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Будь ласка, ознайомтесь з цією інструкції 
до початку користування туалетом 
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Інструкція з експлуатації 



Далі по тексту Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. та будь-яка інша 
афілійована компанія чи бренд Radio Systems Corporation спільно іменуються як «ми» або «нас» 
. 

 

 

Це символ попередження. Він використовується для попередження про небезпеку потенційної шкоди, яка 
може бути нанесена людині. Дотримуйтесь усіх повідомлень про дотримання заходів безпеки, які 
застосовуються з цим символом, щоб уникнути можливої травми або смертельного випадку. 
УВАГА – вказує на небезпечну ситуацію, яка може призвести, якщо її не уникнути,  до смертельного випадку 
або серйозної травми. 
ОБЕРЕЖНО – використовується разом з символом попередження та вказує на небезпечну ситуацію, яка 
може призвести, якщо її не уникнути, до травми легкої або середньої тяжкості. 
ОБЕРЕЖНО – використовується без символу попередження та вказує на небезпечну ситуацію, яка може 
призвести,  якщо її не уникнути, до нанесення шкоди вашій тварині. 
ПОВІДОМЛЕННЯ - використовується для вирішення питань безпечного використання, не пов'язаних з 
особистою шкодою. 

 
 

 

 

УВАГА - Під час використання електричних приладів дотримуйтесь основних заходів безпеки для 
зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та / або особистої шкоди, зокрема: 
• Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте пристрій, блок живлення або штепсельну вилку у 

воду чи іншу рідину. Якщо на вилку попала вода або будь-яка рідина, вимкніть джерело електричного живлення цієї 
вилки. Не намагайтесь вимкнути її з розетки. 

• Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі. ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 
ПРИМІЩЕННІ. 

• Не тягніть за блок живлення, щоб витягнути вилку з електричної розетки. Для вимкнення з розетки витягуйте 
штепсельну вилку, а не блок живлення. 

• Не використовуйте аксесуари або комплектуючі, що не рекомендовані виробником, оскільки вони можуть 
спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травми. 

• Не використовуйте пристрій, якщо в ньому був пошкоджений блок живлення або штепсельна вилка, або якщо він 
не працює чи пошкоджений. Одразу зателефонуйте до Центру обслуговування клієнтів для отримання подальших 
інструкцій. 

• Не використовуйте пристрій за нецільовим призначенням. 
• Не використовуйте пакувальний матеріал як іграшку. Тримайте його подалі від дітей та домашніх тварин. 
• Тримайте поліетиленові пакети подалі від немовлят та дітей. Не використовуйте їх в дитячих колисках, ліжках, 

колясках або дитячих манежах. Тонка плівка може застрягнути в носі або роті та обмежити дихання. 
 

 ОБЕРЕЖНО 
 

• Для зменшення ризику травмування не залишайте прилад без нагляду, якщо він використовується дітьми, або біля 
місць їх розташування. Не дозволяйте маленьким дітям грати з приладом або біля нього. Уникайте контакту з 
рухомими частинами приладу. 

• Вагітні жінки, немовлята, маленькі діти та особи, які страждають на хворобу імунодефіциту повинні уникати 
контакту з відходами туалету для котів. Відходи котів можуть містити бактерії токсоплазмозу, які можуть бути 
шкідливими для цієї групи людей. 

• Не кладіть будь-які речі на штепсельну вилку блоку живлення. 
• Не підключайте блок живлення у місцях проходу людей та тварин. 
• Завжди вимикайте вилку пристрою, якщо ви не використовуєте його, знімаєте чи вставляєте запасні частини або 

перед очищенням. 
 

 ОБЕРЕЖНО 
 

• Якщо вашому коту менше 6 місяців, не залишайте прилад ВКЛЮЧЕНИМ У РОЗЕТКУ та вбирайте відходи самостійно до 
того часу, поки йому не виповниться 6 місяців. 

 
 ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

ВАЖЛИВА ІНФОМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ 
Пояснення слів та символів, що використовуються в цій Інструкції та потребують вашої уваги 



• Перед підключенням блоку живлення зніміть з приладу весь пакувальний матеріал. 
• Не розміщуйте туалет на нестійку поверхню. 
• Не використовуйте будь-який інший тип туалету. Використовуйте з цим пристроєм лише одноразовий лоток 

із селікагелевим наповнювачем від компанії PetSafe. Кількість селікагелевого наповнювача попередньо 
вимірюється для оптимальної ефективності поглинання. Використання великої або недостатньої кількості 
може призвести до пошкодження пристрою. 

• Якщо тверді відходи почали збиратись за межами закритого відсіку для відходів, це означає, що настав час змінити 
лоток з наповнювачем. 

• Збільшення відходів тварин, раціон яких має високий вміст сирої клітковини, золи та субпродуктів, тварин старше 10 
років та тварин, які хворіють на діабет, мають хворі нирки та проблеми із щитовидною залозою, може призвести до 
скорочення терміну використання лотка з наповнювачем. У кошенят може бути більш м'який стул, ніж у дорослих 
котів, що збільшує ймовірність його прилипання до гребінця. 

 
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ 
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Компоненти 
 

 

Характеристики 
• Одноразовий лоток забезпечує автоматичний та зручний догляд за відходами та контролює їх запах. 

• Герметичний лоток захищає від протікання. 

• Завжди свіжий туалет з селікагелевим наповнювачем. 

• Наповнювач на 99% не містить пилу. 

• Кожен змінний лоток для наповнювача придатний до 30 днів використання (залежно від кількості котів). 

• Відсік для відходів з кришкою. 

• Цикл очищення починається автоматично, коли ваша тварина залишає туалет. 

• Тихий, але потужний двигун. 

• Блок живлення зі шнуром на 1,8 м. 
 
 
 

 

Як  працює система 
Оригінальний туалет для котів з функцією самоочищення PetSafe® ScoopFree™ (ПетСейф Скуп Фрі) легко 
встановлюється, зручний у використанні та обслуговуванні. Автоматична робота приладу дозволяє витрачати 
менше часу на прибирання та більше часу на вашого улюбленця. Система включає один одноразовий лоток, 
наповнений преміальним селікагелевим наповнювачем. Селікагелевий наповнювач швидко поглинає сечу та 
висушує тверді відходи, забезпечуючи неперевершений контроль запаху. Світлочутливі датчики визначають, коли 
ваш кіт знаходиться в туалеті, та коли він його залишає, включається 20-хвилинний цикл відліку. Якщо ваш кіт 
повертається до туалету знову, цикл відліку зупиняється і знову відновлюється, коли він виходить з нього. Після 
завершення циклу гребінець автоматично почне прибирати тверді відходи у закритий відсік, залишаючи туалет 
чистим та свіжим. Гребінець повертається на місце, вирівнюючи при цьому наповнювач всередині туалету. Отже, 
вам нічого не потрібно наповнювати, викидати або чистити протягом кількох тижнів! 
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Основні визначення 
Каркас туалету: встановлюється зверху лотка з наповнювачем. 

Гребінець: автоматично прибирає тверді відходи у відсік для відходів після того, як кіт вийшов з туалету. Гребінець також 
може працювати в ручному режимі за допомогою кнопки ручного керування. 

Світлочутливі датчики: світлочутливі датчики визначають, коли ваш кіт знаходиться в туалеті та коли він його залишає. 

Світлодіодний індикатор: вказує на те, що туалет включений та гребінець у робочому стані. 

Кнопка ручного керування       : вручну керує гребінцем та повертає гребінець у початкову позицію, якщо він зупинився 
посередині циклу. 

Відсік для відходів: утримує відходи всередині. 

Кришка відсіку для відходів: приєднується до відсіку для відходів лотка магнітними контактами, приховуючи та 
зберігаючи тверді відходи всередині відсіку для відходів. 

Лоток: забезпечує основу каркасу туалету, утримує селікагелевий наповнювач та включає відсік для відходів. З вашою системою 
поставляється один лоток з преміальним селікагелевим наповнювачем. Додаткові лотки доступні у продажу.  

Селікагелевий наповнювач: селікагелевий наповнювач швидко поглинає сечу та висушує тверді відходи, забезпечуючи 
неперевершений контроль запаху. Примітка: селікагелевий наповнювач не утворює грудок. 

Заглушки: закривають отвори у каркасі туалету, у який встановлюється захисний ковпак. 
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Підготовка туалету до роботи 
Туалет має захисну упаковку для транспортування. Будь ласка, обережно зніміть весь пакувальний матеріал. Блок живлення 
та універсальні насадки поставляються всередині пакувального матеріалу. Не викидайте упаковку до завершення підготовки 
пристрою до роботи. 

Знайдіть чисту, суху та рівну поверхню для вашого туалету. Приєднайте блок живлення до туалету та стандартної розетки в стіні. 

Важливо: Гребінець може рухатись автоматично при підключенні живлення до пристрою. При приєднанні блока живлення до 
розетки переконайтеся, що всередині нічого немає. 

Якщо гребінець знаходиться не в початковому положенні, він буде автоматичного в нього повертатись. Після зупинки гребінця 
світлодіодний індикатор почне світитись зеленим світлом. 

Світлодіодний індикатор 
Світлодіодний індикатор розташований зверху. Він вказує на стан роботи туалету та може допомогти вам діагностувати можливі 
проблеми. 

 

Функція Світлодіодний індикатор Гребінець/Дія 
Туалет включений Зелений Гребінець у початковому положенні 
Світлочутливі датчики реагують на кота, який 
зайшов у туалет 

Зелений індикатор блимає 4 
рази на секунду 

Гребінець у початковому положенні 

Кіт вийшов з туалету Зелений індикатор блимає 1 раз 
на секунду 

Затримка відліку роботи гребінця 
активована 

Відлік затримки роботи гребінця завершений Зелений індикатор блимає 1 раз 
на секунду 

Автоматична робота гребінця розпочата 

Перешкода або призупинка Зелений індикатор блимає 8 
разів на секунду 

Див. Розділ «Пошук та усунення 
несправностей»  

 
 

 
 

Встановлення лотку 
1. Встановіть кришку лотка під лоток (A). Кришка виступає в ролі додаткового захисту 

від протікання та буде використовуватись пізніше для утилізації відходів. 

2. Запишіть дату встановлення лотка та дату заміни лотка на етикетці відсіку для 
відходів. Див. «Рекомендована схема заміни лотків» в розділі «Заміна лотка», щоб 
визначити дату заміни лотка. 

Примітка: Використання лотка довше рекомендованого строку може призвести до  
протікання. 

3. Встановіть кришку відсіку для відходів на каркас лотка, притиснувши її до упору. 

4. Розташуйте лоток під каркасом туалету. Переконайтесь, що відсік для відходів 
встановлений під його кришкою (B). 

5. Встановіть каркас на лоток. (C). Ви повинні почути клацання, яке підтверджує, що 
магніти на кришці відсіку для відходів приєднались до магнітних контактів на відсіку 
для відходів туалету (D). Переконайтесь, що каркас встановлений рівно та міцно 
посаджений на лоток. 

6. Відкрийте пакет із селікагелевим наповнювачем, розірвавши його по краях. 
Засипте наповнювач у лоток. Рівномірно розподіліть його всередині, уникаючи 
місця під відсіком для відходів. Викиньте пустий пакет. 

7. Переконайтесь, що світлодіодний індикатор світиться зеленим світлом. Якщо 
він блимає, вирівняйте наповнювач, щоб він не блокував світлочутливі 
датчики. 
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Використання кнопки ручного керування 
Хоча туалет призначений для роботи в автоматичному режимі, ви можете вручну керувати гребінцем, натиснувши кнопку 
ручного керування (       ), розташовану зверху пристрою. 

1. Натисніть один раз, щоб розпочати цикл роботи гребінця. 

2. Натисніть знову, щоб зупинити цикл роботи гребінця. 

3. Натисніть ще раз, щоб повернути гребінець в початкове положення. 
 
Якщо гребінець зупинився не в початковому положенні, натисніть кнопку ручного керування, щоб скинути цикл та повернути  
гребінець у початкове положення. 

 

 
 

Знайомство кота з туалетом 
Деяким котам може бути необхідний період звикання до нового туалету.  Нижче наведено кілька порад, які допоможуть 
вашому коту пройти період звикання без проблем: 

• Поставте новий туалет біля старого туалету вашого кота. 

• Нехай ваш кіт ходить в обидва туалети, у старий та новий, принаймні протягом тижня. Цей період можна змінювати залежно 
від темпераменту вашого кота. 

• Можливо, ви захочете не включати систему, щоб ваш кіт міг користуватись новим туалетом, не відволікаючись. 
Примітка: під час періоду звикання прибирайте тверді відходи за допомогою ручного режиму керування. 

• Не прибирайте старий туалет. Коти віддають перевагу чистому туалету, і це зробить новий туалет більш привабливим. 

• Додайте жменю селікагелевого наповнювача у старий туалет до переходу на новий, а потім додайте невелику жменю 
старого наповнювача у новий лоток після переходу на новий туалет. 

• Після того, як ваш кіт звикне до нового туалету, підключіть систему до живлення та приберіть старий туалет. 
 

Зміна лотку 
Під час звичайної експлуатації туалету не додавайте наповнювач та не видаляйте тверді відходи. Селікагелевий наповнювач 
залишатиметься чистим протягом декількох тижнів. Див. наведену нижче таблицю для рекомендованого графіку заміни 
лотка. 

Примітка: Будь ласка, див. стор. 2 для отримання важливої інформації про безпеку. 

1. Обережно потрусіть туалет для зменшення кількості селікагелевого наповнювача, 
який, можливо, міг накопичитись за гребінцем. Це дозволить зменшити або 
запобігти розливу, який міг виникнути під час підняття каркасу туалету. 

2. Піднімайте передню частину каркасу туалету, поки вона не стане на заднє ребро (A) та 
вийміть лоток. 

3. Вийміть кришку з-під лотка та покладіть її зверху лотка (B). Закріпіть стрічкою, якщо 
потрібно, або поставте у сумку-мішок для сміття. 

4. Утилізуйте використаний лоток. 

5. Встановіть новий лоток, як показано в Розділі «Встановлення лотка». 

 
 

 

Рекомендовані періоди для заміни лотка 
 

1 кіт 20 - 30 днів 
2 коти 10 - 15 днів 
3 коти 7 - 10 днів 
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Якщо тверді відходи почали збиратись за межами закритого відсіку для відходів, це означає, що настав час 
змінити лоток з наповнювачем. 

B A 
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Максимальний строк використання лотка 
• Туалет працює краще, якщо поставити його подалі від зони підвищеної вологості, такої як ванні кімнати та душові кабіни. 

• Коти, раціон яких має високий вміст сирої клітковини та золи, виробляють більше твердих відходів, через це відсік з 
відходами може заповнюватись скоріше. Щоб максимально збільшити термін використання лотка, рекомендуємо змінити 
раціон кота на бренд без субпродуктів або наповнювачів. 

• Кошенята ходять до туалету частіше, ніж дорослі коти. Зазвичай по досягненню 6-8 місяців кошенята починають ходити до 
туалету рідше. 

 
 

 

• Перемішування наповнювача раз на тиждень допоможе вашому коту, який хворіє або дуже часто ходить до туалету, 
скоріше до нього звикнути. Перемішування допоможе розподілити насичені кристали та продовжить строк 
використання лотку. 

• Намагайтесь перемішувати наповнювач з-під гребінця та по краях туалету. Це також буде корисним, якщо кіт не 
копає або постійно мочиться в одному місці. Не перемішуйте наповнювач з-під відсіку для відходів. 

 

 
 

 

 
 

 

Догляд та очищення 
Туалет досить рідко потребує очищення через його революційну конструкцію, та поверхні, які більш схильні до забруднення, 
викидаються під час заміни лотку. Тим не менш, іноді ви можете почистити ваш туалет. 

Примітка: див. стор. 2 для отримання важливої інформації про безпеку. 

1. Від’єднайте  блок живлення від туалету. 

2. Зніміть кришку відсіку для відходів, нахиливши її назовні, доки вона не вийде з отворів. 

3. Протріть усі поверхні м'яким мильним розчином та водою. 

4. Протріть гребінець губкою чи м'якою щіткою. 

5. Переконайтесь, що світлочутливі датчики не заблоковані. 

6. Повторно поставте кришку відсіку для відходів, пересунувши шарніри в отвори туалету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 www.petsafe.net 
 
 
 
 
 
 

. 

Якщо вашому коту менше 6 місяців, не залишайте прилад ВКЛЮЧЕНИМ У РОЗЕТКУ та виймайте відходи 
самостійно до того часу, поки йому не виповниться 6 місяців. 

Збільшення відходів тварин, раціон яких має високий вміст сирої клітковини, золи та субпродуктів, тварин 
старше 10 років та тварин, які хворіють на діабет, мають хворі нирки та проблеми із щитовидною залозою, 
може призвести до скорочення строку використання лотку з наповнювачем. У кошенят може бути більш м'який 
стул, ніж у дорослих котів, що збільшує ймовірність його прилипання до гребінця. 

Отвір 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шарнір 
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