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ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI
Kendimizi veya evcil hayvanlarımızı yangın, elektrik çarpması veya 

yaralanmadan korumak için yapılması gerekenler.

YANGIN VEYA ELEKTRIK çarpmasına maruz kalmamak için 
CATGENIE  ana makinasını kesinlikle yağmurda veya suyun 
altında bırakmayın. Islak elle CATGENIE’yi çalıştırmayın.

CATGENIE’Yİ KURMADAN VE KULLANMAYA 
BAŞLAMADAN  ÖNCE MUTLAKA KULLANMA 
KILAVUZUNUZU OKUYUN. CATGENIE’NİN 
SADECE KEDİ TUVALETİ OLARAK  KULLANILMASI 
GEREKTİĞİNİ SAKIN UNUTMAYIN.  

CATGENIE’deki yapacağınız tüm değişiklikler ve 
değiştirmeler kullanım kılavuzunda çok açık bir şekilde 
tanımlanmıyorsa ve onaylanmıyorsa GARANTİ’niz geçersiz 
olur.

DİKKAT: Yaralanma riskini azaltmak için güvenlik 
önlemleri mutlaka uygulanmalıdır.   

GÜVENLİK
CATGENIE’nin üzerine veya içine herhangi bir katı kütle 
düştüğü zaman yada içerisine dışardan su girdiğinde  ürünün 
fişini prizden çekip ve bu işlerden anlayan tecrübeli bir 
kimseye göstermeden tekrar çalıştırmayınız.

CATGENIE’de oluşacak bir sıkışıklığın giderilmesi veya atık 
haznesinden bir maddenin alınmasından  önce  ürünün fişini 
prizden çekin. CATGENIE çalışırken kapağın içerisine elinizi 
veya parmağınızı  sokmayın ve açmaya çalışmayın.

ELEKTRİK
 CATGENIE’yi çalıştırmadan önce evinizin voltaj gücüyle 
ürünün üzerinde yazılı olan voltajın aynı olduğunu mutlaka 
teyid ediniz.   

 CATGENIE’yi veya herhangi bir parçasını yıkamadan önce, 
cihazın işlem merkezini kaidesinden çıkarılması gerektiğinde 
veya uzun  süre kullanılmayacaksa ürünün fişini prizden 
çekiniz.

CATGENIE’nin fişini prizden çekerken kesinlikle fişin 
kordonundan çekmeyin. Çalışmayan elektrik kordonunuzu 
(bozulan veya hasara uğrayan) yetkili satıcılardan temin 
edebilirsiniz.

ÜRÜNÜN BULUNDUĞU YER VE ÖNEMİ
CATGENIE’yi yeterince havalanan bir ortama yerleştirin, bu  
hem ısı birikimini engeller hem de ürünün ömrünü uzatır.

CATGENIE’yi kaloriferin(veya sıcaklık veren başka bir aletin) 
yanına, direkt güneş alan veya çok tozlanabileceği bir yere 
veya elektrik şoku olabilecek bir yere kesinlikle koymayın.

   CATGENIE’nin üzerine veya arkasına herhangi bir şey 
koymayın. Bu havalandırma deliklerini kapatacağından 
arızaya sebep olabilir.

  CATGENIE’yi su veya yağmurda kalacak bir yerde 
çalıştırmayın veya saklamayın.

CATGENIE’nin kurulum ve bağlanma opsiyonlarını görmek 
için Kolay Kullanım Kılavuzuna bakın.

ÇALIŞTIRMA
 CATGENIE’nin fişini takmadan önce kullanım kılavuzunu 
mutlaka okuyunuz. CATGENIE’nin mekanik ve elektronik tüm 
işlemlerini yapan güç kaynağı ünitesi  güvenli bir şekilde 
yuvasına oturmadan elektrik fişini prizine takmayınız.

CATGENIE’yi ıslak elle çalıştırmayın. CATGENIE’nin kullanım 
kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları takip edin.

TEMİZLEME
CATGENIE’nin işlem ve  kontrol panelini nemli bezle yavaşça 
silin. KESİNLİKLE suya sokmayın, üzerine su sıkmayın.

CATGENIE’ nin temizlenmesinde KESİNLİKLE zımpara 
kağıdı, bulaşık teli, ovalama tozu, kir çözücü, alkol veya benzen 
kullanmayınız. 14 ve 15’inci sayfalardaki CATGENIE’nin temizlik 
talimatlarını mutlaka okuyunuz.

CATGENIE ile ilgili bir probleminiz veya sorunuz varsa: 
(0212)526 20 77 nolu telefondan teknik servis çalışanını 
arayabilirsiniz. (Hafta içi sabah: 09.00- akşam: 17.00, Hafta 
sonu 0536 234 03 33 nolu telefondan)

PetNovations,Inc. ve Türkiye  mümessili IRM Dış Ticaret Ltd.
Şti. firmaları kasten amacı dışında  kullanılan, direktifleri 
doğrultusunda kullanılmayan CATGENIE’de oluşacak zarardan 
sorumlu değillerdir.

PetNovations, Inc. ve Türkiye  mümessili IRM Dış Ticaret Ltd.Şti. 
firmaları CatGenie’nin dizaynında ve özelliklerinde önceden 
haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir. Firmamız 
CATGENIE ile ilgili ürün geliştirme ve iyileştirme konularında  
tüm müşterilerimize bilgi verecektir. 

Almış olduğunuz CatGenie’nin garanti belgesini www.
catgenie.com.tr adresinden  kayıt ettirdiğiniz taktirde  
ürünle ilgili gelişmeler, yenilikler ve özel indirimlerden 
haberdar olma imkanına sahip olacaksınız.
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CatGenie’min
Seri  Numarası

Seri Numarası  İşlem Merkezinin  Arkasında Yazılıdır

Ürününüzde gözle 

görülür bir hasar varsa veya kediniz ürüne uyum sorunu 
çekiyorsa lütfen telefonla veya email ile bize ulaşınız. 
CatGenie ile ilgili soru veya sorunlarınızda sizlere yol 

göstermekten mutluluk duyacağız.

Telefon:  0212 526 2077
e-mail: info@catgenie.com.tr

Bakınız: www.catgenie.com.tr

Uyarı ikaz sesini nasıl 
durdurabilirim ?
Başla/Mola 
(Start/Pause)
düğmesine basıp bırakın.
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CatGenie Kolay Tamir
Bir çok sorun aşağıdaki 

nedenlerden dolayı oluşur. 
Kontrol edip düzeltin.

1. Soğuk su musluğunuzun açık olduğundan emin olun. 
2. Elektriği kontrol edin. Fişi bir daha takın. İşlem Merkezinin 

yerine iyice yerleştiğinden emin olun.
3. Su dedektörünü temizleyin. İşlem Merkezini yuvasından 

çıkarın. Su dedektörünü çıkarın, ucunu temizleyip yerine 
takın. Bakınız Sayfa 16.

4. Atık Haznesini Boşaltın. Fişi çekin, atık haznesi kapağını 
kaldırın, tıkanıklığı boşaltın, kapağı tekrar yerleştirip fişi 
takın. Bakınız Sayfa 16.

5. Kıvrılmış veya bükülmüş su ve atık su hortumlarını 
düzeltin.

SORUN GİDERME
Sayfa 12,13,14,15’e bakınız.



CATGENIE 120 ‘nin ANATOMİSİ

İşlem Merkezi; 
Burası CatGenie’nin 
beynidir. Motoru, 
dezenfektan sıvı 
pompasını ve 
elektronik parçaları  
barındırır.

Kurutucu; 
Tuvalet kabına 
sıcak havanın 
geldiği yer.

Su Musluğu; 
Tuvalet kabına 
temiz suyun 
geldiği yer.

Yıkanabilir Granül; 
Emici olmayan, ıslaklığı 
geçirmeyen ve hiç 
değiştirmeye gerek 
olmayan granül.

Su Hortumu;  
Tuvalet veya çamaşır 
odasındaki soğuk su  
musluğuna takılır.

Kontrol Panosu; 
Programı kullanarak 
temizleme işleminin 
başlamasını sağlar. 
Uyarı sesi ve ışığıyla 
sorunları bildirir.

Dezenfektan 
(120) Kartuşu; 
Gerekli miktardaki 
dezenfektan sıvıyı 
hazırlar.

Elektrik Kordonu;  
Fişe takılarak makinanın 
çalışması sağlanır.

Atık Su Boşaltma Hortumu; 
Atık suyun  tuvaletin içine  veya 
çamaşır ve ütü odasındaki atık 
su borusuna girişini sağlar.

Atık Su Boşaltma 
Hortumu Askısı;  
Su boşaltma hortumunun 
ucuna monte edilerek  
tuvaletin kenarına takılır.

Biyonik Göz;
Tuvalet kabının içerisinde 
kedi görürse,  temizlik 
işlemine 10 dakika sonra 
başlar.

Atık Haznesi  Kapağı;
Elekli küreği içine alır, atık 
haznesini saklar.

Atık Haznesi;
Çarkın atıkları suyla 
yumuşattığı bölme.

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.

Tuvalet Kabı;  
Kedilerin kendini rahat 
hissettiği granüllü bölme.

Kenarlık;  
Tuvalet kabının etrafını 
çevirir, alt tabana 
birleştirir.

Alt Taban; 
CatGenie’nin en alt kısmı
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Çark

Su  
Dedektörü Tüy 

Kesici

Atık 
Haznesi’nin İçi

Kırmızı Atık 
Su Boşaltma 

Contası



Dezenfektan Kartuş

İşlem Merkezi

Biyonik Göz, 
Kedi Sensörü

Atık Haznesi Kapağı 

Elekli Kürek

Tuvalet 
Kabı

Kenarlık

Atık Haznesi, Çark, 
Kırmızı Su Boşaltma Contası, 

Su Sensörü

Döndürücü
Alt Taban

Su Giriş Hortumu   
Elektrik Kordonu   
Su Boşaltma Hortumu

SIKÇA SORULAN 
SORULAR
DEZENFEKTAN SIVI (SANISOLUTION) KEDİM İÇİN GÜVENİLİR Mİ?
Evet, Dezenfektan sıvı (Sanisolution) kediler için güvenlidir. İçeriği 
veterinerlerin işlem yaptıkları alanları dezenfekte etmekte kullandıkları 
sıvılarla aynıdır. Kartuşun içindeki sıvı yoğunlaştırılmıştır. Bu haliyle 
kartuşun içinde bulunduğu sürece güvenlidir.
DEZENFEKTAN KARTUŞUN (SANISOLUTION CARTRIDGE) KULLANIM 
SÜRESI NE KADARDIR?
Eğer ‘her tuvalet sonrası’ programı kullanılıyorsa bir kartuşun kullanımı 240 
yıkamadır. Otomatik program kullanılıyorsa bir kartuş 120 yıkamaya yeter. 
DEZENFEKTAN SIVI (SANISOLUTION) KATI ATIKLARI ÇÖZÜP SIVI 
HALE GETİRİR Mİ?
Hayır, katı atıklar, atık haznesi içindeki çarkla, atık sıvı haline gelir. 
Dezenfektan sıvı(sanisolution), yıkanabilir granülleri, elekli küreği ve tuvalet 
kabını yıkayıp dezenfekte eder. 
DEZENFEKTAN KARTUŞU (SANISOLUTION CARTRIDGE) 
DOLDURABİLİR MİYİM?
Hayır, kartuş tekrar doldurulamaz. Kartuşun özel mekanizması yıkama 
devrinin her 3 yıkamasında da ayrı miktarda dezenfektan sıvıyı her 
yıkama devrinde kullanır. Dezenfektan sıvı (sanisolution) koku yapıcı 
maddeleri yıkar, kurutmaya yardımcıdır ve CatGenie’nin mekanizmasının 
korunmasında etkilidir.  
CATGENIE DOĞA DOSTU MU?
Dezenfektan kartuş (Sanisolution Smart Cartridge) kedi kumu 
ihtiyacını ortadan kaldırır. Çoğu kedi kumunun aksine Dezenfektan 
sıvı (sanisolution), kartuş ve yıkanabilir granüller çevre dostu ve geri 
dönüşümlüdür.
TEMİZLEME SIRASINDA KEDİM TUVALET KABINA GİRERSE NE OLUR?
CatGenie’nin biyonik gözleri sayesinde yıkama devri kediniz tuvalet 
kabından çıkana kadar ertelenir.
CATGENIE KULLANIMI İLE SU FATURALARIM ARTAR MI?
Su faturanızda gözle görülür bir artış olmaz. CatGenie’yi çalıştırmak günde 
fazladan bir kaç kere sifonunuzu çekmek kadar su harcar.
ATIK SULAR TUVALET KABINDAN NEREYE GİDER?
Atık sular evinizin atık su borularından kanalizasyon’a karışır. Eğer ürün  
tuvalete monte edilmişse atık su hortumu askısı ile tuvalet kenarına 
tutturulur ve atık su tuvaletinize karışır. Eğer çamaşır makinenizle aynı 
yerdeyse aynı atıksu çıkış borusunu kullanır.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİDERİNE MONTE EDİLDİYSE ATIK SU 
MAKİNEDEKİ GİYECEKLERE GERİ GELİR Mİ?
Hayır, eğer çamaşır makinesinin atık su borusuna uygun bir şekilde 
takıldıysa atık sular çamaşırlarınıza gelmez. Atık su borusu direk olarak 
kanalizasyon’a bağlıdır. NOT: Çamaşır makinesinin su boşaltma 
hortumunun atık su borusu içindeki uzunluğu 13 cm.den uzun 
olmamalıdır.
TUVALETE BAĞLI OLAN UNİTE EĞER ÇALIŞMAKTAYSA TUVALET 
KULLANILABİLİR Mİ?
Evet, CatGenie çalışırken tuvaletinizi kullanabilirsiniz. Klozet kapaklarının 
altındaki minik ayaklar sayesinde su boşaltma hortum askısı ezilmez.
ATIK SULAR İÇİNE BOŞALDIĞINDA TUVALET TAŞABİLİR Mİ?
Hayır, atık su içine boşaldığında tuvaletlerin içindeki su otomatik olarak 
eski  seviyesine döner ve tuvaletiniz tıkalı olmadığı takdirde taşmaz.
ELEKLİ KÜREĞE KATI ATIK YAPIŞIRSA NE OLUR?
Yıkama devrinde elekli kürek, suyla, dezenfektan sıvıyla ve yıkanabilir 
granüller sayesinde temizlenir. 
YIKANABİLİR GRANÜLLER SIVIYI EMER Mİ?
Hayır, yıkanabilir granüller emici değillerdir. Kedi kumunun aksine 
yıkanabilir granüller her yıkama devrinde tamamen yıkanarak temizlenirler. 
Bu granüllerin tek fonksiyonu kedilerin eşeleme ve üstünü kapatma 
içgüdüsünü tatmin etmektir.
EĞER YIKANABİLİR GRANÜLLER YUTULURSA NE OLUR?
Yıkanabilir granüller kediler ve insanlar için zehirli değildirler, sindirim 
sisteminden rahatlıkla geçebilirler.
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Otomatik 
Program
Bu programla kedi sayınıza bağlı 
olarak tuvaletinizi günde 1 ila 4 kere 
çalıştırabilirsiniz. CatGenie’yi 
günde 1,2, 3 veya 4 kere 
çalışmaya ayarladığınız 
takdirde her 24, 12, 8 
veya 6 saatte bir çalışır. 
Bu programlamada 
kartuş (Sanisolution) 
120 defa temizleme 
yapabilir.

KONTROL PANOSU

KARTUŞ DOLULUK GÖSTERGESİ
Kartuşta 10 kerelik yıkama kaldığında 
yanar. Kartuş tam boşalana ve yenisi 
konana kadar yanmaya devam eder. 
Eğer dolu kartuş çıkarılırsa 
yanıp söner.

BAŞLAMA- MOLA 
(START-PAUSE)
DÜĞMESİ

*Elle temizlik devri 
başlatmak için
*Herhangi bir devirde ara 
vermek için
*Durdurulmuş bir devirde 
tekrar başlatmak için
*Sessiz uyarılarda
basıp bırakabilirsiniz.

OTOMATİK ÇALIŞMA 
(AUTO SETUP) DÜĞMESİ
Programlama için kullanılır.

HER TUVALET SONRASI 
temizlik için programlama veya 
* Günün temizlik istediğiniz 
saatlerine
* Günde kaç kere temizleme 
istediğinize ayarlama için 
kullanılır.

1

2

ÇOCUK KİLIDİ
IŞIK VE DÜĞMELERİ

Kazara çalıştırmaları engeller. Her iki 
düğmeye aynı anda (Auto Setup & Start 
Pause) 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidi 
(Child Lock) ışığını yakın. Bu ışık çocuk 
kilidi aktif olduğu sürece yanacaktır.

HATA IŞIĞI
Eğer yıkama devrinde sorun varsa 
bu ışık yanar ve ses çıkarır. Ses hata 
numarasını gösterir. 1 den 4 e kadar 
yanan ışıklara göre 12. sayfadaki sorun 
giderme listesine bakınız.

1’ DEN 4’ E 
KADAR IŞIKLAR 
VE KEDİ (CAT) 
GÖSTERGESİ
bu göstergenin 
fonksiyonu
Kartuş doluluk seviyesi
ışıklarının 10+ ‘dan
100+’a gösterimi,
Otomatik Günlük
çalışmaya ayarlanmış
devirlerin sayılarının
ışıklarla gösterimi,
Sorunların sayılar
üzerinde ışık
yanarak gösterimidir.

KARTUŞ SEVİYESİ
Işık ve Düğmeler
Kaç yıkama devri kaldığını gösterir
Iki düğmeye aynı anda basıp bırakın
+10 dan +100’e doluluk seviyesi 
gösterir.

CATGENIE’NİZİN ÇALIŞMASINI KENDİNİZE 
GÖRE AYARLAYIN.

3 seçeneğiniz var.

Düğmeyle 
Çalıştırma
Başlama (start) düğmesine istediğiniz 
zaman basarak bu programı kullanabilirsiniz. 
Bu program diğer programların yanısıra 
kullanılabilir. Bu opsiyonu 
CatGenie uyuma modundayken 
veya iki otomatik devir arası 
kullanabilirsiniz. Sağlık 
problemlerini kontrol etmek 
istediğinizde bu program 
kolaylık sağlar. Bu programda 
kartuş (sanisolution) 120 defa temizleme 
yapabilir.

Her tuvalet sonrası 
temizlik programı 
(Kediye göre ayar)
Her tuvalet sonrası temizlik modu 
ayarlandıysa, CatGenie kediniz 
tuvaleti kullandıktan sonra temizler. 
Böylece tuvalet hiçbir zaman kokulu, 
kirli ve mikroplu olmaz. Bu kullanım 
programı en verimli programdır. 
Dezenfektan kartuş bu programda 240 
kullanıma kadar yeter. 

CatGenie uyarı ışığı ve sesi ile sizinle iletişim kurar.

4

5

6

3

7
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES

7www.catGenie.com 1-888-735-3927

7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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HER TUVALET SONRASI TEMİZLİK PROGRAMI
Her Tuvalet Sonrası Temizlik programı ile CatGenie, kediniz tuvalet ihtiyacını giderdikten 10 dakika 
sonra temizlik işlemine başlar.  Diğer kediniz tuvalet kabını kullanmak için bekliyorsa , işlem merkezi 
temizlik işlemini 10 dakika geciktirerek kendini yeniden programlar.
Tuvalet kabı kediniz tarafından kullanılıyorsa  program başlamaz.  Biyonik göz, işlemi gözetlemeye alır.

Her Tuvalet Sonrası Temizlik Programına ayarladıysanız Dezenfektan Kartuşun kullanımı 120 
yıkamadan 240 yıkamaya çıkar. Bu programda CatGenie temizliği ve katı maddelerin atılma işlemi 
hemen yapıldığı için  her yıkamada daha az dezenfektan sıvısına ihtiyaç  duyulur.

Her Tuvalet Sonrası Temizlik programında iki  yöntem vardır; 14 saat aktif kullanım ve 10 saat uyku. 
Aktif kullanımda , kediniz tuvaletini yaptıktan sonra program temizliğe geçer. Uykuda kullanımda ise  
temizlik programı hemen çalışmaz. Bu 10 saat uyku süresince eğer isterseniz  Başlama- Mola (Start-
Pause) Düğmesi’ne basarak temizlik programını çalıştırabilirsiniz. Eğer kediniz CatGenie uyurken 
tuvaletini yaptıysa, CatGenie uyandığı anda otomatik olarak temizlik programına geçer.

HER TUVALET SONRASI TEMİZLİK PROGRAMI 
NASIL PROGRAMLANIR.
1.ADIM, CatGenie’nin 10 saat uykudan uyanacağı zamana karar veriniz.
Bu zamanı belirledikten sonra aşağıdakileri uygulayınız.
2.ADIM, Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine  kedi(CAT) ışığı yanana kadar basınız ve bırakınız.
3. ADIM, Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine 4 saniye basınız ve tutunuz ve sonra bırakınız.
KEDI (CAT LED) IŞIĞI. İşlem programlandıktan sonra CatGenie 3 kere uyarı sesi ve kedi (CAT LED) 
ışığını yakarak  işlemin tamamlandığını gösterir. Her Tuvalet Sonrası Temizlik  programı aktif kullanımda 
olduğu sürece kedi (CAT LED) ışığı yanar. Kediniz tuvaletini yaptığı andan itibaren 10 dakika içinde kedi 
(CAT LED) ışığı hızla yanıp söner. Uykuda kullanımda  kedi(CAT LED) ışığı birkaç kez yanıp söner ve bu 
da programın uykuda olduğunu gösterir. 
HER TUVALET SONRASI TEMİZLİK PROGRAMINDAN ÇIKMAK İÇİN: Otomatik Çalışma (Auto 
Setup) Düğmesine kedi (CAT LED) ışığı sönene kadar basıp bırakınız.

HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 

14www.catGenie.com 1-888-735-3927

OWNmanPRT v50_US.09:Layout 1  5/14/09  5:35 PM  Page 7

OTOMATİK PROGRAM
Otomatik program yöntemiyle , CatGenie’yi yeniden programlayarak 24 saat içerisinde 1 den 4 e 
kadar yıkama devri oluşturabilirsiniz. Programınızı yapınca, CatGenie otomatik olarak sizin belirlemiş 
olduğunuz zamanlarda yıkama devrini başlatır. Otomatik program zamana göre çalışır, sizin CatGenie 
den yıkama devrini başlatmasını istediğiniz zamanı otomatik program olarak programlamanız gerekir.
Örnek vermek gerekirse, siz CatGenie nin öğlen saat 2 de ve gece saat 2 de otomatik yıkama yapmasını 
istiyorsanız, sizin mutlaka otomatik yıkama programını  öğlen saat 2 de veya gece saat 2 de yapmanız 
gerekir. Otomatik programa karar verdiyseniz  sol taraftaki tabloyu mutlaka takip etmeniz gerekir ve 
otomatik program saatlerini  belirlerken  kedinizin tuvaletini ne zaman yaptığını iyi gözlemlemeniz 
gerekir.

OTOMATİK PROGRAM  NASIL 
PROGRAMLANIR.

1.ADIM. CatGenie nin gün içerisinde  kaç defa ve hangi saatlerde çalışmasını istediğinizin kararını 
veriniz. Bir saat seçiniz ve aşağıdakileri uygulayınız.
2.ADIM. Gün içerisinde  yıkama SAYISINI (1 ila 4 kere) programlayabilmek için Otomatik Çalışma (Auto 
Setup) Düğmesine gün içerisinde  kaç kere yıkama devresinin çalışmasını istiyorsanız o kadar  basınız 
ve bırakınız. Günde 1 kere istiyorsanız 1 kere basınız ve bırakınız. Günde 2 kere istiyorsanız 2 kere 
basınız ve bırakınız. Günde 3 kere istiyorsanız 3 kere basınız ve bırakınız. Elinizi tuşa sürekli olarak basılı 
tutmayın. Gün içerisinde kaç adet yıkama devresi programladıysanız onun karşılığı ışık yanar. Bir ışığın 
yanması günde bir kere demektir. İki ışığın yanması günde iki kere demektir. Üç ışığın yanması günde 
üç kere demektir. Eğer bir hata yaptıysanız , Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesini tüm ışıklar 
kaybolana kadar basınız ve bırakınız  ve 1.Adım dan tekrar başlayınız.
3.ADIM. CatGenie nin otomatik program yıkama SAATİNİ  ayarlamak için Otomatik Çalışma (Auto 
Setup) Düğmesini  4 saniye  basarak  tutunuz ve bırakınız. CatGenie 3 adet uyarı sesi ve 4 adet ışığın 
yanıp sönmesi ile işlemin tamamlandığını belirtir. Gün içerisindeki yıkama devrinin adedi kadar ışık 
yanık olarak kalır. Bu program yapıldıktan sonra CatGenie 30 saniye içinde çalışmaya başlar.

UYARI:  Bir kediniz varsa CatGenie’yi mutlaka günde 1 veya 2 kere çalıştırın. 
CatGenie yi yeterli derecede çalıştırmadığınız takdirde tıkanıklık oluşur. En iyi 
sistem kediniz tuvaletini yaptıktan sonra çalıştırmaktır. Kedinizin katı atığının 
sertleşmesini ve birikmesini beklemeyiniz.

Yıkama devrindeki duraklama ve  elektrik arızalarıyla ilgili bilgi almak için 8. sayfaya bakınız.

OTOMATİK PROGRAMDA HANGİ
SIKLIKTA TEMİZLEME İŞLEMİNİ 

PROGRAMLAMALIYIM.
Bir Kedi………Günde 2 temizleme
İki  Kedi……....Günde 4 temizleme
Üç  Kedi………Günde 6 temizleme

KISA YOL
Programlama Adımlarınızı Kısaltın

• Günlük yıkamalara yenilerini eklemek 
istiyorsanız?
Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine kaç adet 
yıkama yapacaksanız o kadar basınız ve bırakınız 
istediğiniz adette ışık yanana kadar.
• Sadece günlük birkaç yıkama istiyorsanız?
Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine tüm 
Işıklar sönene kadar basınız ve bırakınız. Daha 
sonra Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine 
istediğiniz adette yıkama devresi ışığı yanana kadar 
basınız ve bırakınız.
• Sadece yıkama zamanını değiştirmek 
istiyorsanız?
Yeni zamanı belirledikten sonra Otomatik Çalışma 
(Auto Setup) Düğmesine  Basınız 4 saniye tutunuz 
sonra bırakınız.
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OTOMATİK PROGRAM İLE İLGİLİ BİLGİLER
CatGenie'nizi çalıştırmak için en iyi zaman hangisidir?
Kediler genellikle ana yemeklerini yedikten sonraki yarım saat içerisinde tuvalet ihtiyacını hisseder. Kedi 
uzmanlarının söylediğine göre kediler günde 15 ile 20 saat arası ( günlerinin % 70’i) uyurlar. Kedinizin 
davranışlarını yakından takip edebilirsiniz ve seçtiğiniz CatGenie çalıştırma zamanıyla kedinizin günlük 
işlemlerine müdahele etmemiş olursunuz.

NOT: Eğer kedinizin tuvalet kabını kullandığı anda  CatGenie’nin yıkama devri zamanı ise, biyonik göz 
CatGenie’yi uyararak  yıkama devrini erteler. Kedi tuvaletini edip tuvalet kabından ayrıldıktan sonra 
CatGenie 10 dakika bekler ve yıkama işlemine başlar.

YIKAMA DEVRİNE NASIL ARA VERİLİR.
* Yıkama  Devrine ( Otomotik yıkama veya kendinizin başlattığı) ara vermek istediğinizde, 
Başlama-Mola (Start-Pause)Düğmesine basınız ve bırakınız. Ara verdiğiniz zaman CatGenie 
nin TIK sesini duyarsınız.
* Tekrar başlatmak istediğinizde, yeniden Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine  basınız ve 
bırakınız. Eğer Mola’da (Pause) bıraktıysanız, yıkama devri 10 dakika içinde kaldığı yerden 
devam eder. Moladayken CatGenie nin çıkardığı TIK TIK sesini duyarsınız. 

ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Elektrik ile ilgili bir problem (kesilmesi) olduğu zaman CatGenie sizi kontrol panosundaki 
ışıkları keserek uyarır. Programlamış olduğunuz ‘Her Tuvalet Sonrası Temizlik Programı’ 
veya ‘ Otomatik Program’ sona erer, çünkü belirlemiş olduğunuz başlama zamanı elektrik 
olmadığı sürece ertelenir. Kısa süren bir kesinti veya fişin yerinden çıkması gibi bir durumsa 
yeniden programlamanıza gerek yok çünkü başlama zamanı bir kaç dakika gecikmiştir. Eğer 
elektrik kesintisi saatlerce sürerse, 6. sayfaya bakarak tekrardan programlamanız gerekir. 

MANUAL(EL İLE) BAŞLATMA PROGRAMI
Herhangi bir sistemle programlanmamış yıkama devresini başlatmak istiyorsanız, Başlama- Mola (Start-
Pause) Düğmesine basınız ve bırakınız. Eğer kedinizin sağlık sebebiyle  katı ve sıvı atıklarını  kontrol 
etmek istiyorsanız veya iki yıkama zamanı arasında CatGenie’nizin temiz olmasını istiyorsanız bu 
opsiyonu kullanabilirsiniz.

ÇOCUK KİLİDİNİ MUTLAKA TAVSİYE EDİYORUZ 
çünkü kediniz veya çocuğunuz kazara yıkama devresini başlatabilir.

Çocuk kilidini başlatma: Başlama- Mola (Start-Pause) Düğmesine ve Otomatik Çalışma 
(Auto Setup) Düğmesine aynı anda basarak 3 saniye tutunuz ve bırakınız. CatGenie uyarı sesi ve çocuk 
kilidi ışığının yanması çocuk kilidinin çalıştığını gösterir. Çocuk kilidi çalıştığı sürece  herhangi biri 
tuşlara bastığında CatGenie sizi (beep) sesiyle uyarır.
Çocuk kilidini devreden çıkarma: Başlama-Mola (Start-Pause) Düğmesine ve 
Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine aynı anda basarak uyarı (beep) sesi bitene ve çocuk kilidi 
ışığı sönene kadar tutunuz ve sonra bırakınız.
NOT: Çocuk kilidi ışığı yanarak size çocuk kilidinin çalışmakta olduğunu gösterir.

CATGENIE  KEDİ TUVALETİ VE PARÇALARI
*ÇEVRE DOSTU  VE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ (BIODEGRADABLE & 
RECYCLABLE) YIKANABİLİR GRANÜL VE DEZENFEKTAN SIVI 

(SANISOLUTION) KARTUŞU

dolayısıyla kartuş bittiği zaman kendinizi suçlu hissetmezsiniz.
Çoğu plastiğin yok olması binlerce yılı almaktadır, bazıları ise geri dönüşümlü bile (biodegrade) 
değildir. CatGenie yıkanabilir Granül ve Dezenfektan Sıvı (Sanisolution) Kartuş’da benzersiz kimyasal 
katkı maddesi  vardır ve bunlar plastik-seven bakteriler tarafından plastiğin kısa zamanda yok olmasına 
olanak sağlarlar. Kartuş kutusuysa on yıldan daha kısa bir sürede geri dönüşecektir (biodegrade). 
Kartuşun plastiği ise güvenilir biçimde diğer recycled plastiklerle karıştırılabilir.  Atık su sistemine 
karışmış yıkanabilinir granüller ise fosseptikte 9 ayda arazide ise iki yıl içerisinde geri dönüşür.

KEDİNİZİN TÜYLERİNİ TEMİZLEMENİZ 
HEM KEDİNİZ HEM DE CATGENIE İÇİN 

FAYDALIDIR.

BİYONİK GÖZ KEDİNİZİ TUVALET 
KABINDA GÖRÜR.

OTOMATİK PROGRAMLAMA ÖRNEĞİ.
CatGenie nizin çalışmasını günde bir kez ve 
sabah 8:15’de istiyorsanız, …..onu sabah 8:15’de 
programlayın.
Günde 3 kez ve sabah 6:00, öğlen 2:00, 
akşam 10:00……onu bu saatlerin birinde 
programlayınız.
Günde 4 kez ve sabah 7:00,öğlen 1:00, 
akşam7:00,gece 1:00…onu bu 4 saatten birinde 
programlayınız.
Programlama yapılan saatten sonra otomatik 
olarak ayarlanan çalışma sayısına göre uygun 
saatlerde çalışmaya başlayacaktır.
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CatGenie çalışırken kartuşu 
kesinlikle çıkartmayın.

Yıkama devresinde kartuşu yerinden 
çıkartmak , kartuşun ömrünü uzatmaz. Kartuşu 

yerinden çıkartmak  CatGenie’nin düzgün 
yıkamasına engel olur, tamamiyle kurutma 
yapamaz, bakterileri ve kokuyu yok etmez. 

Temizleme öncesi kartuşu tamamen çıkartmak 
CatGenie’nin çalışmamasına sebep olur.

NOT: Kartuş sayacı kartuşun her 
kullanımının başlangıcını sayar.

YIKANABİLİR GRANÜL  kesinlikle  değiştirme gerektirmez.
Yıkanabilir granülü değiştirmeye gerek yoktur ama eklenilmeye ihtiyaç vardır. Olması gereken sınırdan aşağı 
indiğinde granül eklemeniz gerekecektir. Granülün yeterlilik  sınırı olarakta  tuvalet kabının içerisindeki girintiyi 
gösterebiliriz. Granülü bu seviyede tutmamız önemlidir, dolayısıyla evinizde mutlaka yedek yıkanabilir granül 
kutusu bulundurmanız gerekir.

UYARI: CatGenie içine hangi şartlarda olursa olsun KEDİ KUMU KOYMAYIN ve yıkanabilir granülle  
KARIŞTIRMAYIN. Eğer kedi kumu kullanırsanız, CatGenie’ nize birçok hasar verdiğiniz gibi garantinizi 
de geçersiz kılarsınız. Sadece birkaç tane kedi kumu bile boruların tıkanmasına , su sensorünün harap 
olmasına ve sonu gelmeyen arızalara sebep olur, CatGenie’niz kullanılmaz hale gelebilir.

DEZENFEKTAN SIVI 120 (SANISOLUTION 120 
CARTRIDGE) KARTUŞ

CatGenie’nin çalışmasında ve kedinizin korunmasında  anahtar rolünü oynar.
Kartuş 120 dezenfektan sıvının güvenli bir şekilde içeriğinin konsantrasyonunu sağlar. Bu konsantrasyonun 
kediniz için maximum güvenli ve CatGenie niniz için optimal çalışmayı sağlayacak biçimde hazırlanabilmesi 
için kullanılan software programı ile suya katılan dezenfektan oranını kontrol eder ve doğru bir şekilde 
hazırlandığını gözlemler. Dezenfektan kartuşunuz boşsa  değiştirin, aksi taktirde CatGenie çalışmayacaktır. 
Herzaman elinizde yedek bir dezenfektan kartuşu bulundurun, böylece CatGenie’ yi ara vermeden 
kullanabilirsiniz.

UYARI: SADECE YARISAYDAM GÜMÜŞ RENGİ CATGENIE DEZENFEKTAN SIVI(SANISOLUTION CARTRIDGE)
KARTUŞUNU CatGenie 120 MODEL İÇİN KULLANIN.  

KARTUŞUN ÜZERİNDEKİ YIKAMA SAYISINI MUTLAKA 
KONTROL EDİN. 

NOT: Eğer çocuk kilidiniz çalışıyorsa, Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine ve Otomatik Çalışma (Auto 
Setup) Düğmesine aynı anda basarak  uyarı (beep) sesi bitene ve çocuk kilidi ışığı sönene kadar tutunuz ve 
sonra bırakınız ve çocuk kilidini devre dışı bırakınız. Şimdi artık kartuş seviyesini kontrol edebilirsiniz.
Kartuş Seviyesi: Başlama- Mola (Start-Pause) Düğmesine ve Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine 
aynı anda basınız. Bir saniye tutunuz ve bırakınız. 10+ dan 100+ ya kadar olan numaraların altındaki ışık , 
kartuşun kalan yıkama sayısına yakın bir numarada yanar. Sizin bunu tekrar bakıp okumak için  3 saniyeniz 
vardır. NOT: Eğer sürekli Her Tuvalet Sonrası Temizlik programı kullanıyorsanız, kartuş seviyesini 
gösteren numarayı ikiyle çarpınız.
Çocuk kilidini tekrar kurmayı unutmayın. Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine ve Otomatik Çalışma 
(Auto Setup) Düğmesine aynı anda basınız. 3 saniye tutunuz ve bırakınız.

DEZENFEKTAN SIVI (SANISOLUTION 120 CARTRIDGE) 
KARTUŞ  İÇİN DİKKAT EDİLECEK UYARILAR.

Düşük Seviye: Kartuş içerisinde dezenfektan sıvı oranı 10 yıkamaya yetecek kadar kalmışsa , kartuş ışığı 
yanar ve öyle kalır. Yedek kartuşunuz yoksa derhal sipariş vermeniz gerekecektir.
Kritik Seviye: Kartuşunuz sadece 3 yıkama devirlik kalmış ise , kartuş ışığı yanar ve tekrar eder, 30 
saniyede bir uyarı sesi(beep) verir. Bu sesi durdurmak için Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine basınız ve 
bırakınız. Kartuş ışığı yanarak size sadece 3 yıkamanın kaldığını hatırlatır. ÖNERİ: Eğer kartuşunuzda az sayıda 
yıkama kaldıysa ve siz evden uzaklaşacaksanız , siz dönene kadar dolu kartuşu takınız. Daha sonra 
azalmış kartuşla tekrar değiştirirsiniz. 
Boş Kartuş:  Kartuşunuz boş ise, kartuş ışığı yanar ve tekrar eder, 30 saniyede bir 2 uyarı sesi(beep) verir. 
. Bu sesi durdurmak için Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine basınız ve bırakınız. Kartuş ışığı yanıp söner  
fakat CatGenie  yıkama yapamaz. Manuel (El ile) olarak yıkamayı başlatmak isterseniz, 2 uyarı sesi (2-beep) 
tekrar harekete geçer. Sadece yeni kartuşu takınız, işlemler tekrar başlayacaktır.
Kartuş Yok:  Kartuş ışığı ve Hata (Error) ışığı sırayla  yanıp söner. CatGenie işleme başlamaz.  Harekete 
geçirmek için yeni kartuşu takmanız gerekir. Yanlış yerleştirilmiş kartuşta uyarı sesine(beep) sebep olur. Kartuşu 
yerine doğru yerleştirmek gerekir. Girintili kısmı arka tarafa gelecek şekilde yerleştirilir. Dezenfektan sıvının 
çalışabilmesi için  kartuşun doğru şekilde yerine monte edilmesi gerekir.

DEZENFEKTAN  SIVI  İLE  İLGİLİ  BİLGİLER.
CatGenie ‘de kurallara uygun bir şekilde kullanıldığında , Dezenfektan sıvı kediler ve insanlar için güvenilir ve 
non-toxic dir. Veterinerlerin  muayene ve ameliyat masalarını sterilize etmek için kullandıkları dezenfektanların 
içeriğiyle aynıdır.

UYARI: Konsantre haliyle dezenfektan sıvı deride ve gözde kaşıntıya sebep olabilir, bu yüzden 
temas edilmemelidir. Kesinlikle yenmemeli, içilmemelidir ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Herhangi 
bir şekilde derinize veya gözünüze geldiyse bol suyla yıkanmalıdır. Eğer kazara içildiyse  mutlaka 
doktorunuza  başvurmanız gerekir.

BU SEVİYEDE TUTUNUZ

KEDİ KUMU  KESİNLİKLE 
KULLANMAYIN  VEYA 

KARIŞTIRMAYIN.

Kartuşun 
girintili 
kısmı 
CatGenie 
nin arka 
tarafına 
gelecek 
şekilde 
yerleştirilir.

KARTUŞUN ALTINDA BULUNAN BEYAZ  
TIPAYI YERİNDEN ÇIKARMAYIN.

Dezenfektan Sıvının dışarıya akmasına ve 
CatGenie’yi bozmasına sebep olursunuz.

BU DURUM GARANTİNİZİ ORTADAN KALDIRIR.
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KURULUM. Tüm tarifler için kurulum kılavuzunu takip ediniz.

ÇAMAŞIRHANE VEYA 
ÇAMAŞIR MAKİNESİ YANINDA
1. Çamaşırhanedeki soğuk su vanasını kapatın. 2. Çamaşır makinenizin soğuk 
su hortumunu yerinden çıkartın. 3. Kutudan çıkan 3/4 ‘’ T adaptörüne çamaşır 
makinenizin hortumunu takın, T adaptörünüde soğuk su musluğu girişine tekrar 
takın. 4. CatGenie’nin su hortumunu T adaptörüne takın, suyu açın.
5. CatGenie atık su boşaltma hortumunu çamaşır makinesinin atık su hortumunu 
taktığınız yere takın. 6. Tıkanma ve taşmaları engelleyin. Çamaşır makinesi hortumu 
atık su borusuna 13 santimden fazla girmemeli. Elektrik fişinide prize takın.

TUVALETTE VEYA BANYODA 
1. Tuvalete veya tuvalet sifonuna giden borudaki suyu kesin.  Su borusunu 
yerinden çıkartın. 2. Kutudan çıkan uygun ebattaki (3/8 ‘’) T adaptörü su 
hortumuna ve girişine tekrar takın. 3. CatGenie su hortumunu T adaptörüne 
takın, suyu tekrar açın ve akıntı ve sızıntıları kontrol edin. 4. Sadece tuvalette 
kullanım için sağlanmış olan su boşaltma hortum askısına CatGenie su 
boşaltım hortumunu takın. Hortumdaki beyaz uç hortum askısının içine 
iyice girene kadar itin. 5. CatGenie su boşaltma hortum askısını tuvaletinizin 
kenarına takın. Elektrik fişini prize takın.

53

11 2 3

4

2

ATIK SU HORTUMUNU ETRAFINA SARMAK
EVET. Eğer atıksu hortumunun bir bölümünü tuvaletin 
tabanının altında saklamanız gerekiyorsa geniş ve 
birbirine dolaşmayan halkalar haline getirin.
HAYIR. Dar ve birbirine giren halkalarla hortumu 
tabanın altında saklamayın. Hortumu ezmeyin ve 
bükmeyin.

4 5

İKİ HORTUMU BİR ATIK SU BORUSUNA BAĞLAMA:

1. Eğer CatGenie atık su hortumu ve çamaşır makinesinin 
atık su hortumu gidere aynı anda sığmıyorsa iki hortumuda 
yerinden çıkarın.
2. Eğer çamaşır makinenizin atık su hortumuna takılacak 
koruma plastiği varsa bu koruma plastiğini ve hortumu 
beraberce gidere sokmayı deneyin.

3. Hala hortumu gidere 
uyduramıyorsanız, hortumdaki 
koruma plastiğini 5 cm. kadar 
geriye çekip tekrar deneyin.

4. İki hortumu aynı yere bağlayabilmenin bir 
başka yolu da CatGenie’nin hortumunu çamaşır 
makinesinin hortumundan biraz ileride tutarak 
gidere sokmaktır.
5. İki hortumu birden sıkıca yerine oturana kadar 
giderde ileri doğru itin.

3

421

5

DOĞRU VE YANLIŞ KURULUMLAR

EVET 

ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİDERİ 
EVET. CatGenie atıksu hortumunu yerde yaklaşık 
5 cm. düz bir şekilde gittikten sonra çamaşır 
makinesinin giderine bağlayın.
HAYIR. CatGenie atıksu hortumunu hemen dik 
bir şekilde çıkışla çamaşır makinesi giderine 
bağlamayın.

EVET HAYIR

YER GİDERİ 
EVET. CatGenie atıksu hortumunu önce 
aletten yaklaşık 30 cm. kadar yukarıya 
yönlendirdikten sonra yerdeki gidere bağlayın.
HAYIR. CatGenie atıksu hortumunu aletten 
çıktığı seviyede tutarak direk yer giderine 
bağlamayın.

HAYIR

EVET 

HAYIR

HAYIR

HAYIR
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düğmeye basarak yerinden çekin, kenara koyun. Eğer gerek duyulursa 
atık haznesi de yerinden çıkarılabilir. Tabana ulaşabilmek için granüllerin 
konduğu tuvalet kabını yerinden çıkarmanız gerekir. Tuvalet kabını 
yerinden çıkardığınızda kedilerin kullanamayacağı bir şekilde kenarda 
tutun.

PARÇA DEĞİŞTİRMEK GEREKTİĞİNDE YAPILACAKLAR

CatGenie’nin parçalarından birini değiştirmeniz gerektiğinde onu duvardan 
uzaklaştırın. Atıksu hortumu giderde takılı kalsın. Atık haznesi kapağını 
yerinden çıkarın. İşlem Merkezini yerinden çıkarın ve dik bir şekilde bir 
havlu üzerinde duvara dayayın. Elekli küreği takılı olduğu klipsten çıkarın. 
Kolu ve klipsi arkadaki açıklığa doğru itin. Kenarlığı çıkarmak için siyah 

UYARI: Aksi söylenmediği takdirde CatGenie ile ilgili bir şey yapmadan önce mutlaka elektrik ile olan bağlantısını kesin. İşiniz 
bitince fişini takmayı unutmayın. İşlem merkezini yerinden çıkarmak elektrik akımının kesilmesine sebep olur. Eğer işlem 

merkeziyle ilgili bir uygulama yapacaksanız önce aletin fişini prizden çıkarın.

NASIL PARÇA DEĞİŞTİRECEKSİNİZ ? Yedek parçalar tuvaletin tabanının altındadır veya 
bizden temin edilebilir.

Yedek parçaları tuvalet tabanının 
altında ihtiyacınız olduğunda 
kullanmak üzere muhafaza ediniz.

KAVUNİÇİ BAŞLIK
İşlem merkezinin altında kavuniçi bir başlık yeralmaktadır. 
Bu başlık Dezenfektan sıvının (Sanisolution) kurumasını 
ve bağlı olduğu beyaz hortum başını tıkamasını engeller. 
Bunu kontrol etmek için CatGenie’yi prizden çıkartın. İşlem 
merkezini dikkatlice yerinden çıkarın . Kavuniçi başlığı 
temizlemek için içinde birikmiş ve tıkanmış dezenfektan sıvıyı 
sıkarak çıkarın. Daha sonra ılık su ile yıkayın. Eğer bu başlık 
yoksa yedek parçadan temin edin.
Kavuniçi başlığı beyaz hortum başına takın. Kenarlık üzerinde 
kalan bölümü temizleyin. Temiz ve yumuşak bir bezle 
İşlem merkezini silin ve dikkatlice tekrar yerine yerleştirin. 
CatGenie’yi tekrar prize takın.

SU SENSÖRÜ
Eğer sensörün ucu çatlar 
veya hasar görürse çalışmaz. 
Tabanın altına yerleştirilmiş 
yedek parça bölümünde 
bulacağınız yedeğiyle 
değiştirebilirsiniz.

KIRMIZI CONTA:
Atık haznesinin altında bulunur ve 
atıksu hortumuna takılıdır. Kırmızı 
conta çok önemli bir parçadır. 
Atıksuyun sızıntısını engeller. 
Bu parça sıkışmamalı ve hasarlı 
olmamalıdır.  Atıksu haznesine 
iyice yerleşmiş olduğundan emin 
olun. Bebek yağı veya sıvı sabun 
ile yumuşak kalmasını sağlayın.

¾ ‘’ T ADAPTÖR 
(Çamaşırhane veya 
Çamaşır Makinesi yanı 
kurulumu için)
T Adaptörün siyah contasının 
olup olmadığını kontrol edin. 
Eğer yoksa bir nalburdan 
temin edebilirsiniz.

ARA HALKASI: Eğer kenarlığın altında çok fazla 
granül kaybı oluyorsa tabanda yer alan ara halkalarını 
kullanabilirsiniz. Tabana , tuvalet kabının döndüğü yere 
önce sadece bir ara halkası ekleyin eğer yetmezse bir 
tane daha ekleyebilirsiniz.
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PROBLEM ÇÖZME
ÖNERİ: Olabilecek problemlerin %90’ını engelleyebilmek için CatGenie’yi Her 

Tuvalet Sonrası Temizleme Programında çalıştırınız.

 Eğer 1,2,3 veya 4 numaralı hatalar varsa hata numarası 
kadar bipleme olur.  Hata ışığı hata numarasında yanar. 

Örnek: 2 bipleme, 2 numaralı ışık ve hata ışığı 2 numaralı 
hatayı gösterir.

Hata ışığı vermeyen, 
veya bipleme 
yapmayan bir 
probleminiz de 
olabilir.

HATAYI DUYUN VE GÖRÜN, BELİRTİLERİ GÖZLEMLEYİN. Biplemeleri durdurmak için 
Başla (Start) Düğmesine basın.

HATA 1. Hata ışığı 1 yanar, 1 kez bipleme sesi olur. Su sensörü kirlenmiştir veya tıkanıklık vardır.

A. SU SENSÖRÜ KİRLİ VEYA YERİNDE DEĞİL. İşlem merkezini yerinden çıkarın. Atık haznesinin 
tepesinden su sensörünü çıkarın. Yumuşak bir bezle temizleyin. Sensörün ucunda kireçlenme 
olmamalı ve parlak olmalı. Su sensörünü yerine iyice yerleştirin. Sensör yerinde değilse bulun 
temizleyin ve yerine yerleştirin. Eğer kaybolduysa tabanın altında yerleştirilmiş olan yedeğini alın 
yerine iyice yerleştirin. 

B. ATIK SU HAZNESİNDE SU BİRİKMESİ . Prizi  veya işlem merkezini yerinden  çıkarmayın. 
Biplemeyi durdurmak için Başla/Mola (Start/Pause) düğmesine basın. Sayfa 17’deki tıkanıklık  
temizleme talimatlarını uygulayın. Eğer düzelmezse  0212 526 20 77 nolu telefonu arayın ve 
aradığınızda ürününüzün seri numarasını hazır bulundurun.

Kirli uç 
donuk 

gözükür.

Temiz uç 
parlaktır.
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A: SU YOKTUR. Prizi veya işlem merkezini yerinden çıkarmayın. Başla (start) Düğmesine bipleme sesini durdurmak için basın.
• Su vanası kapalıdır, vanayı kontrol edin ve sonuna kadar çevirerek açın.
• CatGenie’nin su hortumu ya su vanasına  bağlı değildir ya da işlem merkezinden çıkmıştır. 
Hortumu tekrar vanaya veya işlem merkezine bağlayın.
• CatGenie’nin su hortumu bükülmüş veya sıkışmıştır. Sıkışıklığı giderin. Sorunu 
çözdüğünüzden emin olduktan sonra Başla (Start) Düğmesine 4 saniye basılı tutun ve bırakın. 
Çalışma devri tekrar başlayacaktır.

B. YETERLİ SU YOKTUR: Prizi veya işlem merkezini yerinden çıkarmayın.
• Tuvalet kabına dolarken su boşalıyordur. Atıksu hortumunu tuvalet kabının tabanından 
30 cm kadar  yükseğe kaldırın. Yandaki resme bakın.
• Su basıncı azdır. CatGenie ile aynı zamanda diğer aletlerinizi (çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi) çalıştırmayın veya aynı zamanda banyo yapmayın. Su vanasının sonuna kadar açık 
olduğunda emin olun.
• Evdeki borularınızdaki tortular CatGenie’nin filtresini tıkamıştır.
Su vanasını kapatın. 5 dakika bekleyin. T Adaptörden CatGenie’nin hortumunu sökün ve hortumdaki 
suyu tuvalet kabında daha aşağı seviyede tuttuğunuz bir kovaya boşaltın. CatGenie’yi duvardan 
uzaklaştırın. CatGenie’nin su giriş hortumunu işlem merkezinden sökün. İçindeki filtreyi kontrol edin. 
Eğer kirli ise yerinden çıkarıp yıkayarak temizleyin. Filtreyi yerine takın. Hortumu tekrar İşlem merkezine 
takın, T adaptöre hortumun ucunu tekrar bağlayın, su vanasını açın.
Sorunu çözdüğünüzden emin olduktan sonra Başla/Mola (Start/Pause) düğmesine 4 saniye basılı 
tutun ve bırakın. Çalışma devri tekrar başlayacaktır.

C. ÇOK FAZLA SU
• Su sensörü kirlidir. İşlem merkezini yerinden çıkarın. Atık haznesinin tepesinden su sensörünü çıkarın.
Sayfa 16 daki talimatlara göre temizliği yapın. Su sensörünü dikkatlice yerine yerleştirin. İşlem merkezine 
birikmiş olabilecek tortuyu temizledikten sonra yerine yerleştirin. Çalışma devri devam edecektir.
• CatGenie yerleşim pozisyonu uygun değildir. Yerde seviye ayarlama için birşeyler kullanabilirsiniz. 
Sağ tarafın biraz daha yüksek olması bir sorun yaratmaz.
Kireç parçacıkları su deliklerini tıkayabilir. CatGenie Bakım Tozu veya kartuşu ile kireçleri temizleyin. Birinden biri kutunuzdan çıkmış olmalıdır.
Sorunu çözdüğünüzden emin olduktan sonra Başla/Mola (Start/Pause) düğmesine 4 saniye basılı tutun ve bırakın. Çalışma devri tekrar başlayacaktır.
EĞER SORUN ÇÖZÜLMEZSE 0212 526 20 77  NUMARALI TELEFONU ARAYIN VE ARADIĞINIZDA ÜRÜNÜNÜZÜN SERİ NUMARASINI HAZIR 
BULUNDURUN.

HATA 2. Hata ışığı 2 yanar, 2 kez bipleme sesi olur. Çalışma devri durur; su problemi vardır.

Hortumu 
bükmeyin veya 
sıkıştırmayın.

Atıksu 
hortumunu 
CatGenie’nin 
tabanından 30 
cm kadar halka 
yapacak şekilde 
havaya kaldırın.

İşlem Merkezinin arkası 

Filtre



ÇÖZÜM: SAYFA 17’DEKİ TALİMATLARI UYGULAYINIZ.

HATA 3.. Hata ışığı 3 yanar, 3 kez bipleme sesi olur. Çalışma Devri tamamlanmıştır. 

DİKKAT: Hata giderme işlemine başlamadan önce tuvalet kabındaki yıkanabilir granüllerin ıslakmı, nemlimi 
yoksa kurumu olduğunu tespit edin. Eğer granüller kuruysa A’daki talimatları takip edin. Eğer granüller ıslak veya 
nemli ise B’deki talimatları takip edin.

A: GRANÜLLER KURU ama yıkanmamışsa.
SEBEP: Çalışma devri susuz gerçekleşmiştir. Su sensörü kireçlenmiş olabilir. CatGenie kirece sanki su 
kullanıyormuş gibi davranmış olabilir.

Basit Çözüm: İşlem Merkezini yerinden çıkarın. Kenarlığın üzerinden su sensörünün uçlarını çıkarın. Limonsuyuna 
batırılmış bir bez yardımıyla veya sadece parmak uçlarınızla ovalayarak kireci yerinden çıkarın. Uç parlak olmalıdır. Su 
sensörünü dikkatlice yerine yerleştirin. Daha sonra işlem merkezini yerine takın.
Başla (Start) düğmesine basarak tam bir çalışma devri başlatın ki,  elekli kürek sallamalarını 
gerçekleştirerek granül tıkanıklığını engellesin.

B: GRANÜLLER ISLAK VEYA NEMLİ. CatGenie tuvalet kabından atıksu çekilmemiş.
Ürünün tesisatında bir problem olabilir. Atıksu boşaltımını durduran birşey olmuştur.
• Atıksuyun tam olarak boşalması için atıksu borusunun veya askısının ezilmemiş, sıkışmamış veya kıvrılmamış 
olması gerekmektedir.
Tuvalet kabının tabanının borunun üstünde olmamasına dikkat edin. Hortum tabanda bulunan aralıklardan birinden 
sıkışmadan geçmelidir.
Hortumun bir kısmı tuvalet kabının tabanının altında gevşek olarak halka şekline getirilmiş bir şekilde durabilir, hortum 
sertçe kıvrılmamalıdır !
Klozet kapağının altında minik ayakçıkları olmalı böylece askı klozet kapağı altında ezilmemelidir. (resimdeki gibi)
Çamaşır makinesi atık su giderine hortum bağlamayı görmek için sayfa 10’a bakınız.
• Atıksu hortumunun çok yüksekte olmamasına dikkat edin. Atıksu hortumu yerden en fazla 1.20 m. yükseklikte 
bir gidere bağlanırsa iyi sonuç  alınır. Eğer gider çok yüksekse ve sizin de atıksu sorununuz oluşuyorsa CatGenie’yi 
yükseltmelisiniz.

BİR SONRAKİ ADIM: Kurulumun şeklinden dolayı veya başka bir nedenden oluşmuş olan tıkanıklığı temizleyin, 
örneğin ;
• Bir oyuncak, yabancı bir madde veya çarka dolanmış kedi tüyü atıksu boşaltımını engelleyebilir.
• Atık Haznesi altındaki granüller haznenin ayarını ve atıksu borusu bağlantısını bozabilir.
• Granüller, pislik veya küçük bir cisim Atık haznesindeki delikleri tıkamış olabilir.
• Atık Haznesindeki kırmızı conta hasar görmüş, sıkışmış, yerinden çıkmış veya tamamen kayıp olabilir.

İYİ BİR ÖNERİ: Tıkanıklık çoğu zaman CatGenie’nin yeterince çalışmamasından kaynaklanabilir. Her tuvalet 
sonrası programını kullanmayı deneyin. CatGenie bu programda daha iyi çalışır ve Dezenfektan sıvı 
(SaniSolution) daha verimli kullanılır. Programlama için sayfa 7’ye bakın.

İYİ BİR ÖNERİ: CatGenie’nin düzgün ve verimli çalışması ve tıkanıklıkların önüne geçebilmek için yılda 4 
ila 6 kere CatGenie Bakım Ürünleri kullanın. Kutunuzdan çıkan numuneyi deneyebilirsiniz; Bakım tozu ve 
solüsyon halinde iki türü vardır.

ÖNERİ: 0212 526 20 77 nolu telefonu arayabilirsiniz. Hata 3’ten şikayetçi olduğunuzu söyleyerek yardım 
alabilirsiniz. Telefon açtığınızda ürününüzün seri numarasını yanınızda bulundurmayı unutmayın.

HATA 4.. Hata ışığı 4 yanar, 4 kez bipleme sesi olur. Kurutucu aşırı ısıtıyordur ya da durup 
tekrar başlamıştır.
BİRŞEY YA ARKADAKİ VANTİLATÖRÜ VEYA ÖNDEKİ ÜFLEYİCİYİ ENGELLEMEKTEDİR.

DİKKAT. Yangın Tehlikesi. İşlem Merkezinin arkasında hava girişini engelleyen ne varsa kaldırın. CatGenie’yi duvardan 5 cm uzaklaştırın. Tuvalet kabının 
içinde sıcak hava akışına engel olabilecek bir mani varsa kaldırın. Arka vantilatörleri elektrik süpürgesiyle temizleyin. Ürünü 20 dakika kadar soğuması için 
bırakın. Tekrar Başla (Start) Düğmesine 4 saniye basın bırakın, kurutma kaldığı yerden devam edecektir.

DİKKAT: CatGenie tekrar çalışırken herşeyin yolunda gittiğinden emin olmak için gözlemleyin. Eğer aynı hata tekrar ediyor, yanık  kokusu 
alıyor veya kıvılcım görüyorsanız derhal aletin fişini çekin ve müşteri hizmetlerini arayın. Hata 4 olduğunu söyleyin, telefon ederken 
ürününüzün seri numarasını da hazır edin.
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YANLIŞ. 
Keskin 
bir kıvrım 
hortumu 
etkiler.

Askının ezilmesini klozet kapağı 
ayakçıkları engeller.

Atıksu 
hortumu 
yerden en 
fazla 1.20 m. 
yükseklikte 
bir gidere 
bağlanırsa iyi 
sonuç  alınır.



SU VEYA ATIKSU PROBLEMLERİ. HATA VERMEYEN DURUMLAR.

5. Tuvalet kabının tabanının etrafında TEMİZ SU, granüller KURU.

A. Su vanasını KAPATIN. CatGenie’yi fişten çekin.  5 dakika bekleyin ve suyu kurulayın. Sızıntının en çok 
olduğu yeri tespit edin. Tüm plastik bölümleri elinizle sıkılaştırın. Tüm metal bölümleri İngiliz  anahtarı ile 
sıkılaştırın. Su vanasını tekrar açın. Eğer tekrar su görürseniz vanayı tekrar kapatın ve akıntının olduğu yeri 
sıkıştırın. Hala su sızıntısı oluyorsa sorun B olabilir.

B. T adaptörün SİYAH CONTASI yoktur. 1. ¾’’ T adaptörü su vanasından sökün. Hortumları bitişik tutun. 
2. Eğer siyah conta yoksa nalburdan yenisini alarak takın.

Eğer problem düzelmezse 0212 526 20 77 nolu telefonu arayıp ürününüzün seri numarasını vererek 5 
nolu hatayı düzeltemediğinizi söyleyin.

6. Tuvalet kabının tabanının etrafında ATIK SU, granüller KURU.

A. ÇAMAŞIRHANEDE; CatGenie atıksu hortumu gidere iyi yerleştirilmemiştir. Sayfa 10’a bakınız.
TUVALETTE; CatGenie atıksu hortumu tuvaletin kenarına yerleştirilmemiştir. İyice kenara yerleştirin.

B. CATGENIE ATIKSU HORTUMU tuvalet kabının tabanının altında sıkışmıştır. Altta su birikimi varmı diye 
tabanı kaldırarak kontrol ediniz. Hortumu açıp tekrar gevşek bir halka haline getirin. Resme bakınız.
Hortumu düzgün yerleştirmek için sayfa 10’daki talimatları takip edin. Tabanın altına kağıt havlu 
yerleştirip akıntının hala devam edip etmediğini kontrol edin. Çalışma devrini başlatmadan once 
herhangi bir sızıntı olmadığından emin olun.

Eğer hala sorunu çözemediyseniz 0212 526 20 77 nolu telefonu arayıp hata 6 da yardıma ihtiyacınız 
olduğunu söyleyin, telefon açmadan ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

7. GRANÜLLER ISLAK VEYA NEMLİ. Çalışma devri bitmiş. Hata gösterimi yok.

Önce tıkanıklık olasılığını elimine edin. Sayfa 17’deki talimatları uygulayarak tıkanıklığı giderin. Sonrasında tüm 19.sayfayı #6’ya kadar takip edin.
Eğer hala sorunu çözemediyseniz 0212 526 20 77 nolu telefonu arayıp  yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin,. Kurutucunun havasının sıcak ılık veya 
soğuk mu olduğuna bakın eğer soğuksa yardım isteyin, telefon açmadan ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

KURULUMDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER. 
HATA VERMEYEN DURUMLAR.
8. Elekli kürek çalışma devri başladığı halde çalışmıyorsa.

Elekli kürek işlem merkezinin içinde yukarı aşağı serbestçe dönüyorsa bu doğru değildir. İşlem merkezini 
yerinden çıkarın. Kenarlıklara veya içine düşmüş her granülü ve pisliği temizleyin. Elekli küreği sıkıca tutup, 
tekerleği döndürmeye çalışın (resimdeki gibi) eğer tekerlek serbestçe etrafında dönüyorsa bizi arayın, eğer 
tekerlek yerinden ancak birkaç santim oynuyorsa bu durum doğrudur. Şimdi granülleri temizleyin ve işlem 
merkezini yerine yerleştirin. Hortum ve fişi kontrol edin. Elekli küreğin doğru çalışıp çalışmadığını bir 
daha kontrol edin, eğer çalışmıyorsa bizi arayın.

Eğer hala sorunu çözemediyseniz 0212 526 20 77 nolu telefonu arayıp hata 8’de yardıma ihtiyacınız 
olduğunu söyleyin, telefon açmadan ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

9. CATGENIE TUVALET KABI ETRAFINDA DÖNMÜYORSA VEYA SADECE BİR YÖNDE DÖNÜYORSA.

A. Tuvalet kabı ve/veya İşlem merkezi yerine tam oturmamıştır. İşlem merkezini yerinden çıkarın. 
Tuvalet kabının köşesinde bulunan dişliyi tespit edin (resimdeki). Parmağınızı kullanarak kabı biraz 
yerinden oynatıp merkezdeki dişliyle kaptaki dişlinin birbiri üzerine oturmasını sağlayın. Aralarda kalmış 
her türlü pisliği ve granülü temizleyin. Işlem merkezini tekrar dikkatlice yerine takın.

B.Eğer boşluk verici diskler taktıysanız çok fazla sayıda takmış olabilirsiniz. Sayfa 11’deki tarife uyarak 
düzeltme yapabilirsiniz.

Eğer dönme problemi devam ederse sayfa 19’da #2’ye kadar olan talimatları gerçekleştirin sonuç 
alamazsanız 0212 526 20 77 nolu  telefonu arayın ve 9 nolu hatada yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. 
Telefonu açarken ürününüzün seri numarasını hazırlayın.
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ELEKTRİK PROBLEMLERİ. HATA VERMEYEN DURUMLAR
10. BAŞLA (Start) Düğmesine bastığınızda CatGenie ışık yakıp, bipliyor ama çalışmaya başlamıyorsa.

A. Başla/Mola (Start/Pause) düğmesine çok hızlı veya çok hafif basmış olabilirsiniz. Düğmeye sıkıca tekrar basınız.
CatGenie biplemeli ve çalışma devrini başlatmalıdır. Eğer hiçbirşey olmuyorsa elektrik sorunu vardır Hata #11’e bakın.
B. Başla (Start) düğmesine bastığınızda Çocuk Kilidi (Child Lock) ışığı yanıyor ve bipleme oluyorsa çocuk kilidi devrede demektir. Kilidi açmak için Başla/
Mola (Start/Pause) düğmesiyle Otomatik Ayar (Auto Setup) düğmesine aynı anda basın, bipleme susup, ışık sönene kadar basılı tutun ve bırakın. Tekrar Başla 
(Start) düğmesine basıp çalışma devrini başlatın.
C. Başla (Start) düğmesine bastığınızda Kartuş (Cartridge) ışığı yanıyor ve bipleme oluyorsa kartuş yoktur. Yeni dolu kartuşu yerleştirin.
D. Başla (Start) düğmesine bastığınızda hata (Error) ışığı yanıyor ve bipleme oluyorsa sayfa 12 ve 13’teki hata çözümlerine başvurun.

Eğer sorununuz hala çözülmediyse 0212 526 20 77 nolu telefonu arayın ve hata 10’da yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Aramadan önce 
ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

11. BAŞLA (Start) düğmesine bastığınız halde çalışma devri başlamıyorsa.

A. Elektrik kesik olabilir veya şalter kapalıdır. CatGenie’nin fişinin takılı olduğundan emin olun. 
Evin elektriğinin olup olmadığını kontrol edin. CatGenie’yi farklı bir prize takın. CatGenie fişini başka 
bir alet üzerinde deneyin. Elektrik geldiğinde ürün bipleyerek tekrar çalışmasına başlayacaktır.

B. İşlem merkezi yerine tam oturmamıştır.
İşlem Merkezini yerinden çıkarın. Varsa araya girmiş granül veya atıkları temizleyin. İşlem 
merkezini tekrar yerine yerleştirin. Hortum ve elektrik kordonunun yerinde olduğundan emin olun.

Eğer sorununuz hala çözülmediyse 0212 526 20 77 nolu telefonu arayın ve hata 11’de yardıma 
ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Aramadan önce ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

12. OTOMATİK PROGRAM ayarlandığı saatlerde çalışmıyorsa.

A. Fiş prize takılı değildir. Fişi prize takın. Uzun süre elektrik olmamasından dolayı programlarınız geçerli değildir, bir daha programlama yapın.
B. Elektrik kesintisi CatGenie’nin programlarının iptal olmasına sebep olmuştur. Sayfa 7’deki kısa yollar talimatlarıyla tekrar programlama yapabilirsiniz.
C. Günlük devirler düzgün programlanmamıştır. Işıklara bakarak istediğiniz sayıda devir ayarı yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Sayfa 7’ye bakarak tekrar 
programlayın.
D. Biyonik göz Tuvalet kabında bir hareket gördüğü için çalışma devrini ertelemiş olabilir. Biyonik gözün 
gördüğü bölümü eşyalardan uzak tutun yoksa çalışma devrini ertelemeye devam edecektir.
E. Her tuvalet sonrası temizleme programı; Kedi tuvaleti kullandıktan 10 dakika sonra temizleme devri 
başlar. Her kediden sonra 10 dakika bekleme yapar. Eğer doğru ayarlandıysa Kedi (Cat) ışığı yanıyor 
olmalıdır. Eğer yanmıyorsa sayfa 7’deki talimatlara uyarak tekrar her tuvalet sonrası temzileme programı yapın. 
Programı kurduktan sonra biyonik gözün önünden elinizi geçirin ışıklar hızlıca gözkırpacaktır. Şimdi 
CatGenie’nin olduğu ortama 10 dakika kadar kimseyi sokmayın ve çalışma devri tekrar başlayacaktır.
Eğer sorununuz hala çözülmediyse 0212 526 20 77 nolu telefonu arayın ve hata 12’de yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Aramadan önce 
ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

13. ÇALIŞMA DEVRİ DURMUŞ, Tuvalet kabı su ile dolu, granüller ya ıslak yada nemli, elekli kürek yerinde 
duruyorsa.
A. ELEKTRİK YOK. Elektrik kesintiye uğramıştır, şalterler kapalı olabilir. CatGenie’nin fişinin takılı olduğundan emin olun. 
Çalışma devri hala başlamadıysa fişi ve kordonu başka bir elektrikli aletle deneyin. Eğer çalışma başlamadıysa sorun B’dir.
B. CatGenie tıkanmıştır. Sayfa 17’deki tıkanıklık giderme talimatlarını uygulayın. Tüm tıkanıklık giderilene kadar her 
aşamayı uygulayın.

Eğer sorununuz hala çözülmediyse 0212 526 20 77 nolu telefonu arayın ve hata 13’de yardıma ihtiyacınız olduğunu 
söyleyin. Aramadan önce ürününüzün seri numarasını hazırlayın.

14. Bir çalışma devrini durdurmak üzere Mola (Pause) düğmesine bastıktan sonra A: CatGenie kendi kendine 
çalışmaya başlamıştır veya B. 10 dakika geçtiği halde CatGenie hala çalışmaya başlamamıştır.

A. MOLA (Pause) 10 dakika sonra kendi kendini iptal eder ve çalışma devri başlar, bu aletin normal çalışma fonksiyonudur. Ara verdiğinizi unutsanız bile alet 
kendiliğinden başlayacaktır.
B: SONLANDIRMA . Kazara Mola (Pause) düğmesine uzun süre basmış olabilirsiniz. 4 saniyeden uzun bu düğmeyi basılı tutmak çalışmakta olan programı 
sonlandırmanıza sebep olur. Başla/Mola (Start/Pause) düğmesine bir daha basarak çalışma devrini başlatabilirsiniz.
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ÖNERİ: 
HER TUVALET SONRASI 

TEMİZLİK PROGRAMI
Yapılan testler göstermiştir 
ki CatGenie’de her tuvalet 

sonrası temizlik programını 
kullanmak ürününün 
performansını 10 kat 

arttırmış ve daha az bakımla 
daha uzun süre kullanımını 

sağlamıştır. Sayfa 7’deki 
talimatlara uyarak bu 

programı kurabilirsiniz.

CATGENIE’NİN  BAKIMI
Sayfa 12’den 15’ e kadar anlatılan ve sayfa 17 ve 18’de belirtilen sorunların pekçoğunu önleyebilmek  

ve CatGenie’nin düzgün ve verimli çalışmasını sağlamak için aşağıda belirtilen basit önlemleri 
almanızı öneririz.

A. BİR DÜĞMEYLE BAKIM:
Bu kadar büyük bir kolaylık olabilir mi? CatGenie Bakım Kartuşunu 
takın Başla (Start) düğmesine basın ve temiz, kireçsiz, ulaşılamayan 
yerleri bile pırıl pırıl olmuş bir CatGenie’niz olsun. Sonuç; tertemiz, 
kokusuz, bakterilerden uzak bir kedi tuvaleti. Bir düğmeye basarak 
üstünüzden büyük bir yük kalkacak. Ve bu bakımı sadece yılda 4 kez 
yapacaksınız. Bu bakım ürünü aynı zamanda toz şeklinde de mevcuttur.
CatGenie’yle birlikte ya bakım kartuşu ya da bakım tozu numuneniz 
kutuyla birlikte gelmektedir. Üzerinde belirtilen talimatlara uyarak kullanın.

NOT: Bakım ürünlerini kullanıyorsanız B bölümünü atlayabilirsiniz.

B. SU SENSÖRÜNÜN TEMİZLİĞİ; A bölümünü yaparsanız B bölümünü uygulamak 
zorunda değilsiniz.

Su sensörünün ucunda kireç veya başka minerallerin birikmemesi gerekir. 
Eğer şebeke suyunuz sertse bu bakımı periodik olarak gerçekleştirmeniz gerekir 
(her iki ayda bir). Bakım ürünlerini kullanabilirsiniz veya aşağıdaki uygulamayı 
gerçekleştirebilirsiniz. Elektrik ve su sistemi bu işlemleri yaparken yerlerine takılı 
olmalıdır.

Atık haznesi kapağını yerinden çıkarın, işlem merkezini çıkarın ve bir havlu 
üzerinde dik olarak duvara dayayın.

Su sensörünü uçlarından yavaşça çekerek yerinden çıkarınız. Limon suyu 
kullanarak ya parmak uçlarınızla veya bir havluyla kireç ve pislik birikimini yavaşça 
temizleyin, uçlar pırıl pırıl parlak olmalıdır. Sensörü yavaşça yerine takın.

Elekli küreği atık haznesinin içine doğru itin, içerdeki tüy ve başka yabancı 
materyal varsa hepsini temizleyin, granülleri ve pislikleri de temizleyin.

Elekli küreği kalkık pozisyona getirin. İşlem merkezini yerine takın. Işık yanar 
söner ve bipleme olur bu aletin hazır olduğunu gösterir. Eğer ışık olmaz ve bipleme 
yapmazsa işlem merkezini yerine doğru yerleştirip yerleştirmediğinizi fişinizin takılı 
olup olmadığını kontrol edin. 

Kirli uç mat 
görünümlü 
olur.

Temiz uç 
parlaktır.

Sensörü yavaşça 
çekiniz.

C. ATIK HANESİNİN içine kedinizin neler soktuğunu kontrol edin.

Kedinizin tüyleri uzunsa veya kedinizin halı kemirme, plastik yeme, ip yutma gibi huyları varsa atık haznesini 
zaman zaman kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bu tip şeyler tıkanıklığa sebep olur. Bazen kedilerde birşeyler 
taşıyarak tuvalet kabına koyabilirler ve bunlar elekli kürekle atık haznesine alınabilir. Oyuncaklar, pelüş 
hayvanlar, para, minik taş parçaları ve bir kedinin taşıyabileceği herşey atık haznesine kaçmış olabilir, kontrol 
etmenizde fayda vardır.

Atık haznesi kapağını yerinden çıkarın. Atık haznesinin içini kontrol edin. Eğer birşey görürseniz işlem 
merkezini yerinden çıkarın, elekli küreği aşağıya doğru itin,hazneyi ve su sensörünü temizleyin; yukarıdaki 
B bölümüne bakabilirsiniz. Elekli küreği yerine koyun, işlem merkezinin altını ve kenarlarını silin daha sonra 
yerine yerleştirin. Işıkları yanar söner ve bipleme yapar. Eğer yapmazsa elektrik bağlantılarını kontrol edin, 
işlem merkezinin yerine yerleştiğinden emin olun.

Su hortumunu ve atık su hortumunu kontrol edin. Sıkışıklık, bükülme, ezilme olmadığından emin olun. 
Eğer varsa tıkanıklıkları engellemek için düzeltin.

Son olarak herşeyi doğru yerleştirdiğinizden emin olmak için bir çalışma devri başlatın.

Atık haznesindeki 
kedi tüyü, oyuncak 
ve yabancı maddeleri 
temizleyin.
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İKİ ADIMDA TIKANIKLIĞI AÇMAK
Birinci adımla başlayın eğer başarılı olamazsanız sayfa

18’deki ikinci adıma geçin.
Ya da 0212 526 20 77 nolu telefondan bizi arayın yardımcı olalım.

Yardıma 
ihtiyacınız var ise , 

lütfen 
0212 526 20 77 

nolu tel. bizi arayınız.
BİRİNCİ ADIM
A. Atık haznesinin kapağını çıkartın. İşlem 
merkezini yerinden çıkartın dik bir şekilde bir havlu 
üzerinde duvara yaslayın. Tuvalet kabının tabanının altında 
halka halinde duran hortumu açın, içinde su olabilir dikkat edin. Tuvalet kabının 
bir tarafını 5 cm kadar havaya kaldırın ve hortumu resimde görüldüğü gibi düz 
uzatın.

B. Eğer CatGenie tuvalette kuruluysa hortumu hortum askısından, çamaşır 
makinesi giderine bağlıysa giderden çıkarın. Hortumun ucunu tutun ve tuvalet 
kabına doğru olacak şekilde hortumu yere vurun ve sallayın. Eğer hortumda 
tıkanıklık varsa bu yolla atık haznesine geri gidecektir.

C. Askı ve hortumu temizleme. Resimde gösterildiği gibi hortumun ucunu 
musluğunuza tutun ve suyu 5 saniye kadar açın. Su tazyik yapacak ve 
tıkanıklıklar varsa atık haznesine geri gidecektir. Aynı şekilde hortumun askısının 
da içinde olabilecek tıkanıklıkları temizleyin. Hortumu tekrar eski yerine ya 
askı yardımıyla ya da direk gidere koyarak yerleştirin. Su akışını hiçbir şekilde 
engellemeyin.

D. Katı atıkları öğüten çarkın tepesinde siyah bir topuz vardır. Bu topuzu 
ortasından tutarak saat yönüne 5 kere döndürün, kolaylıkla dönecektir. Siyah 
topuzun hemen yanında su sensörünü göreceksiniz, yerinden çıkarıp tepesini 
temizleyin (sayfa 16). Atık haznesini kontrol edin. Elekli küreği geriye indirin, 
haznedeki çarka dolanmış olabilecek kedi tüylerini ve yabancı cisimleri alın. 
İşlem merkezini tekrar yerine yerleştirin. Bipleyerek ışıklarını yakıp söndürecektir. 
Eğer böyle olmazsa yerine iyice oturup oturmadığını kontrol edin. 

E. Aşağıda tarif edilen TIKANIKLIK YOK PROGRAMINI VE ATIK TESTİNİ yapın.

Atık haznesini temizleyin Su sensörü

Tabanın altındaki 
hortum

İşlem merkezini 
yerinden çıkarın

Hortumu 
yere çarpın, 
silkeleyin ve 

vurun.

F. TIKANIKLIK YOK PROGRAMI
• İşlem merkezini yerinden çıkarın, 3’e 
kadar sayın ve tekrar yerine takın.
• Bipleme ve ışıklamanın başladığı 
anda Başla ve Otomatik (Start & Auto) 
düğmelerine aynı anda basın. Işık ve 
bipleme duracaktır ama basmaya devam 
edin.
• 2. tur bipleme ve ışık yanması 
başlayacaktır, iki düğmeye basmayı 
bırakın.
• 3. tur bipleme ve ışık yanması tıkanıklık 
yok programının tamamlandığını gösterir.
•#1 ışıklar yanıyorsa Atık Testine geçmeye 
hazırsınız demektir.

H. NORMAL DURUMA DÖNÜŞ
• CatGenie’yi tekrar kurun, tuvaletin 
tabanının altına fazlalık hortumu 
resimdeki gibi halka halinde toplayın. 
• Otomatik (Auto) düğmesine 2 kere 
basın böylece #4 ve #3 ışıklar yanar. 
Dolu kartuşunuzun yerine yerleşmiş 
olduğundan emin olun.
• Başla (Start) düğmesine basın. 3 kez 
bipleme olacak ve ışıklar yanacaktır. Bu 
durum CatGenie özel bir düzeltme devri 
başlatmış demektir.
• Granüller ıslaktır dolayısıyla elekli 
kürek hemen elemeye başlamayacaktır. 
Daha sonra CatGenie yıkayacak, 
akıtacak ve kurutacaktır. Böylece herşey 
normale dönecektir.

G. ATIK TESTİ:
• Otomatik (Auto) düğmesine basıp 
bırakın 2 numaralı ışıklar ve bipleme 
gerçekleşir.
• Daha sonra otomatik (auto) 
düğmesine 3 kere daha basıp bırakın ta 
ki #4 ışıklar yanıp sönene kadar.
• Atık su pompasını çalıştırmak için 
Başla (Start) düğmesine basın ve 
bırakın. Kedi (Cat) ışıkları yanar 1 kez 
bipleme olur. Suyun hortumun ucundan 
aktığından emin olun. 
• Eğer su hortumdan en az 1 dakika 
akıyorsa, tıkanıklık çözülmüş demektir. 
Tebrikler, Başla (Start) düğmesine basın, 
işlem böylece durur artık su akmaz.

Eğer su akmazsa, Başla (Start) 
düğmesine basarak aleti kapatın. 
1. Basamağı A’dan G’ye tekrarlayın. 
3 kere tekrar edin eğer tıkanıklık 
açılırsa durun. Eğer hala açılmadıysa 
Sayfa 18, Basamak 2’yi deneyin.



2. BASAMAĞA geçmeden önce CatGenie’yi sökün.
1) Atık haznesi kapağını çıkartın. 
İşlem merkezini çıkarıp bir havlu 
üzerinde dik bir şekilde duvara 
dayayın.
2) Elekli küreği klipsinden çıkarın
3) Elekli küreğin klipsini kenarlığın 
içine doğru itin.
4) Tokmaktan iterek kenarlığı çıkarın. 
5) Kenarlığı tuvalet kabından 
ayırmak için geriye doğru çekin.

2. BASAMAK. ATIK HAZNESİNİN İÇİNİ DIŞINI TEMİZLEMEK

ÖNERİ: Bu bölümde biraz kirleneceksiniz, eldiven giymenizi öneririz.
Atık haznesini çıkarın. Eğer kirli ve suyla doluysa Tuvalet kabının üzerinde 
açın sonra ya bir kovanın içine veya gazete kağıtlarının üzerine koyun. 
Çarkın etrafına sarılmış tüm kiri ve tüyü temizleyin. Tüy kesen halkayı ve 
kırmızı contayı kaybetmeyin. Küvetin içinde veya lavaboda atık haznesini 
iyice yıkayın.

Atık haznesinin içinde, dışında, kıyısında köşesinde kalmış olan tüm 
granülleri temizleyin. Tüy kesme halkasını yerine takın; dişliler aşağıya doğru 
baksın, yüksekliği haznenin içinde kalsın. Temizlediğiniz hazneyi kapatın. 
Kırmızı contayı yıkayın. Sıvı sabun veya bebek yağı sürün. Tuvalet kabını 
temizlemeye geçin.

temiz su girişi

atıksu çıkışı

ALT TABANIN İÇİNİ TEMİZLEYİN.

Tuvalet kabını çıkarın. Eğer tuvalet kabı ıslak granülle  doluysa, çöp poşetinin içine koyarak akıntıyı önleyin. Poşetin ağzını kapatın böylelikle kedilerin 
kullanmasını engelleyin. Dönenceyi alt tabandan çıkarın. Alt tabanın içindeki kirli suyu boşaltın. Dikkatli olun. Atık su boşaltma hortumunu atık su borusu 
veya tuvaletin içinde tutun. Eğer alt tabanı çıkarmak için içindeki suyu boşaltmanız gerekecekse , atık su boşaltma hortumunu çıkarın ve herhangi bir akıntıya 
neden olmamak için ucunu yerden yukarıda tutun. Alt tabandaki suyu boşalttıktan sonra, sayfa 17 de ki 1. ADIMIN  B ve C bölümlerini tekrarlayın. 
ALT TABANIN TEMİZLENMESİ.  Alt tabanın tüm bölümlerindeki granülleri yıkayarak temizleyin, özellikle atık haznesinin oturduğu boşluğu ve atık su boşaltma 
hortumunun bulunduğu deliği temizleyin.
CATGENIE’nin TEKRAR MONTE EDİLMESİ.  Atık su boşaltma hortumunu  tuvaletin veya atık su borusunun içine koyun. Şimdi atık haznesini toparlayın , 
böylece kırmızı su boşaltma contasının yerinde olduğunu görürsünüz. Dönenceyi ayakları yukarıda duracak bir şekilde alt tabanın içine koyun. Tuvalet kabını 
tekerlek gibi dönebilecek şekilde  tam ortasına yerleştirin. Kenarlıkları ve yukarı bakar posizyonda elekli küreği takın.  Yerleştirmeden önce işlem merkezinin 
altındaki kavuniçi ucu kontrol edin. Sayfa 17 deki F ve H bölümlerini TAKİP ediniz.

Islak granülleri 
plastik bir torbaya 

koyun.

Granülleri 
sıkıştığı 

heryerden 
temizleyin.

Tabanın 
altında orta 
tokmağın 
etrafına hor-
tumu gevşek 
olarak sarın.

Eğer tabanın içini 
boşaltmanız gerekiyorsa 
hortumu tabandan yük-
sekte tutun.

Ovalayıcı 
bölüm yukarı 
ve aşağı oynar.

UNUTMAYIN,  bizi herzaman 0212 526 2077 nolu telefondan arayabilirsiniz. Seri #  lütfen  bildiriniz . 

*Eğer  ALT TABANI  temizleyemediyseniz, VEYA kirli suyu boşaltmak sizin için mümkün değilse, sayfa 17’ye gidiniz ve  ADIM 1 , bölüm B&C yi tekrar 
ediniz. Daha sonra sayfa 18’de CATGENIE’nin TEKRAR MONTE EDİLMESİ ne geri geliniz, sadece yukarıya bakarak buradaki adımları takip ediniz. Eğer 
kirli suyu boşaltmadıysanız , atık haznesini yerine koymak çok zor olacaktır. Yavaşca aşağı doğru itin. Montajı yaptıktan sonra sayfa 17 e dönünüz ve 
F&H bölümlerini takip ediniz. 

*DİKKAT: Bu kısa yol çözüm değildir. Uygulanması istenmeyen temizleme adımları takip edilmediği takdirde, ikinci bir tıkanmaya sebep olabilir.

* MUTLAKA  sayfa 18 ‘deki  Adım 2 yi  en fazla 2 yıkama devresinden sonra  en kısa zamanda tekrar etmek zorundasınız. Nedenini bulup 
çözemediğiniz bir tıkanıklık varken , devam ederseniz, ikinci tıkanıklığın olması nerdeyse garantidir.
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CatGenie Tech’ de 6 adet bileşen modu (yöntemi) vardır. Bu da size CatGenie fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etme olanağı verir,. 
Catgenie Tech‘de 2 adet test etme yöntemi vardır. CatGenie’de  olabilecek herhangi bir sıkıntıyı kolayca bulabilmek için, Kontrol Paneline 
yönlendirilmiş 2 düğmeye basmanız yeterlidir. Başlamadan önce lütfen okuyunuz. Eğer herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, lütfen bizi 
0212 526 20 77 nolu telefondan arayınız. Seri # elinizin altında olsun. (Aşağıdaki pano #5 Tech  Yöntemini gösterir. )

A. TECH MODUNA (YÖNTEMİNE )GİRİŞ.
• İşlem merkezini yuvasından çıkarınız, üçe kadar sayıp tekrar yerine koyunuz.
•  Arka arkaya uyarı seslerini ve 3 ışığın yanıp söndüğünü gördüğünüz anda , hemen  
Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine ve Otomatik Çalışma (Auto Setup) Düğmesine  
aynı anda basınız. Uyarı sesi ve ışığın yanıp sönmesi durur; fakat basılı tutunuz.
• Daha sonra ikinci kere uyarı sesi ve ışığın yanıp sönmesiyle iki düğmeyide bırakınız.
• Üçüncü kere uyarı sesi ve ışığın yanıp sönmesi sizin Tech  Yönteminde olduğunuzu gösterir.
• #1 ışığın yanık olarak kalması , size bir sonraki adıma geçmenizi söylemektedir.

B.  Size ait belirli sorunları söyleyen , birbirinden ayrı bileşen moduna (yöntemlere) giriş. 1. Sütunda, 1 den 6 ya kadar ki bileşenler, tüm satırdaki 
talimatları takip eder ve uygular. NOT:  * UYARI’yı gösterir. P&R  ise Basınız ve Bırakınız’ı gösterir.

UYARILAR:
* Sistem çalışırken suyun girdiği vanaya özel ilgi gösterin. Eğer performansı doğruysa, su dedektöre ulaştığı zaman , CatGenie su alışını durdurur. Eğer 
durmadıysa ,( Tablodaki 4. sütuna bakınız Başlama- Mola (Start-Pause)Düğmesine basarak durdurunuz.) Su seviyesi  su dedektörünün seviyesinden aşağı 
düşerse, suyun dolma işlemi yeniden başlar.
** Kurutucuyu test etmeden  kesinlikle gitmeyiniz. Test yapılırken ona dikkat etmeniz çok kritiktir. Eğer gitmeniz gerekiyorsa kapatın.
*** 1 den 6ya kadarki bileşenleri hırpalamayın , yoksa çok ciddi zarara uğrayabilirler. Bu bileşenler sadece teşhis amaçlıdır.
UYARI :  4’üncü kolondaki 1 den 6 ya kadarki faaliyetleri çalıştırırken , 30 dakikanın üstüne kesinlikle çıkmayınız. Testleri yaptıktan sonra herşeyin kapalı 
olduğunu kontrol ediniz.
NOT: Tıkanıklıktan dolayı kurutma yapmadıysa veya az yaptıysa ve bundan  dolayı Granüller ıslak veya nemli ise , #7 özel yıkama devresini kullanınız.
ÖNERİ:  İki adet ışık 4’üncü kolondaki faaliyetler için size yol gösterecektir. Kartuş ışığı  YUKARI, AÇIK veya SAĞ’ı gösterir.  Çocuk kilidi ışığı AŞAĞI, KAPALI, 
veya SOLU gösterir.
GÖLGELİ ALANLAR  sadece servis elemanları tarafından kullanılır.( 0212 526 20 77)  Herhangi bir yöntemle ilgili emin değilseniz , lütfen arayınız.

C. CATGENIE TEKNOLOGY’den ÇIKIŞ
CatGenie Teknology (Teknology Modu)  30 dak. çalışır.  30 Dak. sonra , CatGenie  normal çalışma moduna döner.  Eğer  Teknology Modundan bir an önce 
çıkmak istiyorsanız , işlem merkezini yuvasından dışarı çıkarın , 3 e kadar sayın ve dikkatli bir şekilde yerine koyun. 7 yi çalıştırdığınız zaman Teknology 
Modundan  çıkmanız gerekir. 
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CATGENIE TECH: Bu bölümü eğer problem çözme bölümünden yönlendirildiyseniz veya 
müşteri hizmetleri ile telefondaysanız kullanınız.

Modları Kullanma, 
Otomatik düğmesine

(AUTO BUTTON) Basınız&Bırakınız

IŞIĞIN
Gösterdikleri

Bileşenlerin
Testleri

Faaliyetler Arası İşlemler İçin
Başlama Düğmesine(START BUTTON)

Basınız&Bırakınız

1. Elekli Kürek Modu

2. Tuvalet Kabı Modu

3. Vana Modu

4. Dozaj Modu 

5. Su Boşaltma Modu

6. Kurutma Modu

7. Özel Yıkama Devresi

8. Özel Kullanılmayan

1. IŞIK

2. IŞIK

3. IŞIK

4. IŞIK

IŞIK 4+1

IŞIK 4+2 

IŞIK 4+3

IŞIK 4+3+1

Elekli Kürek Hareketleri

Tuvalet Kabının Dönmesi

Yeni Suyun Girişi 

Dezenfektan Kartuş

Atık Su Pompasının Çalışması 

 Isıtıcının ve Fanın Çalışması 

Tıkanıklıkta ve Islak Granülde 

Biyonik Gözü Test Etmek İçin

Yukarı                Durdur                Aşağı                   Durdur

Sağ      Durdur                Sol  Durdur

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Kapalı

Açık

Açık

Açık

Açık

Özel Devre Çalışınca Teknology Modundan Çıkar

Özel Kullanılmayan Çalışınca Teknology Modundan Çıkar



2-YIL SINIRLI GARANTİ 

CatGenie’nin kullanma kılavuzunda gösterdiği şekilde kullanılması ve CatGenie’nin yetkili kıldığı servis 
elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım,onarım veya başka bir nedenle müdahele edilmemiş olması 
şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim 
tarihinden itibaren 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. 
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde 
yapılan işlemler için ,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir 
süresi 30 iş günüdür. Bu süre mamülün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerinin bulunmaması 
durumunda  Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların 
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak: Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, 
aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya 
belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olmasıyla üründen 
yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,Yetkili servis 
atölyelerince; mevcut olmaması halinde sırasıyla Yetkili satıcımız, bayi, acente, temsilciliğimizden 
birisinin bölgeye en yakın servis yetkilisiyle birlikte veya firmamız yetkilisince düzenlenecek 
raporla arızanıntamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak 
değiştirme işlemi yapılacaktır.
 

GARANTİ  İLE  İLGİLİ  OLARAK  MÜŞTERİNİN   DİKKAT  ETMESİ  GEREKEN HUSUSLAR
PetNovations,Inc. (Türkiye’de IRM Dış Tiç. Ltd.Şti.) tarafından verilen bu garanti, CatGenie’nin normalin 
dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi ,  aşağıdaki durumlar da garanti 
dışıdır.
Kullanma hatalarından meydana gelen hasar arızalar, Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, 
boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda  
kullanma nedenlerinden meydana gelecek  hasar ve arızalar, Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana 
gelecek arızalar ve hasarlar, Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar. 

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
Garanti  belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, 
bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri 
numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

GARANTİ SÜRESİNİN UZATILMASI
Değerli müşterimiz, Eğer CatGenie ürününü  satın almışsanız, mevcut garanti süresini isterseniz belli bir 
ücret karşılığında 4 yıla çıkarabilirsiniz.
EK Garanti Uygulamasının esasları aşağıda belirtilmiştir.
EK Garantiden yararlanabilmeniz için, satın alma ve montaj yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 ay 
içerisinde EK Garanti başvuru formunu doldurarak yetkili servise başvurmanız yeterli olacaktır. Bu sürenin 
aşılması durumunda EK Garanti satın alma başvurusu kabul edilmeyecektir. Yetkili servisimizin, adınıza 
düzenleyeceği tahsilat makbuzunun tarafınızdan saklanması gerekmektedir.
EK Garanti, ürünün 2 yıllık garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlar ve tercih ettiğiniz sürenin 
sonunda biter.
EK Garanti uygulamasının güncel tutarını, CatGenie yetkili satıcılarından, Yetkili servisimizden veya 
0212 526 20 77 nolu telefondan öğrenebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Satın aldığınız ek garantinin geçerli olabilmesi ve gerektiğinde ibraz edebilmeniz için, IRM 
Dış Tiç. Ltd. Şti. Tarafından gönderilecek  EK Garanti Sertifikasının elinizde olması gerekmektedir. Ek garantiyi 
satın aldığınız tarihten itibaren, en geç 2 ay içerisinde ek garanti sertifikanız, faturanız ve müşteri numaranız  
elinize IRM Dış Tiç. tarafından ulaştırılacaktır. Söz konusu belgeler, bu süre zarfında elinize ulaşmaz ise, lütfen 
0212 526 20 77 nolu telefonumuzdan arayarak bilgi alınız.

DİKKAT ! EK Garanti satışı sadece CatGenie Yetkili Satıcıları, CatGenie Yetkili Servisleri ve 0212 526 20 77 
nolu CatGenie Hizmet Merkezi tarafından yapılmaktadır. Bu birimler dışında herhangi bir şekilde kişi veya 
kurumlardan CatGenie markalı ürün için ek garanti satın almayınız. Alınması durumunda ise şirketimizin 
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını  bilgilerinize sunarız.
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NOT: 
Bu ürün test edildiğinde, FCC 
Kuralları Bölüm 15’e göre, B Class 
Digital Aygıt’ların sınırlarına uygun 
bulunmuştur.  Bu sınırlar evlerdeki 
tesisatları zararlı etkileşimlerden 
makul oranda koruma amacıyla dizayn 
edilmiştir. Kullanım kılavuzundaki 
yöntem ve direktiflere uyulmadan 
kurulduğu takdirde, bu ürün radyo 
Frekans Enerjisi oluşturuyor, kullanıyor 
ve yayıyor; bu durum radyo iletişimine 
zararlı etkileşimlerde (parazit) 
bulunabilir.
Bunun yanı sıra, Kullanım kılavuzundaki 
yöntem ve direktiflere uyularak 
kurulum yapıldığı takdirde dahi 
bu etkileşimlerin oluşmayacağına 
dair hiçbir garantisi yoktur. Eğer bu 
ürün radyo ve TV alıcılarına zararlı 
etkileşimde bulunuyorsa,neyin zarar 
verdiğini anlamak için ürünü kapatınız 
ve açınız. Aşağıda vermiş olduğumuz 
bir veya birden fazla ölçüm ,kullanıcının 
cesaretle bu etkileşimleri düzeltmek 
amacıyla verilmiştir.
1. Alıcı antenin yönünü veya yerini 
değiştirin.
2. Ürünle alıcı arasındaki mesafeyi 
çoğaltın.
3. Ürünün elektrik kablosunu alıcının 
fişinden başka bir fişe takınız.
4. Bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV 
servisine  başvurunuz.

Üretici : PetNovations,Inc. USA. 
Adres:  Suite 100 Valley Forge Business 
Center 705 General Washington Ave.
Norristown, PA 19403  
Tel.: 1-610-994-2103,
Fax: 1-484-654-0154, 
www.PetNovations.com

CE Onayı: PetNovations,Inc. USA. 
Adres: Suite 100 Valley Forge Business 
Center  705 General Washington Ave.
Norristown, PA 19403
Tel.: 1-610-994-2103,
Fax: 1-484-654-0154, 
www.PetNovations.com

Türkiye Mümessili:  IRM  Dış Ticaret ve 
Pazarlama Limited Şirketi
Adres: Hocagıyasettin Mahallesi  Vefa 
Caddesi  Nizam Han No:5/1
Eminönü  /  İstanbul
Tel:  0212 526 2077,
e-mail: irm-int@hotmail.com
www.catgenie.com.tr


