
MONTÁŽNÍ NÁVOD 

CAT MATE velká dvířka pro kočky (221) a DOG MATE malá dvířka pro psy (221D) 

 

Použijte prosím šablonu 

1. Umístěte šablonu na dveře na požadované místo a obkreslete ji. (Doporučujeme, aby výška spodního okraje 

otvoru byla přibližně ve stejné výšce jako břicho Vašeho zvířete.) 

2. Pomocí přímočaré pily vyřízněte otvor podél vnitřního okraje obkreslené čáry. Zejména u silných dveří dbejte 

na to, aby byl řez svislý. Ujistěte se, že rám zapadne do výřezu bez odporu. 

3. Zjistěte si tloušťku dveřní výplně (t). 

4. Je-li to nutné, seřízněte ostrým nožem vnitřek rámu (rámu bez klapky) na správnou velikost. Vnitřek rámu 

podepřete dřevěným hranolem. Dbejte na bezpečnou manipulaci s nožem. 

 

5. a. Pro dveřní výplně s tloušťkou 0-23 mm 

6. a. Upevnění dvířek: vložte do dveří vnitřní část klapky a vyznačte si otvory pro 4 šrouby. 

7. a. Rám sejměte a vyvrtejte do dveří otvory s průměrem přibližně 5 mm. 

8. a. Vyberte odpovídající šrouby. 

9. a. Umístěte vnější rám na vnější stranu dveří. Našroubujte vnitřní rám. Použijte odpovídající velikost šroubu 

v závislosti na dveřní výplni (t) (viz obr. 8a). Poté umístěte na šrouby kryty. 

 

5. b. Pro dveřní výplně s tloušťkou větší než 23 mm 

6. b. Do vnějšího rámu vyvrtejte čtyři otvory pro šrouby tak, aby šrouby co nejtěsněji přiléhaly (doporučujeme 

průměr otvorů 5 mm). 

7. b. Přišroubujte vnitřní rám k vnitřní straně dveří pomocí krátkých 13 mm šroubů.   

8. b. Přišroubujte vnější rám na vnější stranu dveří pomocí 19 mm šroubů. Poté umístěte na šrouby kryty. 

 

Instalace do zdi 

Nejprve ve zdi vytvořte otvor vhodné velikosti a obložte jej překližkou o průměru 19 mm nebo podobným 

materiálem, do kterého lze zašroubovat šrouby. Viz obr. (Doporučujeme, aby výška spodního okraje otvoru byla 

přibližně ve stejné výšce jako břicho Vašeho zvířete.) Nyní pokračujte podle popisu v bodě 6.b. 

 

Užitečný tip: 

Zpočátku byste měli klapku podepřít, aby zůstala otevřená. V případě potřeby použijte jako lákadlo krmivo nebo 

pamlsky. 

 

Záruka: 

Pet Mate Ltd. poskytuje na Váš produkt tříletou záruku od data nákupu, pokud byl Váš produkt zaregistrován na našich webových 

stránkách www.pet-mate.com do 14 dnů od data nákupu. (Pokud nemáte vhodný přístup k počítači a internetu, zašlete nám prosím své 

údaje o nákupu spolu s kopií dokladu o nákupu a Vaším jménem a adresou.) Pokud by došlo k závadě na Vašem produktu, kontaktujte 

zákaznický servis Pet Mate, abychom Vám mohli poskytnout autorizační číslo pro zpětné zaslání zásilky. Záruka se vztahuje na vady, které 

jsou způsobené vadou materiálu nebo chybou výroby. Vadné předměty budou podle uvážení výrobce bezplatně opraveny nebo vyměněny 

za předpokladu, že závada nebyla způsobena nehodou, zanedbáním, nesprávnou obsluhou nebo běžným opotřebením. Vaše zákonná 

práva tím nejsou dotčena. 


