
 

PetSafe dvířka řízená mikročipem 

Rychlý návod 

 

„My“ nebo „ nás“ dále v textu značí Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe 

Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. a všechny další dceřiné společnosti nebo 

značky společnosti Radio Systems Corporation. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

Vysvětlení varování a symbolů použitých v této příručce. 

!  Toto je varovný bezpečnostní symbol. Upozorňuje na případná rizika úrazu. Dodržujte 

všechny bezpečnostní pokyny uvedené u tohoto symbolu, abyste předešli případnému zranění 

či úmrtí.  

!WARNUNG (! VAROVÁNÍ) Označuje nebezpečnou situaci. Pokud se takové situace 

nevyvarujete, hrozí riziko úrazu či úmrtí. 

!VORSICHT (! POZOR) Spolu s bezpečnostním symbolem upozorňuje na nebezpečnou 

situaci. Pokud se takové situace nevyvarujete, hrozí riziko středně těžkého či lehkého zranění. 

UPOZORNĚNÍ  Pokyny nesouvisející s tělesným zraněním. 

 

! VAROVÁNÍ 

Pokud jsou v domácnosti přítomny děti, je nezbytné jim dvířka pro domácí mazlíčky 

znepřístupnit, aby se jimi nedostaly na druhou stranu a nezpůsobily si případné zranění. 

Kupujícím či majitelům domů s bazény důrazně doporučujeme mít dvířka pod neustálým 

dohledem a důsledně zabezpečit přístup k bazénu. Pokud dvířka představují přístup k novému 

nebezpečí vně či uvnitř domu, doporučuje společnost Radio Systems Corporation dvířka 

neustále monitorovat či je odstranit. Zámek slouží pouze k estetickým účelům a ke zvýšení 

energetické účinnosti, není určen jako bezpečnostní prvek. Společnost Radio Systems 

Corporation nepřebírá odpovědnost za nesprávné použití produktu a kupující nese plnou 

odpovědnost za dohled nad vytvořeným otvorem. 

• Rodiče by měli mít své děti pod neustálým dohledem. 

• Elektrické nářadí. Riziko vážného zranění; dbejte všech bezpečnostních pokynů pro 

manipulaci s elektrickým nářadím.  

• Používejte vždy bezpečnostní brýle. 

 

! POZOR 

Uživatel by se měl seznámit s relevantními stavebními předpisy, které mohou mít vliv na 

instalaci dvířek, a ve spolupráci s certifikovanou odbornou firmou ověřte, zda je daná 

instalace vhodná. Dvířka pro domácí zvířata nejsou certifikována jako požární dveře. Je 



nezbytné, aby majitel i odborná firma zohlednili všechna možná rizika vně i uvnitř domu a 

také případné budoucí úpravy nemovitosti, a jak mohou tato rizika ovlivnit použití či zneužití 

dvířek pro domácí mazlíčky. 

• Při řezání kovových povrchů dejte pozor na ostré hrany, aby nedošlo ke zranění. 

• Práce se sklem vyžaduje kvalifikované postupy, proto doporučujeme obrátit se na 

profesionálního sklenáře. Do tvrzeného či dvojitého skla lze dělat otvory pouze při 

samotné výrobě, obraťte se proto na sklenáře. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Tuto příručku pečlivě uschovejte a při prodeji nemovitosti ji předejte budoucímu majiteli. 

• Prostudujte si pečlivě tyto instrukce dříve, než vytvoříte otvor do dveří či stěny. 

Důrazně doporučujeme naprogramovat dvířka řízená mikročipem pro Vaší kočku a 

ověřit, zda reagují na mikročip Vaší kočky. 

• Přístroj pracuje správně pouze při venkovní teplotě vyšší než -25 ° C a nižší než 55 ° 

C. 

• Dvířka PetSafe® jsou vhodná pro instalaci na většinu dveří, stěn nebo příček, přičemž 

mohou být pro instalaci vyžadovány další materiály. Tento produkt byl navržen pro 

pohodlí Vaše i Vašeho domácího mazlíčka. Nelze však zcela zaručit, že dvířky 

neproniknou jiná zvířata. Společnost Radio Systems Corporation neodpovídá za škody 

či nepříjemnosti způsobené průnikem nežádoucích zvířat do domu. 

 

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky PetSafe®. Vy i Váš mazlíček si zasloužíte 

přátelství, ke kterému patří nezapomenutelné okamžiky a vzájemné porozumění. Naše 

výrobky a výcvikové vybavení zlepšují vztahy mezi mazlíčky a jejich majiteli. Pokud budete 

mít jakékoli dotazy týkající se našich produktů či výcviku Vašeho domácího mazlíčka, 

navštivte naše webové stránky www.petsafe.com nebo kontaktujte náš zákaznický servis. 

Seznam telefonních čísel na zákaznický servis naleznete na naší webové stránce 

www.petsafe.com. Chcete-li získat maximální ochranu vyplývající ze záruky, zaregistrujte 

Váš výrobek do 30 dnů na adrese www.petsafe.com. Pokud výrobek zaregistrujete a 

uschováte si o tomto doklad, můžete využívat všech výhod záruky a při případném zavolání 

na naši zákaznickou linku Vám bude poskytnuta rychlá pomoc. Velmi důležité: Vaše data 

nebudou sdílena ani prodána třetím stranám. Kompletní Informace o záruce jsou k dispozici 

online na adrese www.petsafe.com. 

 

Naprogramování kočky do dvířek PetSafe® řízených mikročipem 

Dvířka PetSafe® řízená mikročipem pracují s nejčastěji používanými 15-místnými mikročipy 

(FDX-B). Než začnete s nastavením nebo instalací dvířek, ověřte, zda má Vaše kočka správný 

druh mikročipu. 

Pro zahájení provozu musí dvířka jednoznačně identifikovat číslo (ID) mikročipu Vaší kočky.  

Pro nastavení dvířek postupujte podle níže uvedených kroků: 

http://www.petsafe.com/
http://www.petsafe.com/


1. Dvířka pro kočky jsou v továrním nastavení přednastavena v uzamčené pozici. 

Ujistěte se, že je manuální zámek nastaven na pozici Dovnitř – Ven (obr. H). 

2. Odstraňte kryt baterií, vložte ji, připravte si sadu nástrojů, která je součástí balení a 

vložte 4 alkalické baterie AA (LR6). Zelená kontrolka LED třikrát (3) zabliká, což 

znamená, že dvířka jsou nastavena v automatickém režimu. 

3. Pokud chcete navolit výukový režim, stiskněte tlačítko a přidržte, dokud se nerozsvítí 

červená LED dioda (asi 5 sekund). Nyní máte 60 sekund na to, abyste umístili hlavu 

kočky do tunelu, aby přístroj identifikoval ID mikročipu kočky.  Jakmile dvířka 

identifikují ID mikročipu kočky, otevřou se a červená LED dioda zhasne. Dvířka 

zůstávají v automatickém režimu a po 3 sekundách se uzamknou. 

4. Jakmile se ID mikročipu kočky úspěšně načte, můžete dvířka instalovat do dveří či 

stěny. 

 

Poznámka: Pokud chcete naprogramovat vícero koček, postupujte stejně, počínaje krokem 

č. 3. Dvířka si zapamatují až 40 koček s mikročipem. Jakmile ukončíte proces 

naprogramování všech koček, vložte zpět kryt baterií. 

Tip: Naprogramujte ID mikročipu Vaší kočky před instalací dvířek, abyste nemuseli 

přidržovat kočku ve dvířkách po jejich instalaci.  

Pokud máte problémy s naprogramováním ID Vaší kočky, ujistěte se, že kočka 

prostrčila hlavu tunelem nebo kočka dvířky zcela prošla. Uslyšíte, jak se dvířka 

odemknou, pokud se ID Vaší kočky načte úspěšně. 

Dvířka pro kočky PetSafe® řízená mikročipem jsou vhodná pro instalaci na většinu dveří či 

příček, přičemž jejich instalace může vyžadovat další materiály a řemeslnou zručnost. Tato 

dvířka byla koncipována tak, aby se snadno přizpůsobila na velikost výřezů sérií dvířek 

řízených mikročipem značky Staywell® 200, 300, 400, 500, 900 a  Petporte smart flap®. Jsou 

nezbytné jednoduché řemeslné dovednosti a mohou být vyžadovány drobné úpravy výřezu či 

další doplňky. 

Instalace – měření a značení 

Změřte výšku břicha Vaší kočky. Ta je obvykle 100 mm – 150 mm (obr. A). 

Vyznačte tuto naměřenou hodnotu na vnější stranu dveří či stěny a nakreslete 168 mm 

dlouhou vodorovnou čáru (obr. B). Mějte na paměti, že tato čára bude tvořit spodní část 

otvoru, který vyříznete na dveřích. Rám dvířek bude o 25 mm níže. V případě potřeby tuto 

čáru posuňte o něco výše (podle designu dveří). 

 

Instalace - dřevěné, PVC nebo uPVC dveře 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda Vaše dveře mají kovové jádro. Pokud mají kovové 

jádro či kovovou desku, přečtěte si část této příručky Instalace - kovové dveře a dveře s 

kovovým jádrem (na další stránce). 

1. Připevněte do správné polohy na vnější stranu dveří přiloženou řezací šablonu 

a ujistěte se, že správný směr směřuje nahoru a je to přesně vodorovně (obr. C). 

2. Vyvrtejte vrtákem o průměru 12 mm do dveří čtyři rohové otvory tak, jak je 

vyznačeno na řezací šabloně. Ujistěte se, že je vrtačka při vrtání vodorovně. 



3. Vyřízněte pilou otvor podél čáry na řezací šabloně (obr. D). 

4. Dočasně umístěte oba rámy do výřezu. Posunujte dvířky, dokud nebudou ve správné 

poloze. Použijte tužku pro vyznačení otvorů na šrouby otvory z vnější strany vnějšího 

rámu (obr. E). Odstraňte dvířka a vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte otvory pro 

šrouby (obr. F). 

5. Vyčistěte plochu od prachu, nečistot a zbytků. 

6. Vložte vnitřní rám (s připojeným tunelem) zevnitř otvoru. Umístěte vnější rám na 

vnější stranu dveří. Součástí balení jsou šrouby 3 různých délek. Zvolte šrouby 

odpovídající délky. Připevněte šrouby pomocí šroubováku do otvorů na dveřích ve 

vnitřním rámu. 

Důležité: Tunel neořezávejte. V tunelu se nacházejí klíčové komponenty a každá 

úprava tunelu ovlivňuje jeho funkčnost. 

7. Po dokončení instalace dvířek připevněte na šrouby na vnějším rámu krytky. Dvířka 

jsou připravena k použití (obr. G). 

 

Instalace - kovové dveře nebo dveře s kovové jádrem 

Instalace dvířek na kovové dveře nebo dveře s kovovým jádrem může vyžadovat určité 

úpravy. Přítomnost kovu může ovlivnit výkon dvířek pro kočky, včetně snížení rozsahu 

identifikace mikročipu. V případě sníženého výkonu doporučujeme zakoupit a nainstalovat 

instalační adaptér a dále postupovat podle pokynů v části této příručky Instalace - skleněné 

dveře nebo okna. 

Instalace - skleněné dveře nebo okna 

Dvířka pro kočky PetSafe® řízená mikročipem jsou vhodná také pro instalaci na sklo. Budete 

potřebovat kulatý otvor o průměru 212 mm a instalační adaptér (dostupný zvlášť). Sklenář 

vyřízne kulatý otvor o průměru 212 mm podle řezací šablony. Poté, co sklenář vyřízne do skla 

otvor, postupujte podle následujících pokynů: 

1. Adaptér provlékněte tunelem na vnitřní straně rámu. 

2. Z vnitřku obývacího pokoje zabudujte dvířka do otvoru. 

3. Z vnější strany provlékněte tunelem druhý adaptér. 

4. Připojte vnější rám dvířek na připevněný tunel. 

5. Vnitřní a vnější rám dvířek spojte odpovídajícími šrouby. 

6. Připevněte krytky (součástí balení). 

 

!POZOR Práce se sklem vyžaduje odborné pracovní techniky a měl by ji provádět 

profesionální sklenář. Do tvrzeného či dvojitého skla lze dělat otvory pouze v okamžiku 

výroby. Kontaktujte kvalifikovaného sklenáře. 

Instalace – stěny 

Pro instalaci dvířek na stěnu je nutné zakoupit speciální adaptér a prodloužení tunelu. Šrouby 

pro instalaci na stěnu nejsou součástí balení, neboť typ šroubů závisí na konstrukci stěny. 

1. Ujistěte se, že máte správný počet prodloužení tunelu. Dvířka mají hloubku 72 mm 

a každé prodloužení tunelu 50 mm. 

2. Pro montáž na stěnu doporučujeme adaptér značky PetSafe®. 



3. Ujistěte se, že v oblasti instalace se nenacházejí žádné kabely a máte k ní snadný 

přístup. 

4. Pro vyříznutí otvoru na stěnu postupujte podle pokynů uvedených v části této 

příručky Instalace - dřevěné, PVC nebo uPVC dveře (krok 1 – 5). Důležité: Na 

spodní straně adaptéru ponechte dostatek místa.  

5. Pomocí přiloženého materiálu připevněte adaptérovou desku na vnitřní rám a 

druhou adaptérovou desku na vnější rám dvířek. Oba rámy dejte stranou. 

6. Prodloužení tunelu spojte trvanlivým lepidlem a spoje opatřete lepicí páskou. 

7. Vnitřní rám dvířek dočasně vložte do výřezu. Pomocí tužky zakreslete čtyři otvory 

na šrouby. Rám odstraňte a vyvrtejte otvory na šrouby. 

8. Prodloužení tunelu přilepte voděodolnou lepicí páskou (ne lepidlem) k vnitřnímu 

rámu. 

9. Sestavte vnitřní rám dvířek a pomocí železářského materiálu, který je potřebný pro 

instalaci na stěnu, připevněte na stěnu. 

10. Vnější rám dvířek dočasně vložte do výřezu. Pomocí tužky zakreslete čtyři otvory 

na šrouby. Rám odstraňte a vyvrtejte otvory na šrouby. 

11. Sestavte vnější rám dvířek a pomocí železářského materiálu, který je potřebný pro 

instalaci na stěnu, připevněte na stěnu. 

12. Vložte krytky (součástí balení). 

 

 

Základní provoz – instrukce 

Funkce Aktivace tlačítka LED dioda Akce 

Manuální režim Stisknout a uvolnit Svítí červeně po 

dobu 5 sekund 

Dvířka jsou 

otevřená. Zvolte 

některou ze 4 

možností přístupu 

Vašich mazlíčků. 

Automatický režim Stisknout a uvolnit Svítí zeleně po dobu 

5 sekund 

Dvířka jsou zavřená 

a aktivují se pouze 

při aktivaci 

naprogramovaného 

ID mikročipu. 

Výukový režim Stisknout po dobu 5 

sekund, dokud se 

neaktivuje LED 

dioda 

Svítí červeně 

nepřetržitě po dobu 

60 sekund 

Výukový režim se 

ukončí, jakmile 

dojde 

k naprogramování 

ID mikročipu. 

Dvířka jsou po 

úspěšném 

naprogramování ID 

mikročipu otevřená. 

Pro naprogramování 

ostatních koček 

postupujte 

obdobným 



způsobem.  

Pohybový senzor nelze Svítí zeleně 

nepřetržitě, dokud 

neskončí aktivace 

Venku je rozpoznán 

pohyb a dvířka se 

pokoušejí 

identifikovat 

mikročip. 

Nízký stav baterie nelze Bliká červeně 

každých 10 sekund 

Nutno brzy vyměnit  

baterie. 

Baterie vyměněny nelze Rychle 3x zabliká 

zeleně 

Dvířka se nastaví na 

automatický režim. 

Zpět na tovární 

nastavení 

Stisknout po dobu 15 

sekund, dokud se 

neaktivuje LED 

dioda 

Rychle 5x zabliká 

červeně 

Dvířka se nastaví na 

automatický režim a 

uzavřou se. Všechny 

naprogramované ID 

mikročipů se 

vymažou. 

Chyba nelze Rychle bliká 

nepřetržitě červeně 

Vyjměte baterie, 30 

sekund vyčkejte a 

poté baterie 

vyměňte. Pokud 

stále svítí LED dioda 

červeně, obraťte se 

na 

zákaznický servis. 

Dvířka se pokusí se 

otevřít, aby bylo 

možné je používat v 

manuálním režimu. 

 

Manuální možnosti nastavení přístupu 

4 možnosti nastavení přístupu Vám umožňují kontrolovat pohyb kočky ven i dovnitř oběma 

směry. Jakmile se kočka s dvířky důkladně seznámí, doporučujeme používat 4 možnosti 

nastavení přístupu pouze v poloze dovnitř a ven (obr. H). 

Dovnitř nebo ven              Pouze dovnitř                 Pouze ven                  Kompletně uzavřeno 

 

Další informace 

Více informací o dvířkách pro kočky, o instalaci na sklo či stěnu, dostupné příslušenství a 

užitečné tipy naleznete na www.petsafe.com. Zde naleznete také příručku pro montáž dvířek. 

 

Důležité pokyny k recyklaci 

Dodržujte předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, platné ve Vaší zemi. 

Tento přístroj musí být recyklován. Použitý přístroj nelze vyhodit do běžného komunálního 

odpadu. Vraťte jej prosím tam, kde jste jej zakoupili, aby mohl být zahrnut do našeho 

http://www.petsafe.com/


recyklačního systému. Pokud to není možné, obraťte se na náš zákaznický servis, kde Vám 

poskytnou bližší informace. 

Likvidace baterií 

V mnoha regionech platí povinnost samostatné likvidace baterií. Před likvidací baterií se 

informujte o požadavcích na likvidaci baterií, platných ve Vašem regionu. Na konci životnosti 

výrobku se obraťte na náš zákaznický servis, kde Vám poskytnou potřebné informace ke 

správné likvidaci přístroje. Nevyhazujte baterie do domácího nebo komunálního odpadu. 

 

Konformita 

Společnost Radio Systems Corporation prohlašuje na vlastní odpovědnost, že je tento výrobek 

v souladu s článkem 3 evropské směrnice RED- (2014/53/EU) a směrnicí RoHS 

(2011/65/EU). Neoprávněné změny tohoto zařízení, které nejsou schváleny společností Radio 

Systems Corporation, představují porušení evropské směrnice RED a oprávnění k používání 

výrobku a vedou k ukončení záruky. Společnost Radio Systems Corporation tímto prohlašuje, 

že výrobek PPA19-16145 je konformní a odpovídá dalším příslušným předpisům. Prohlášení 

o konformitě naleznete na http://www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php. 

 

Záruka 

Tříletá nepřevoditelná omezená záruka. 

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka výrobce. Podrobné informace o záruce a 

záručních podmínkách naleznete na ww.petsafe.com nebo na místním zákaznickém servisu. 

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, 

Dundalk,Co. Louth, A91 YR9X Ireland 

 

Podmínky použití a omezení odpovědnosti 

1. Podmínky použití 

Použití tohoto výrobku podléhá Vašemu souhlasu bez úprav podmínek a poznámek 

uvedených v tomto dokumentu. Používáním tohoto výrobku souhlasíte se všemi 

podmínkami a instrukcemi. Pokud s těmito podmínkami a instrukcemi nesouhlasíte, 

zašlete nepoužitý výrobek v originálním balení na vlastní náklady a vlastní riziko zpět na 

místní zákaznický servis včetně dokladu o koupi z důvodu refundace. 

2. Vhodné používání 

Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro Vašeho domácího mazlíčka, poraďte 

se s veterinářem nebo kvalifikovaným trenérem. Správné používání zahrnuje mimo jiné i 

prostudování všech návodů k použití a všech specifických bezpečnostních instrukcí. 

 

3. Neoprávněné nebo zakázané použití 



Tento výrobek je určen pouze pro domácí zvířata. Použití tohoto výrobku takovým 

způsobem, který neodpovídá jeho určenému účelu, může znamenat porušení federálních, 

státních nebo komunálních zákonů. 

 

4. Omezení odpovědnosti 

Společnost Radio Systems Corporation a všechny její přidružené společnosti nenesou 

odpovědnost za (i) jakoukoli nepřímou škodu, odškodnění, za náhodné, zvláštní nebo 

následné škody a / nebo (ii) jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, které 

vzniklo nebo souviselo se zneužitím tohoto výrobku. Kupující nese všechna rizika a 

závazky plynoucí z používání tohoto produktu, v plném rozsahu povoleném zákonem. 

 

5. Změna všeobecných podmínek 

Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo příležitostně měnit podmínky a 

pokyny vztahující se k tomuto výrobku. Pokud jste byli s těmito změnami před použitím 

výrobku obeznámeni, jsou pro Vás závazné stejně, jako by byly zahrnuty v předloženém 

dokumentu. 

 

Všechna dvířka pro domácí mazlíčky PetSafe® jsou vhodná pro instalaci na všechny 

dveře, stěny nebo příčky; jejich instalaci může však vyžadovat další materiály. Tento 

produkt byl navržen pro pohodlí Vaše i Vašeho domácího mazlíčka. Nelze však zcela 

zaručit, že dvířky neproniknou jiná zvířata. Společnost Radio Systems Corporation 

neodpovídá za škody či nepříjemnosti způsobené průnikem nežádoucích zvířat do domu. 

Děti by měly být vždy pod dohledem rodičů. 


