuten, bel dan 
aub onze Klantenservice. 

Afwisselend rood en blauw Er is een probleem met zowel de band als de motor van de bak. Trek de eenheid 
uit het stopcontact en bel onze Klantenservice.

PROBLEEM OPLOSSING

Afval breekt in kleine stukjes en valt door de ruimtes 
in de band

• Zorg ervoor enkel klonterige, uitschepbare, kattenbakvulling van klei 
te gebruiken.

• Hou de kom gevuld op of onder de maximum vullijn voor kattenbakvulling 
voor de beste resultaten. Het kan nodig zijn dat er af en toe manueel wordt 
uitgeschept. 

Vulling verzamelt zich aan de voet van de band of 
achter de band.

• De kom kan zijn gevuld met teveel kattenbakvulling. De kom mag niet boven 
het maximum niveau van de vullijn afgevuld zijn. Gebruik een schep om de 
kattenbakvulling te herverdelen of verwijder het teveel aan vulling uit de kom.

• De afvalgeleiding moet op de verlaagde positie staan om te helpen het afval 
op de band te krijgen.

Eenheid maakt een schurend geluid als kom draait Het kan dat de eenheid schoongemaakt moet worden (zie sectie 
“Schoonmaken”). Er mag geen verdwaalde kattenbakvulling tussen de kom voor 
de vulling en de voet van de kattenbak liggen. 

Band brengt geen afval in afvalbak of loopt 
achteruit 

• Test de kom om zeker te zijn dat hij draait (zie sectie “Testen kattenbak”). 
• Trek de stroomadapter uit de muur, en koppel hem af van de kattenbak. 

Wacht 20 seconden, koppel de stroomadapter dan veilig terug aan en stop 
in een standaard netstopcontact. Als het probleem blijft duren, bel dan onze 
Klantenservice. 

Motor lijkt te oververhitten, te klikken of maakt 
ongebruikelijke geluiden

Trek de eenheid uit het stopcontact en bel ons Klantenservice. 

Groen indicatorlampje is niet aan of de eenheid 
krijgt geen stroom

• De adapter moet veilig aan de eenheid zijn gekoppeld en in een standaard 
netstopcontact zitten.

• Het scherm voor de kattenbakvulling is geïnstalleerd onder de band en de 
bandafdekking en afvalbak zijn correct geïnstalleerd. Er zijn veiligheidsfuncties 
die vereisen dat deze delen goed zijn geïnstalleerd zodat de eenheid kan 
werken (zie “Start Hier” sectie).
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Twee 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 
gebruiksvoorwaarden ervan vindt u op www.petsafe.com en/of zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice van uw regio.

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

Belangrijk advies voor recycling
Neem de in uw land geldende regelgeving voor afval van elektrische en elektronische apparaten in acht. Dit apparaat dient gerecycled te 
worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van 
aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons recyclingsysteem. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor 
meer informatie.

Conformiteit

Radio Systems Corporation verklaart onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product in conformiteit is met de essentiële eisen 
van EMC-richtlijn 2014/30/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur, welke niet zijn 
geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EMC-richtlijnen van de EU, tot het verbod op het gebruik van dit 
systeem en tot het nietig verklaren van de garantie. Hierbij verklaart Radio Systems Corporation dat dit product in conformiteit is met de essentiële 
eisen en andere relevante bepalingen. U vindt de conformiteitsverklaring op http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.
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ENGebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid
1. Gebruiksvoorwaarden 

 Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging van de algemene voorwaarden en opmerkingen 
die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en opmerkingen. Indien u deze 
algemene voorwaarden en opmerkingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de originele verpakking en voor 
eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservicevestiging, samen met het aankoopbewijs, voor volledige restitutie. 

2. Correct gebruik 
Onder correct gebruik is inbegrepen, 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 voor het huisdier in individuele gevallen. 

3. Geen onwettelijk of verboden gebruik 
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met huisdieren. Dit product is niet bedoeld om schade of verwondingen te veroorzaken, noch 
om te provoceren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan de schending van nationale of plaatselijke wetten of 
de wetten van een staat tot gevolg hebben. 

4. Beperking van aansprakelijkheid 
Radio Systems Corporation en aan haar verbonden ondernemingen kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige 
directe, indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies dat of welke schade dan ook die voortvloeit uit of 
verband houdt met het gebruik of onjuiste gebruik van dit product. De koper aanvaardt, in de breedste zin zoals toegestaan door de wet, alle 
risico’s en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product. 

5. Wijziging van de algemene voorwaarden 
Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en opmerkingen voor dit product van tijd tot tijd te 
wijzigen. Indien u werd geïnformeerd over zulke wijzigingen voorafgaand aan het gebruik van dit product zullen deze wijzigingen bindend zijn. 
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PetSafe™ products are designed to enhance the relationship between you and your pet. 
Please visit www.petsafe.com to learn more about our extensive product range.

 

Les produits PetSafe™ sont conçus dans le but d’améliorer votre relation avec votre animal. 
Visitez le site www.petsafe.com pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits. 

PetSafe™-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. 
Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over ons uitgebreide productassortiment. 

Los productos PetSafe™ están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. 
Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, visite www.petsafe.com. 

I prodotti PetSafe™ sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro animale domestico. 
Per saperne di più sull’ estesa gamma dei nostri prodotti, si prega di visitare il nostro sito web: www.petsafe.com. 

PetSafe™ Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. 
Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, besuchen Sie bitte www.petsafe.com. 

• Containment & Avoidance Systems
• Training Systems
• Bark Control
• Pet Doors 

• Sistemas de contención y evasión
• Sistemas de adiestramiento
• Control de ladridos
• Puertas para mascotas 

• Sistemi antifuga e di evitamento
• Soluzioni per l’addestramento
• Controllo dell’abbaio
• Porte per animali domestici 

• Kontroll- und Unterbindungssysteme
• Trainingsysteme
• Bellkontrolle
• Haustiertüren 

• Systèmes de prévention et anti-fugue
• Systèmes de dressage
• Contrôle des aboiements
• Porte pour animaux

• Systemen voor insluiting en vermijding
• Trainingssystemen
• Blafbeheersing
• Huisdierluiken

• Santé et bien-être
• Gestion des déjections
• Jeu et épreuve
• Déplacement, accès et mobilité

• Gezondheid & welzijn
• Afvalbeheersing
• Spel & uitdaging
• Vervoer, toegang & mobiliteit

• Health & Wellness
• Waste Management 
• Play & Challenge
• Travel, Access & Mobility

• Salud y bienestar
• Gestión de residuos 
• Juego y reto
• Viajes, acceso y movilidad

• Salute e benessere
• Gestione dei rifiuti 
• Gioco e prova
• Viaggio, accesso e mobilità

• Gesundheit & Wohlbefinden
• Haustiertoiletten 
• Sport und Spiel
• Reise, Zugang und Mobilität
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