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ÖNCELİKLE CATGENIE’NİN KURULUMUNU YAPINIZ VE
KEDİNİZLE OLAN UYUMUYLA İLGİLİ ZAMAN HARCAYINIZ.
Daha önce belirlemiş olduğunuz yere CatGenie’yi kurunuz. CatGenie’nin kurulumunu
yaptığınız yer kedinizin önceden kullandığı tuvalet kabının olduğu yerden farklı bir
yerde ise, eski tuvalet kabını CatGenie’nin kurulduğu yere taşıyınız. Aynı yerdeki eski
tuvalet kabını lütfen temizlemeyiniz.
NOT: Kedinizin önceden kullanmış olduğu tuvalet kabını CatGenie’yi kurduğunuz
bölgeden uzaklaştırmak gerektiğinde, kedi davranış bilimcileri bu işlemin kısa sürede
ve çabuk bir şekilde yapılmaması gerektiğini ve böylelikle kedinizin değişime ayak
uydurabileceğini belirtiyorlar.
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CatGenie için en iyi kurulum alanı,
Çamaşır odası veya Çamaşır makinesinin yanı VEYA Tuvalet veya Banyodur
Çünkü CatGenie’nin ihtiyacı olan;
1) Çamaşır makinesi, lavabo veya tuvaletin bağlı olduğu soğuk su hattından
suyun alınması, 2) CatGenie atık suyunun gitmesi için gerekli olan çamaşır
odasındaki atık su borusuna veya tuvalete bağlanması, 3) CatGenie temiz su
hortumu yaklaşık 2,5 metre, atık su boşaltma hortumu ise 3 metredir.
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60cm

48 cm en
geniş yerde

SADECE İHTİYACINIZ OLAN
T – Adaptörünü takabilmek için
İngiliz anahtarı veya kargaburun.
Çamaşır odası için kargaburun
kullanın; Tuvalet için kargaburun,
ayarlanabilir veya 13/20 İngiliz
anahtarını kullanın.

CATGENIE’Yİ KURACAĞIMIZ ALANIN
ÖLÇÜLERİNİ BİLMELİYİZ ki kurulum
yapıldığında bir sorunla karşılaşmayalım.
Yükseklik 53cm, Derinlik 61cm, öntarafın
Genişliği 48cm, arka sırtın genişliği 48cm,
Tepesinin genişliği 41cm’ dir.

ARTIK CATGENIE’NİN PARÇALARINI KUTUDAN

ÇIKARABİLİRSİNİZ

CATGENIE TERİMLERİ

2 YIL GARANTİ
CatGenie’yi kurmadan önce cihazın ( İşlem
Merkezi) arkasındaki seri numarasını aşağıdaki seri
numaranız yazısının altındaki satıra ve Kullanım
Kılavuzu’nun 3.sayfasındaki seri numarası yerine
yazınız. Bu işlemlerden sonra yapmanız gereken
www.catgenie.com.tr adresine seri numaranızı
kaydettirerek 2 yıllık garanti süresini başlatmış
olacaksınız. Otomatik olarak kaydınız yapıldıktan
sonra, servis için adres ve bilgileriniz sisteme
girecek , aynı zamanda sizler yeni ürün geliştirme
ve kampanyalar hakkında bilgilendirileceksiniz.
SERİ NUMARANIZ:
# 					

1.
Ambalaj Kutusunu DİKKATLİ açınız
Kutuyu sakın düşürmeyin. Catgenie’de herhangi
bir hata veya eksiklikten şüpheleniyorsanız,
kurmayın ve kullanmayın. Derhal bizimle kontağa
geçiniz. (0212) 526 20 77 info@catgenie.com.tr
www.catgenie.com.tr
ÖNERİ: Orijinal kutunuzu ve faturanızı en az
90 gün muhafaza ediniz.

Dezenfektan (120) Kartuşu: Gerekli miktardaki dezenfektan sıvıyı hazırlar.
Kontrol Panosu: Programı kullanarak temizleme işleminin başlamasını sağlar. Uyarı sesi ve ışığıyla
sorunları bildirir.
Atık Haznesi Kapağı: Elekli küreği içine alır, atık haznesini saklar.
Atık Haznesi: Çarkın atıkları suyla yumuşattığı bölme.
Biyonik Göz: Tuvalet kabının içerisinde kedi görürse, temizlik işlemine 10 dakika sonra başlar.
İşlem Merkezi: Burası CatGenie’nin beynidir. Motoru, dezenfektan sıvı pompasını ve elektronik
parçaları barındırır.
Elekli Kürek: Tuvalet kabındaki katı maddeleri atmak için çok fonksiyonlu alet. Tuvalet kabındaki
granülleri kendiliğinden ovalayarak temizler. Aynı zamanda granülleri elekten geçirerek tam
anlamıyla kurumasını sağlar.
Yıkanabilir granül: Emici olmayan, ıslaklığı geçirmeyen ve hiç değiştirmeye gerek olmayan
granül.
Tuvalet Kabı: Kedilerin kendini rahat hissettiği granüllü bölme.
Kenarlık: Tuvalet kabının etrafını çevirir, alt tabana birleştirir.
Alt Taban: CatGenie’nin en alt kısmı.
Atık Su Boşaltma Hortumu: Atık suyun tuvaletin içine veya çamaşır ve ütü odasındaki atık su
borusuna girişini sağlar.
Genie Atık Su boşaltma hortumu askısı: Su boşaltma hortumunun ucuna monte edilerek
tuvaletin kenarına takılır.
Su Hortumu: Tuvalet veya çamaşır odasındaki soğuk su musluğuna takılır.
Elektrik Kordonu: Prize takılarak makinanın çalışması sağlanır.

KUTUSUNU AÇINIZ VE PARÇALARI KONTROL EDİNİZ.
DİKKAT: Lütfen
Kontrol ediniz,
aşağıdaki 14 Parçanın
Koliden çıkması
gerekmektedir.
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İÇİNDEKİLER:
1) Kedilerin Uyum Kılavuzu 2) CatGenie 120 Kedi
Tuvaleti Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 3) CatGenie
120 Kurulum Broşürü 4) İşlem Merkezi, Su Hortumu,
7
Elektrik Kordonu 5) CatGenie Alt Taban, Kenarlık,
2
3
6
Tuvalet Kabı, Atık Haznesi, Atık Su Boşaltma
Hortumu 6) Atık Su Boşaltma Hortumu Askısı
7) Elekli Kürek 8) Çamaşır Odası T-Adaptörü ve
Tuvalet T-Adaptörü 9) Atık Haznesi Kapağı 10) Yedek Yıkanabilir Granül Kutusu 11) İlk kullanım Yıkanabilir Granül Kutusu 12) Bir Adet Dezenfektan Sıvı 120 Kartuş
13) Bir Adet Bakım Kartuşu 14) Tuvalet Kabının Altındaki Yedek Parçalar.
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2.

Eğer herhangi bir
probleminiz veya
sorununuz varsa
(0212) 526 20 77
nolu telefondan bize
ulaşabilirsiniz.
Kendiniz tamir etmeye
kalkışmayın veya bozulacak
bir şekilde kurcalamayın.

4 PARÇANIN MONTAJI

İşlem
Merkezi

Alt Taban

Atık
Haznesi
Kapağı
Elekli Kürek

1) CatGenie’yi kuracağınız yere,
Alt Tabanını, İşlem Merkezini,
Atık Haznesi Kapağını, Elekli
Küreği, T-Adaptörünü ve
CatGenie 120 Kurulumu
Broşürünü getiriniz. Kurulacak
yerde mutlaka soğuk su
kaynağı ( Çamaşırhane soğuk
su musluğu , Tuvalete veya
Tuvalet Sifonuna giden
borunun musluğu ), Atık su
borusu veya gideri ve elektrik
prizi bulunmalıdır.

b

a

b

a

c

a

b
3) CatGenie’nin düzgün çalışması için mutlaka
düzgün bir zeminde ve yerde olmalıdır. Boydan
boya bir gönye ile düzlüğünü ölçebiliriz.

a

b

5) a. İşlem Merkezini
hafifçe yukarı
kaldırarak kendi
yuvasının üzerine
getiriniz.
b. Dikkatlice ve
güvenle kaydırarak
İşlem Merkezini
yuvasına yerleştiriniz.

a

b

2) CatGenie’nin alt tabanını çeviriniz
ve Atık Su Boşaltma Hortumuna ulaşınız.
a. Tuvalet Kabının altındaki yedek
parçaları bulunduğu yerde tutabilirsiniz.
b. Atık su hortumunu şekilde görüldüğü
gibi halka şeklinde kıvırarak tuvalet kabının
altında tutabilirsiniz. Çok sıkı bir halka yapmayın
ve fazla kıvırmayın, atık suyun rahat gitmemesine ve tıkanıklığa sebep olabilir.
Atık su boşaltma hortumu atık su kanalına veya tuvalete Kullanım Kılavuzu
sayfa 10 da görüldüğü gibi istenilen şekilde gitmesi sağlanmalıdır. Eğer
elinizdeki hortum hala uzun geliyorsa, tuvalet kabının altında bir halka daha
yapabilirsiniz. NOT: Diğer Hortum Kıvrılmaları için Kullanım Kılavuzu sayfa
10’ a bakınız
4) a. Siyah klips’i (mandalı)
kendinize doğru çekiniz
ve elekli kürek kolunu
hazneden çıkarınız.
b. Elekli küreği siyah klips’e
takınız. Duyulan TIK sesinin
anlamı yerine yerleşmiş
demektir.
c. Elekli kürek kolunu geriye
iterek, küreğin yukarı doğru
durmasını sağlayabilirsiniz.

6) a. Atık Haznesi
Kapağını İşlem
Merkezinin sağ
tarafında Kenarlığın
üzerine oturacak
şekilde dikkatlice
yerine yerleştiriniz.
b. CatGenie Logosu
ön tarafa bakar şekilde
yerleşecektir.

DİKKAT: Elekli Kürek İşlem Merkezi tarafından
Atık Haznesi içinde kilitlenir. Herhangi bir
posizyona getirmek için Lütfen Elekli Küreğe
güç kullanmayın. İşlem Merkezini yerinden
çıkarırsanız, ona ulaşabilirsiniz.
7) İşlem Merkezinin
arkasındaki CatGenie Soğuk
Su Hortumu ve Elektrik
Kordonu Alt Tabanın
arkasındaki yuvasına
yerleştiriniz. Arkadaki SERİ
NUMARASINI not ediniz
ve GARANTİ için mutlaka
www.catgenie.com.tr ‘den
kaydını yapınız.

3. BAŞLIKTA ÇAMAŞIR ODASI KURULUMUNU , 4. BAŞLIKTA TUVALET KURULUMUNU İNCEYEBİLİRSİNİZ.

3.
Vanayı
Kapatın

ÇAMAŞIRHANE VEYA ÇAMAŞIR
MAKİNESİ YANINDA KURULUM

Büyük T-Adaptör mutlaka kendisine
ait siyah CONTASI olmalıdır. Eğer
yoksa Kullanım Kılavuzu sayfa 11’e
bakınız.

İhtiyacınız Sadece Kargaburun ve Büyük T-Adaptör.
1) Elinizde havlunuzu
hazırlayın. Çamaşır
makinesinin soğuk su
musluğunu kapatın.
Öneri: Soğuk su musluğu
MAVİ vanalı olabilir,
etiketlenmiş olabilir veya
dokunduğunuzda soğuğu
hissedersiniz.
DİKKAT: Sadece soğuk su
kullanınız. Sıcak su CatGenie
Mekanizmasına zarar verir.
5) CatGenie soğuk
su hortumunu
T-Adaptörününüst ucuna
takınız.
Uyarı: Sıkıştırmak için
kargaburun (pense)
KULLANMAYIN. Hortumun
ucundaki plastik beyaz
CatGenie Su monte bağlantısını
Hortumu ve elinizle sıkıştırmanız kafi
Bağlantısı gelecektir.

FYI: Çamaşır Makinesi
Üreticileri Kullanım
Klavuzlarında Çamaşır
makinesi Atık Su Hortumunun
Atık Su Borusunun İçerisine
12 cm ‘den fazla girmemesi ile
ilgili UYARI’da bulunuyorlar.
Hortumun gereğinden fazla
girmesi atık suyun geriye
akmasına ve su baskınına
sebep olacağı bilgisi veriliyor. YANLIŞ

Hortum giderin çok
fazla içinde

Soğuk Su
Hortumu

CatGenie Atık Su
Boşaltma Hortumu

2) Soğuk su
hortumunu kapalı
vanadan çevirerek
çıkarınız. Bağlantıyı
kargaburunla
(penseyle) açınız.
Elinizle soğuk su
hortumunu çıkarınız.
Hortumu yukarı doğru
tutarak su akmasını
engelleyiniz.

T Bağlantısı

3) Soğuk su
vanasına bağlantı
ile birlikte
T-Adaptörünü
çevirerek monte
ediniz.
Öneri: Herhangi bir
alet ile bağlantıyı
sıkılaştırabilirsiniz,
fakat çok fazla
sıkmayınız

6) CatGenie
Atık su
boşaltma
hortumunu
dikkatlice
Çamaşır
makinesi atık
su borusuna
(giderine)
sokunuz.

ARTIK
HAZIRSINIZ

4) Çamaşır
makinesıne
giden soğuk
su hortumunu
T-Adaptörünün
ön ucuna
takınız.
İyice monte
olduğundan
T Bağlantısı emin olunuz.

Uyarı: CatGenie Atık su boşaltma
hortumunu Çamaşır makinesi
atık su borusuna (giderine)
zorlayarak sokmaya çalışmayın.
Kulanım Kılavuzu sayfa 10’da her
iki hortumun atık su borusuna
nasıl sokulduğuna bakınız. Eğer
hortumlar kolayca girmiyorsa lütfen
(0212) 526 20 77 nolu telefondan
arayınız.

ÇAMAŞIR ODASINDA KURULUM İLE İLGİLİ ÖNERİLER VE UYARILAR.
CatGenie Kullanım Kılavuzu’ndaki talimatlara uyularak
kurulum ve çalıştırma işlemleri yapıldığı takdirde
herhangi bir tıkanıklık olmayacaktır. CatGenie atık su
hortumunu atık su giderine takmadan önce Çamaşır
makinesi Atık Su Hortumunun Atık Su Borusuna 12
cm’den fazla girip girmediğine bakılması gerekir.
Çamaşır odası atık su borusu yerden 10cm yukarıda
ise atık su akıtma işlemi yavaşlayabilir. Çözüm için
Kullanım Kılavuzu 10 sayfaya bakınız.

Eğer CatGenie atık su hortumu yer giderine
akıyorsa, atık su hortumu mutlaka CatGenie’nin
tabanından en az 3cm yukarısından gitmelidir.
Mutlaka kısa mesafe olmalıdır. Kullanım
Kılavuzu sayfa 10 daki resimlere bakınız.
Eğer az basınçlı suyunuz var ise, doğru olan
çamaşır makinesi ile CatGenie’yi aynı zamanda
çalıştırmamaktır.

DOĞRU
Giderin içine az giren
hortum daha sağlıklı NOT: Yukarıdaki resimlerde T-adaptörünün soğuk su bağlantısı cihazın üretildiği ülkedeki uygulamayı

göstermektedir. Türkiye şartlarına göre üretilen T-adaptörler tuvalette teharet musluğuna çamaşır odasında
ise çamaşır makinesinin soğuk su musluğuna monte edilebilir.

BİR SONRAKİ ADIM İÇİN 5 BAŞLIĞA GEÇİNİZ

4.

BANYO VEYA TUVALETE KURULUMU

İhtiyacınız olan sadece İngiliz Anahtarı veya Kargaburun ve Küçük T-Adaptörü.

1) Tuvalete veya lavaboya
giden soğuk su hattını
belirleyiniz.
DİKKAT:
LAVABOYA GİDEN
SOĞUK SU HATTINI
KULLANINIZ. SICAK SU
CATGENIE’ YE ZARAR
VERİR.

FYI: TESİSATCILARIN UYARISINA
GÖRE , EĞER SU VANASINI
KAPATTIĞINIZ HALDE RESERVUAR
HALA DOLUYORSA BİR PROBLEM
VAR DEMEKTİR VE SU VANASINI
DEĞİŞTİRMENİZ GEREKİR.
NOT: Vananızı tamir ettirin , veya
CatGenie kurulumu için alternatif bir
yer belirleyin.

CatGenie Su Hortumu
Bağlantısı

NOT: Eğer lavaboya veya tuvalete
giden soğuk su borusu sert ve
bükülmez ise lütfen borunuzu
ölçünüz ve herhangi bir nalburdan
alacağınız daha esnek bir boruyla
değiştiriniz. Vanayı kapatarak soğuk
suyu kesiniz. CatGenie’nin kurulum
işlemlerine başlayınız.

Sert
Boru

Esnek
Boru

Tuvalet Bağlantısı

3) Tuvalet kurulumu için
önce reservuarın içini
kontrol ediniz, sifonu
çekerek reservuarın
suyunu boşaltınız.

7) CatGenie
su hortumunu
T-Adaptörün diğer
ucuna takınız ve
ELİNİZLE SIKIŞTIRINIZ.
CatGenie beyaz plastik
bağlantı contası için
herhangi bir alet
kullanmayınız.

Suyu
Vanadan
Kapatın

2) Tuvalete veya
lavaboya giden soğuk
su hattını vanasından
kapatarak soğuk suyu
kesiniz. Herhangi bir
su damlatmasına karşı
elinize havlunuzu almayı
unutmayınız.

Askıyı ve
Hortumu
aynı anda
itiniz

4) Soğuk su hattını çevirerek esnek
hortumu vanasından çıkarınız.
Hortumun ucundaki bağlantı
civatasını alet kullanarakta
gevşeterek açabilirsiniz.
8) Atık suyu tuvaletin
içerisine boşaltacaksanız,
atık su boşaltma
hortumunun ucuna askısını
takınız. Hortumu ve askıyı
aynı anda sıkıca birbirine
iterek askının hortumun
ucundaki yuvaya girmesini
sağlayınız.

T-Adaptör Bağlantısı

5) Küçük T-Adaptörünü
takınız ve elinizle sıkıştırınız.
Bağlantı civatasını suyu
kapanmış vanaya takınız.

6) Esnek hortumu ucunda bağlantı
civatasıyla birlikte T-Adaptörünün ucuna
takınız ve elinizle sıkıştırınız. Her iki
bağlantıda da İngiliz anahtarını kullanınız.

9) Su boşaltma hortum askısını tuvaletin kenarına
oturağın altına yerleştiriniz. Tuvalet oturağının
altındaki ayakçıkların ölçüsüne bakınız ki tuvalet
oturağını indirdiğiniz zaman hortum askısı
sıkışmasın.

Oturak
Ayağı
CatGenie Su Boşaltma
Hortum Askısı

BİR SONRAKİ ADIM İÇİN 5. MADDEYE GİDİNİZ.

NOT: Eğer su basıncı düşük ise , CatGenie
çalışırken başka bir makine ( suyla bağlantılı)
çalıştırmayın ve tuvaletin sifonunu çekmeyin.

5.

HAZIR, KURUN ve ÇALIŞTIRIN.

CatGenie çamaşır odasına veya banyoya kurulacaksa aşağıdaki
işlemleri yapınız.

a

3) a Dezenfektan Kartuşu İşlem Merkezinin
üstündeki yuvasına yerleştiriniz. Girintili
(Dişli) kısmı arkaya gelecek şekilde
yerleştiriniz. b Dezenfektan Kartuşu dikkatli
bir şekilde aşağı doğru iterseniz aktif hale
getirmiş olursunuz.

b

5) Fişi taktığınız zaman uyarı sesiyle aynı

anda ışıklarda sırayla (art arda) yanmaya
başlar. Bunun anlamı CatGenie doğru
çalışıyor demektir.

NOT: Eğer uyarı sesi gelmiyorsa İşlem
Merkezini kontrol etmelisiniz. Bir miktar
yukarı kaldırıp, tekrar yerine oturtabilirsiniz.
Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz..

(0212) 526 20 77

nolu telefondan bize
2) Bir adet yıkanabilir Granül
ulaşabilirsiniz.
Kendiniz tamir
kutu’sunu Tuvalet Kabının içine
etmeye
kalkışmayın
veya
boşaltınız.
bozulacak
bir
şekilde
Granül kutusu tuvalet kabının
kurcalayıp
içindeki girintili kısma kadar doldurur.
karıştırmayın.
Granül’ü heryere aynı ölçüde gelecek
şekilde yayarak boşaltınız.

1) Bağlantı yerlerinin altına havlu koyunuz.
Suyu açınız. Herhangi bir su kaçağı (sızma)
için tüm bağlantıları kontrol ediniz.
Damlama var ise kargaburun veya İngiliz
anahtarı kullanarak damlamanın olduğu
bağlantıyı sıkılaştırınız.
UYARI: CatGenie beyaz plastik
bağlantı contası için herhangi bir
alet kullanmayınız. Sadece elinizle
sıkıştırmanız yeterlidir.

Eğer herhangi bir
probleminiz veya
sorunuz varsa lütfen

Bu seviyeye kadar bir
kutu yeterlidir.

DİKKAT: SADECE CATGENIE YIKANABİLİR GRANÜL KULLANINIZ.
KESİNLİKLE KEDİ KUMU vEYA KARIŞIMI KULLANMAYINIZ. HERHANGİ
BİR KEDİ KUMU CATGENIE’YE ÇOK CİDDİ ZARAR vERİR vE
GARANTİNİZİ ORTADAN KALDIRIR.

NOT: CatGenie boş bir Dezenfektan
Kartuşla çalışmaz. Her zaman elinizde
yedek dezenfektan kartuş bulundurunuz.
Dezenfektan Kartuş her yıkamada belli
bir ölçüde “ Kediler için Güvenli” ve “
Veterinerlerin Onayladığı” dezenfektan sıvı
bırakır.
ÖNERİ: DEZENFEKTAN KARTUŞ TUVALET
SONRASI YIKAMA PROGRAMI İLE 240
YIKAMA YAPAR. Diğer programlarda sadece
120 yıkama yapar.

6) Yaptığımız

kurulumun doğru
olup olmadığını
anlayabilmek için
yıkama devresini
çalıştırınız. BaşlamaMola (Start-Pause)
Düğmesine basınız ve
bırakınız.

4) Catgenie elektrik
kordonunu prize
takınız.

NOT: Elekli küreğin
çıkıntısı , fazlalık
granüllerin çalkalanarak
tekrar tuvalet kabına
düşmesini sağlamak için
CatGenie’nin kenarına
yapışık bir şekilde
sürtünür. Bu işlemde çıkan
gürültü normaldir.

CATGENIE’YI İLK ÇALIŞTIRDIĞINIZ ZAMAN ETRAFINIZDA KEDİ OLMAMASINA ÖZEN GÖSTERİNİZ.

6.

KEDİNİZ VE CATGENIE’NİZ

Her Kedi birbirinden farklıdır. 100,000 kedi üzerinde yapılan araştırma sonucunda tecrübelerimiz
bize gösteriyor ki kediler nereye gitmesi gerektiğini bir kere tuvalet kabını ve yıkanabilir granülü
gösterdiğinizde anlıyorlar. CatGenie’yi kurduğunuz yer kedinizin eskiden kullandığı kedi tuvaleti
ile aynı mekanda olursa , kedinizin CatGenie’ye alışması daha kolay olur. Bazı kedilerin yeni bir
şeye alışması için daha çok zamana ihtiyacı vardır. Bu zaman süresince , ilk 24 ve 48 saat kedinizin

CatGenie’ye gitmemesi ve kendini tutması gayet normaldir. Bu süre zarfında CatGenie ile ilgili
gereksiz yere telaşlanıp heyecan yapmayınız. Normal ve doğal hareketlerinize devam ediniz.
Bırakınız kediniz biraz meraklansın. Etrafında fazla dolaşıp durmayınız. Kedinizi tuvalete gittiğinde
takip etmeyiniz. Kediniz CatGenie’yi kullandığı zaman onu övünüz ve ödüllendiriniz. Daha fazla
detay ve teknik için Kavuniçi Kedilerin Uyum Kılavuzuna Bakınız.

1) Eğer kediniz CatGenie’yi hemen
kullanmadığı takdirde, kedinizin
eskiden kullandığı kedi tuvaletini
CatGenie’nin yanına koyunuz. Eski
kedi tuvaletini temizlemeyiniz. Eski
tuvaleti ne kadar çok kirli olursa
kediniz CatGenie’yi o kadar çok
tercih edecektir. Eski tuvaleti 5 gün
içerisinde veya kediniz CatGenie’yi
kullanmaya başladığında kaldırınız.

2) İlk hafta CatGenie yi
sadece kediniz uyurken
çalıştırmak isteyebilirsiniz.
Yeni bir ses kedinizi
ürkütebilir. Zamanla kediniz
her zaman temiz yeni
tuvalet kabıyla birlikte bu
sese de alışacaktır.

ÖNERİ: HER TUvALET SONRASI TEMİZLİK PROGRAMI EN
RANDIMANLI vE TESİRLİ YIKAMA PROGRAMIDIR.

Her tuvalet sonrası temizlik programı ile Dezenfektan Kartuş
(120) 240 yıkama yapabilmektedir ve CatGenie nin daha iyi
çalışmasını sağlamaktadır.
Eğer otomatik yıkama programını seçtiyseniz , takip eden çalışma
programını uygulayınız. 1 kediniz var ise günde 1 veya 2 kere
yıkamanın çalışması gerekir. 2 Kediniz var ise 3 veya 4 kere
çalıştırmanız gerekir. 3 Kediniz var ise 4 veya 5 kere çalıştırmanız
gerekir. 1 Dezenfektan Kartuş 120 yıkama yapar. Program kurulumu
için Kullanım Kılavuzu sayfa 7 ye bakınız.

DİKKAT:
CATGENIE TUvALET
KABINA KESİNLİKLE KEDİ
KUMU KOYMAYIN vEYA
KESİNLİKLE GRANÜLLE
KARIŞTIRMAYIN. KEDİ
KUMU CATGENIE’ YE
CİDDİ ZARAR vERECEĞİ
GİBİ GARANTİNİZİ
DE ORTADAN
KALDIRACAKTIR.

3) Kediniz CatGenie‘ye alışana kadar,
herhangi bir yıkama programını
uygulamadan elinizle başlatınız, BaşlamaMola (Start-Pause)Düğmesine basınız ve
bırakınız. Kısa zaman sonra “her tuvalet
sonrası yıkama programı” ve “otomatik
yıkama programına” geçebilirsiniz.
Kullanım kılavuzu sayfa 7 ye bakınız.

ÖNEMLİ UYARI:
Kedinizin CatGenie’ye uyum
süresinde, her kedi için
günde 2 kere yıkama devrini
çalıştırmanız çok önemlidir. Hiç
bir şey görmeseniz bile yıkayın
çünkü yıkanabilir granül kedi
çişini göstermez.

ÖNERİ: Eğer kediniz yıkanabilir granülle
ile ilgili ciddi problem yaşıyorsa ,
GRANÜLÜ KEDİ KUMU İLE SADECE ESKİ
TUVALET KABINDA KARIŞTIRABİLİRSİNİZ.
Tuvalet kabınız kirlendiği zaman içindeki
karışımı komple atmanız gerekir.
4) Kedinizin CatGenie yi kabullenmesi ve
yeni öneriler için mutlaka “Kedilerin Uyum
Kılavuzuna” bakınız.
Kullanım Kılavuzlarına www.catgenie.
com.tr adresinden müşteri hizmetleri
bölümünden ulaşabilirsiniz. Herhangi
bir sorunuzda (0212) 526 20 77 nolu
telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

YIKAMA ESNASINDAKİ EVRELER

Tuvalet kabı kendi etrafında tekerlek gibi bir sağa birde sola döner.
Eleme Devri: Elekli kürek 3 kere katı atıkları atık haznesine atar.
Bu devir 7 dakika sürer.
Yıkama Devri: Katı atıkların atılmasından sonra, CatGenie su musluğundan
yıkanabilir granüllerin üstüne su akıtır. Yapılan bu 3 yıkama esnasında elekli kürek
dezenfektan sıvı ile birlikte granülleri ve tuvalet kabını ovalayarak yıkar. Elekli kürek
hareketleri ile granülleri çalkalar. Katı atıklar atık haznesi içerisinde eritilerek sıvılaşır.
Atık su dışarıya atılır. İç kısım ise çalkalanarak yıkanır. Bu devir 11 dakika sürer.
Kurulama Devri: Elekli kürek granülleri tamamen elekten geçirerek esaslı bir
şekilde kurutur. Bu devir 17 dakika sürer.

ÖNERİ: YIKAMA EvRELERİNİ www.catgenie.com.tr ‘de vİDEO’yu SEYREDEREK GÖREBİLİRSİNİZ

