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ÖNERİ: www.catgenie.com.tr adresinden  video’yu seyrederek yıkama evrelerini görebilirsiniz.

Dünya’daki İlk ve Tek Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti

Yenilikler için 
www.catgenie.com.tr

adresinden müşteri 
hizmetlerine 

bakabilirsiniz.

(0212) 526 20 77

KEDİ UYUM 
KILAVUZU
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KEDİLERİN ONAYI
Kedinize CatGenie’yi sevmesi için yardımcı olunuz.

  HER KEDİ BİRBİRİNDEN FARKLIDIR ve kendi sahiplerinin CatGenie’ye  geçerken göstermiş 
oldukları yaklaşım kedilerin yeni tuvalet kaplarını  onaylamasını etkileyebilir. 2009 yılında  elimizde 
100.000 adete ulaşan  kedi ve onların sahiplerine ait ciddi bir tecrübe birikimi oluşmuştur. Aynı 
zamanda kedi davranış bilimcileriyle ve eğitmenleriyle ortak çalışmalarımız vardır. Kedi sahiplerinin 
davranış biçimi çok kritiktir.
   Sabırlı ve hoşgörülü  olmak gerekir. Kedilerin büyük bir kısmı CatGenie’ye çok çabuk alışır,  bazı 
kediler iki hafta veya daha uzun zamanda alışır. Başarıya ulaşan  en iyi yol acele etmemektir. Şefkatli 
olunmasının yanında prosedürden kopmamak ve işlemleri güvenle, tutarlı bir şekilde yerine 
getirmek gerekir. Eğer CatGenie’yi 2 veya 3 kedi kullanıyorsa, eski tuvalet kabına geri dönmeyiniz. 
Bu kullanıcıları şaşırtabilir. Genellikle CatGenie’nin kullanılması, bu ürünü kullanmayan diğer kediler 
üstünde kullanmaya yönelik daha fazla etki yapar. 
     CatGenie’ye inanmanız gerekir.  CatGenie sahipleri arasında yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 
bir kere tuvalet kabını ve granülü gösterdiğiniz zaman , kedilerin % 90 ‘ı  CatGenie’ye gidiyor ve 
onu kullanmaları gerektiğini anlıyorlar. Eğer kediniz CatGenie’yi kullanmak için daha fazla zaman 
istiyorsa , endişeye kapılmayın. Alışma periyodu sürerken , kedinizin ilk 24 saatle 48 saat arası  
CatGenie’ye gitmekten kaçınması normaldir. 

AŞAĞIDAKİ ADIMLARI UYGULAYIN. Eğer kedileriniz rahat ve CatGenie’yi kullanıyorlarsa, bu 
durumla ilgili olarak sizde kendinizi rahat hissediyorsanız, bu adımları uygulamanıza gerek 
olmayacaktır. Eğer bir yada birden fazla kedinizin daha fazla zamana ihtiyaçları varsa, sabırlı olun ve 
adımları tekrarlayın. Onlara istedikleri kadar zaman verin.

1. ADIM: Belirlediğiniz yere CatGenie’nin kurulumunu yapın. Yıkama devrini çalıştırarak nasıl 
çalıştığı hakkında bilgi edinin. Kurulumları kontrol edip merakınızı giderin. Kedinizi en iyi siz 
tanıyorsunuz. Kediniz CatGenie’yi çekici mi bulur yoksa ona daha temkinli mi yaklaşır ? Bu durum 
onların karakterleriyle ilgilidir, izin verin meraklarını gidersinler ve onu izlesinler.  İsterseniz kapıyı da 
kapatabilirsiniz. Kediniz CatGenie ile rahat edene kadar çalışırken kapıyı kapalı tutabilirsiniz, yıkama 
programı olarak Başlama-Mola (Start-Pause) düğmesi’ne basarak temizlik programını elinizle 
çalıştırabilirsiniz, başlarda otomatik yıkama programını tercih etmeyiniz.  Tabi ki bu kedisine göre 
değişir. Sık sık temizlemeyi de unutmayın.

2. ADIM: Kedinizin CatGenie’yi incelemesine ve öğrenmesine müsaade edin. Kapıyı açık bırakın. 
CatGenie’nin olduğu  yerde ona ödüller verin. CatGenie’yi keşfettiği zaman ona övgüler yağdırın. 
CatGenie için gereksiz yere telaşlanıp heyecanlanmayın. Doğal ve normal hareket edin. Bırakın 
kediniz meraklansın. 

3. ADIM: Eğer CatGenie’yi kurduğunuz yer kedinizin daha önce kullandığı tuvaletin yerinde 
değilse, eski tuvalet kabını yeni yere taşıyınız. Eski tuvalet kabı uzak bir mesafede ise, kedi davranış 
bilimcilerinin tavsiyesi yeni yere taşırken adım adım ve yavaş taşımanız. Bu yolla kediniz giderek 
değişime ayak uyduracaktır. Eğer kediniz kısa zamanda değişime ayak uydurup CatGenie’yi 
kullanmaya başladıysa …..Mükemmel.  DİKKAT!! CatGenie’nin içindeki yıkanabilir granülle kedi 
kumunu KESİNLİKLE KARIŞTIRMAYIN. Çok ciddi arızalara sebep olabilir, aynı zamanda kedilerin 
uyum sağlamasında  problem yaratır.

4. ADIM: Eğer kedinizin kullandığı eski tuvalet kabı CatGenie ile aynı yerde ise bırakın orada 
kalsın ama temizlemeyin. CatGenie’yi her kedi için günde 1 yada 2 kere (onların kullandığını  
düşünmediğiniz anda bile) yıkayın . CatGenie granülleri kedi çişini göstermez. Kedinizin  
CatGenie’nin varlığına , sesine ve kokusuna alışmasını sağlayın. Sizin hareketlerinizle CatGenie’nin 
sizi ne kadar rahatlattığını belirtmeniz çok önemli. Ona imtiyazlı davranın. CatGenie’nin kurulduğu 
yeri temiz tutun ve kedinize vereceğiniz ödüllerle ve oyuncaklarla  arkadaşca davranın.

5. ADIM: İlk bir iki gün yıkama devrini elinizle çalıştırın. İlk haftada, kedinizin tabiatına göre 
kediniz etrafındayken çalıştırıp çalıştırmamaya karar verebilirsiniz. Dikkat ediniz yeni bir ses onları 
ürkütebilir. Bir çok kedi yıkama çalışırken oluşan  hareketleri ve sesi umursamaz. Kediler, her zaman 
temiz ve güzel kokan yeni tuvaletlerine ve sesine kısa zamanda alışacaklardır.  Kediniz CatGenie’yi 
kullandığı zaman onu övünüz ve ödüllendiriniz. Tuvalete gittikleri zaman onları takip etmeyiniz. 
CatGenie’yi kullanmaları için  kesinlikle güç kullanmayınız. 

6. ADIM:  Her tuvalet sonrası yıkama programı ; Kedinizin ve sizin CatGenie’den en çok 
zevk alacağınız en iyi programdır. Rahat olun, GARANTİNİZİN  mutlaka kaydını yaptırın. 
Böylelikle, kedilerin uyumu ile ilgili yeni öneriler, ürün gelişmeleri ve kampanyalarla ilgili ilk siz 
bilgilendirileceksiniz.

Eski tuvalet kabını 

yavaş yavaş

yeni bir yere kaldırın

Kedinizin alışması için

Kediniz alışana kadar eski tuvalet kabını ve 
CatGenie’yi birarada tutun.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizi arayınız 0212 526 2077

Gördüğüm  kadarıyla CatGenie’nin 3 değişik yıkama programı var.  Her tuvalet  sonrası 
yıkama programı kedileri rahatsız eder mi?
Her tuvalet sonrası yıkama programını sizlere sunmadan önce binlerce kez test ettik. Aşağıdaki 
nedenlerden dolayı  en iyi yıkama programı  olduğunu söyleyebiliriz. 1) Kedinizin her zaman  
gidebileceği temiz bir tuvaleti olacak, bu yüzden de her zaman CatGenie’yi kullanacaktır. 
2) Atıklar katılaşmaya vakit bulamadığı için CatGenie daha iyi çalışacaktır. 3) CatGenie tuvalet 
kabı her tuvalet sonrası yıkandığı için sürekli bakterisiz ve mikropsuz olacaktır. 4) Dezenfektan 
kartuş 120 yıkama yerine 240 yıkama yapacaktır. 5) Bu yıkama programı kedileri rahatsız etmez 
, onlar temiz tuvaletten çok hoşlanırlar.

Bir gün içerisinde kaç kere yıkama devresini çalıştırmam gerekiyor ?
Kedilerin uyum aşamasında, CatGenie’yi her kedi için günde 1 yada 2 kere (onların kullandığını  
düşünmediğiniz anda bile) çalıştırın. Daha sonra ise her  tuvalet sonrası yıkama programını 
kullanmanızı tavsiye ederiz. CatGenie kedinizin temizlikle ilgili  isteklerine cevap verecektir.

Farzedelim kedim içindeyken  yıkama devresi başladı , ne olacak ?
Sizin kediniz tuvalet kabının içinde tuvaletini yaparken, biyonik göz CatGenie’ye yıkama 
işlemini 10 dakika geciktirme talimatını verir. Eğer başka bir kedi içine girerse, CatGenie 
yıkama işlemi için bir 10 dakika daha bekler. Eğer yıkama devresi başladıktan sonra kediniz 
içine atlarsa, tuvalet kabının hareketleri onun terk etmesi için yeterli olur. Yandaki fotoğrafta 
görüldüğü gibi, kediler CatGenie’nin etrafında oynamaktan ve yıkama esnasında seyretmekten 
hoşlanırlar.

Kedilerin uyum süresi ne kadardır ?
Kedilerin çoğu birkaç gün içinde uyum sağlar. Bununla birlikte, kedilerin kendilerine has  
karakterleri, kendi ortamlarındaki yeniliklere uyum sürecinde farklılıklar yaratır. Başarıya 
ulaşmak için belirtilen adımları uygulamak gerekir. Kedinize sabırlı davranın. Eğer kedinizin 
uyum süreci  kısa sürede ve kolay olursa , onu hararetle övün ve sevginizi eksik etmeyin.

Bir CatGenie’yi kaç kedi kullanabilir ?
Eğer her tuvalet sonrası yıkama programı  kullanıyorsanız, bir CatGenie’yi dört kedi paylaşabilir. 
Otomatik yıkama ve elle(manual) başlama programları için 2 kediye kadar kullanabilirsiniz. 
Eğer otomatik yıkama programınız günde 4 yıkamaya programlıysa ve fazladan bir kere de  
siz elle (manual) yıkama yaparsanız, bir CatGenie’yi 3 kedi kullanabilir.  Birçok evde üç kedi bir 
CatGenie’yi  kolaylıkla paylaşıyorlar. 4 Adet veya daha fazla kedinin 1 CatGenie’yi  kullandığı  
birçok  örneği bile var. Fakat bunlar unutmayalım ki sıra dışı durumlar. Müşterilerimiz arasında 
yaptığımız ankete göre, birçok kedisi olan müşterilerimiz, iki adet CatGenie ile daha rahat 
ediyorlar.

Benim kedim tuvalet kabının içinde kazınmayı çok seviyor; biraz daha granül eklemem 
gerekirmi ?
Hayır. CatGenie kendisi için gerekli olan ölçüde yıkanabilir granülle doldurun. Tuvalet kabının 
içerisindeki belirlenen çıkıntıya kadar koymanız yeterlidir ve bu miktar granül kedinizin 
kazınması için bol bol yeter. Granülü sadece kabın içindeki çıkıntının altına düştüğü zaman 
ekleyin. Çok fazla veya olması gerekenden çok az granül CatGenie’nin yanlış çalışmasına sebep 
olabilir.

Dezenfektan kartuşla kaç adet yıkama yapabilirim ?
Dezenfekta Kartuş (SaniSolution 120) 120 adet  elle(manuel) 
başlama veya otomatik yıkama yapabilir. Bunun yanı sıra her 
tuvalet sonrası yıkama programı ile 240 yıkama yapabilir.

Üst kapağı nerden alabilirim ?
CatGenie’nin kendi sitesinden (www.catgenie.com.tr) ve 
yetkili  satış noktalarından. CatGenie kapağı iki parça olarak 
veriliyor. Biri kapak diğeri ise yan duvarlar (derinde kazmayı 
seven kediler için)

İlk hafta CatGenie’yi  
kediniz uyurken 
çalıştırınız.

CatGenie 
TV.  Kediler 
seyretmeyi çok 
seviyorlar.

Bazı kediler gizlilik 
isterler.  Onlara Genie 
Dome lazım.

Profesyonel 
yardım için 

lütfen arayınız 
0212 526 20 77

©  IRM Dış Ticaret Ltd. Şti. 
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KEDİ  SAHİPLERİ  İLE  İLGİLİ  HİKAYELER
Kedi sahiplerinin kedilerini alıştırmak için kullandığı teknikler.

Benim üç kedim de CatGenie’yi hemen kullanmaya başladılar. Kedilerim benimle çok 
rahatlar ve bende onlarla rahatım. Çok şanslıyım çünkü kedilerim çok uyumlular. Kedilerimin 
CatGenie ile ilk tanışmaları, bizim yeni eve taşınmamızla birlikte oldu (kedilerimin eskiden 
kullandığı kedi tuvaletini yeni eve getirmedim). CatGenie’yi kurdum ve çalıştırdım, kapıyı 
da kapatmadım

Etrafında dolaştılar ve izlediler. Doğal meraklarını gidermeleri için onlara müsaade ettim. En hayret 
verici olanı da, yıkama ve kurulama işlemi bittikten hemen sonra kullanmaya başladılar. CatGenie’yi 
otomatik su kabı ve mama kabının olduğu çamaşır odasına koydum. Bir bakıma orası onların odası 
oldu.  Karen J., Las Vegas, NV

Kedilerimden biri CatGenie’yi günlerce kullanmadığı zaman çok endişelendim. 
Kedimin eski tuvaletinde kedi kumu ve granülü karıştırdım. Hergün düzgün bir şekilde 
temizledim, yıkanabilir granül ekledim ve o da granüllü eski tuvalet kabını kullandı.

Eski tuvalet kabının içinde sadece yıkanabilir granül olduğunda tuvaletini granüle 
yapmaya başlayınca , kabıyla birlikte hepsini attım. Kızım artık CatGenie’yi kullanıyor. 
Yıkanabilir granülün doğa dostu ve geri dönüşümlü olmasından (biodegradable and 
recyclable) çok memnunum. Diğer kedim Merlot hiç problem yaşamadan hemen 
CatGenie’yi kullandı. Her tuvalet sonrası yıkama programını kullanıyorum ve tuvalet 
kapları her zaman tertemiz. Gerçeği söylemek gerekirse, başta o programı kullanmak için 
endişelerim vardı, fakat onları eğlenirken yakaladım. Daha sonra CatGenie’nin çalışmasını 
sanki televizyon seyrediyor gibi izlediklerini gördüm. Valerie S., Las Vegas, NV

CatGenie’yi alır almaz kurdum, doğru kurduğumu anlamak için de hemen çalıştırdım. Üç kedim 
de ben kurarken uyuyorlardı.  Hemen sonrasında her tuvalet sonrası temizlik programını kurdum. Üç 
kedimden ikisi hemen kullandı. Yaşlı kızım kullanmadı. Eski tuvalet kapları CatGenie’nin yanındaydı. 
Tuvalet kabı kirlense bile temizlemiyordum. Aynı zamanda CatGenie tertemizdi çünkü diğer ikisi 
işlerini yaptıktan sonra kendini temizliyordu. Bu süreçte çok sakindim onlara ödüller verip, onları 
övüyordum. Fakat yaşlı kızım için ne yapacağımı bilmiyordum. Cevap bir raslantı sonucunda geldi. 
Kızım birgün kakasını eski ve kirli tuvalet kabına yaptı ve ben oradaydım ,gördüm. 

Kapıyı kapattım, odada sadece kızım ben ve CatGenie vardı. Sakin bir şekilde kağıt havluyla kakayı 
alıp CatGenie’nin içine koydum. Biyonik gözün sanki kedi varmış gibi çalışmasını sağladım. 10 dak.
sonra yıkama devresi başladı aynı zamanda bende onla oynamaya başladım, onu taradım ve onunla 
orada zaman geçirdim. Yıkama işlemi bittikten sonra ona ödül verdim, oda koşarak sıcak granüle gitti 
ve eşelemeye başladı. Kızım problemini böylece çözmüş oldu. Nicole R., Philadelphia, PA

CatGenie’si olan bir arkadaşım anlatacağım yolu denedi ve başardı. Bende aynı metodu 
kendi kedim için kullandım ve çok iyi çalıştı. CatGenie’yi kurdum ve yanına temiz bir kedi tuvaleti 
koydum. Eski tuvaletin içine sadece 1 kutu yıkanabilir granül koydum (kedi kumu koymadım veya 
karıştırmadım). Sonra, kedilerim eski tuvaleti yeni granülle kullanınca, bütün hepsini alıp CatGenie’ye 
koydum ve yıkama devresini çalıştırdım. Temiz granülü alıp tekrar eski tuvaletin içine koydum. 
Öncelikle kediler granülle rahat ettikten sonra, birdaha CatGenie’nin içine koymadım. Eski tuvaleti 
attım ve o günden sonra kedilerim CatGenie ‘yi kullanıyor. Zohar B., Tel Aviv, Israel 

Benim kedim başlarda CatGenie’yi kullanmadı. Kızım yaşlı ve yeni şeylere hep direnir. Bu yolu 
daha önce okumuştum. İki hafta geçmişti ve benim kedim hala CatGenie’yi kullanmıyordu. Ama daha 
önceden biliyordum ki Suzie  yeni cins mamalara ve yeni oyuncaklara alışmıştı, epeyce de  mutluydu.
         
Yeni method diyor ki kedinizi CatGenie ile birlikte, eski tuvalet kabı olmadan odaya kapatın.  
Onu evinizin tuvaletinde CatGenie ile birlikte tutun. Bu yüzden bende onunla birlikte oturdum 
ve oynadım. Yeri temizledim bir şeyler yapmak için. Onu rahatlattım ve çok doğal davrandım. 
(Şüphelenmiş olabilir çünkü yerdeki sıvaları ve harçları diş fırçasıyla ilk defa temizledim) Halıları ve 
havluları kaldırdım. Ne zaman ki CatGenie’ye yaklaştı ,ona ödül verdim ve iltifatlarda bulundum. 
Kızım kullanana kadar CatGenie’yi çalıştırmadım. Aslında onun yeri kullanacağını zannettim, kullansa 
bile ona kızmayacaktım. Bir gün boyunca CatGenie’ye gitmeyince biraz sinirlendim. Bunun bazı 
kediler için normal olduğunu ,kötü bir şey olmadığını hissettirip ona güven verdim. Yeri kullanmadı 
ve iki buçuk gün sonra CatGenie’yi  kullandı. Kullandığı zaman onu kucakladım ve öptüm. O günden 
sonra kızım mutlu bir şekilde kullanıyor. Keith S.,  San Francisco, CA


