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Jediný samočistící záchod pro kočky s automatickým 
splachováním na světě

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
CATGENIE 120+
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
pro předcházení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění lidí či domácích zvířat.

NEVYSTAVUJTE pracovní jednotku CatGenie dešti 
nebo stříkající vodě, aby nedošlo k požáru nebo 
k úrazu elektrickým proudem. NEDOTÝKEJTE SE 
přístroje mokrýma rukama. 

PŘED INSTALOVÁNÍM A PRVNÍM POUŽITÍM 
ZAŘÍZENÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. CATGENIE 
POUŽÍVEJTE JEN K TOMU ÚČELU, PRO KTERÝ BYL 
VYROBEN. 

Pokud provedete na zařízení jakékoli modifikace nebo 
změny, které nejsou výslovně popsány nebo schváleny 
v této příručce, přijdete o záruku. 

VÝSTRAHA: Je nutné vždy dodržovat všechna 
bezpečnostní opatření. Jen tak předejdete 
nebezpečí zranění. 

BEZPEČNÝ PROVOZ 
Pokud se do pracovní jednotky dostane jakýkoli pevný 
předmět nebo pokud z ní začne unikat kapalina, 
nechejte zařízení před dalším používáním zkontrolovat 
kvalifikovaným pracovníkem. 

ZDROJ ENERGIE 
Než CatGenie poprvé uvedete do provozu, přesvědčte 
se, zda pracovní napětí elektrického zdroje odpovídá 
specifikaci zařízení (240 V). Přesné specifikace naleznete 
v šedém rámečku na konci této stránky.  
Před čištěním pracovní jednotky nebo před umýváním 
jakékoli jiné části CatGenie VYTÁHNĚTE ŠŇŮRU ZE 
ZÁSUVKY. 
POZNÁMKA: I když vyjmete pracovní jednotku ze 
základny, proudí do ní stále elektřina, takže nejprve 
vytáhněte šňůru ze zásuvky. 
Pokud nebudete CatGenie delší dobu používat, rovněž 
vytáhněte šňůru ze zásuvky. 
Když vytahujete šňůru ze zásuvky, vždy tahejte za 
ZÁSTRČKU, nikoli za ŠŇŮRU samotnou. Poškozenou 
šňůru je třeba vyměnit v příslušném servisu. 

UMÍSTĚNÍ 
CatGenie umístěte na dostatečně větrané místo, abyste 
předešli přehřívání a prodloužili životnost zařízení. 
NEDÁVEJTE CatGenie blízko zdrojů tepla ani na místa, 
kam přímo dopadají sluneční paprsky, kde se nadměrně 
práší nebo kde dochází k mechanickým otřesům. 
NEPOKLÁDEJTE nic na zařízení nebo za ně; mohlo by 
dojít k zablokování ventilačních otvorů a následně 
k poruše. 
NEINSTALUJTE a ani neskladujte zařízení na místě, které 

je vystaveno dešti nebo stříkající vodě. 
Jednoduchý průvodce instalací vám poskytne další 
informace nutné pro výběr vhodného místa. 

PROVOZ 
Před zapojením CatGenie ke zdroji elektrické energie je 
nutné seznámit se s touto příručkou. NIKDY za žádných 
okolností nezapínejte CatGenie do zásuvky, pokud není 
pracovní jednotka řádně usazena ve své základně. 
Nemanipulujte s CatGenie mokrýma rukama. Řiďte 
se všemi pokyny a výstrahami uvedenými ve všech 
příručkách CatGenie. 

ČIŠTĚNÍ 
Provozní jednotku a ovládací panel čistěte pouze 
měkkým vlhkým hadříkem. Zařízení nesmíte nikdy celé 
ponořit do vody ani na ně stříkat vodu. 
NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí houbičky se zdrsněným 
povrchem, prášky na drhnutí či chemická rozpouštědla 
jako je líh či technický benzín. Další informace 
naleznete na straně 16 v kapitole Čištění CatGenie. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající 
se vašeho CatGenie, prosím kontaktujte naše 
technické oddělení na čísle: 800 350 350.

Společnost Traminal s.r.o. nemůže převzít odpovědnost 
za jakékoli škody, které vzniknou nesprávným 
používáním CatGenie, případně používáním tohoto 
zařízení k jiným účelům, než pro které je určeno. 

Společnost Traminal s.r.o. si vyhrazuje právo měnit 
design a specifikace bez předchozího oznámení, ovšem 
všechny své klienty bude informovat  
o vylepšeních produktu.

SPECIFIKACE CatGenie 
pro Českou Republiku

• Potřebné napětí: 230 V, 50 Hz (15 A pojistka)
• Spotřeba: 20 W (čisticí cyklus – 17 minut), 1200 W
(sušící cyklus – 17 minut)
• Přibližná hmotnost: celé zařízení CatGenie – 12,5
kg (pracovní jednotka – 5,5 kg; základna – 7 kg)
• Dodávané příslušenství: T-kus do prádelny nebo
komory, T-kus do koupelny nebo na záchod, zásob-
ník SaniSolution s čisticím prostředkem a omyvatel-
né granule.
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My 
CatGenie 
Sériové číslo

Sériové číslo je na motorové části.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Zjistíte-li, že je vaše zařízení CatGenie viditelně 

poškozeno nebo budete-li mít jakékoli problémy, 
zavolejte na naši zákaznickou linku, případně pošlete 

e-mail. Rádi vám pomůžeme situaci vyřešit.

Telefonní číslo: 800350350
Email: info@atranet.cz

Internetové stránky: www.catgenie.cz

Jak vypnu varovný 

zvukový signál? 

Stiskněte a uvolněte tlačítko Start/Pause. 

RYCHLÉ OPRAVY CatGenie 
Řadu problémů lze vyřešit velmi jednoduše: 

1. Přesvědčte se, zda je správně připojený přívod vody 
a kohoutek je povolený až na doraz. 

2. Zkontrolujte přívod elektřiny. Zkontrolujte, zda je pracovní
jednotka řádně usazena v základně. 

3. Vyčistěte čidlo hladiny vody. Vyjměte pracovní jednotku, 
vytáhněte z ní čidlo vody, očistěte špičku a vraťte zpátky na
místo. Viz str. 16. 

4. Vyčistěte násypník. Vytáhněte šňůru ze zásuvky, odstraňte 
víko násypníku. Vytáhněte cizí předmět. Vraťte víko na místo. 
Zapojte do zásuvky. Viz str. 16. 

5. Narovnejte ohnutou nebo zmáčknutou přívodní nebo
odtokovou hadici vody. 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
Viz str. 12 – 15 
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ANATOMIE ZAŘÍZENÍ CATGENIE 120+

Pracovní jednotka 
Toto je mozek  

CatGenie. Nachází 
se zde elektromotor, 

čerpadlo a elektronika. 

Hubice vysoušeče
Vypouští do mísy 

horký vzduch.

Vodní hubice
Vypouští do mísy 

čistou vodu.

Omyvatelné granule
Nepohlcují tekutiny 

a nepotřebují 
vyměňovat. 

Přívodní hadice
Připojuje se ke 

zdroji studené vody 
v koupelně nebo 

prádelně.

Ovládací panel 
Slouží k volbě programu. 

Zvuková a světelná 
varovná signalizace 

upozorňuje na chyby.

Zásobník SaniSolution 120 
Uvolní přesné množství  čisticí 

tekutiny

Přívodní elektrická šňůra
Připojuje se do elektrické sítě. 
Používejte jen uzemněnou 
zásuvku. 

Odtoková hadice
Ústí do klozetu nebo odpadové 

trubky v prádelně nebo  
v technické místnosti.

Závěs na odtokovou hadici
Připojuje se k odtokové  

hadici a slouží k upevnění  
na okraj klozetové mísy.
Lze použít jako mezikus 

pro koncovky různého 
druhu připojení k odpadu.

Čidla zařízení 
Zaregistrují kočku v míse. 

Cyklus nastartuje až  
za 10 minut  nebo 30 min 

dle nastavení.

Kryt násypníku 
Zde je uloženo 
plastové sítko  

a násypník.

Násypník 
Odpadní komora, 

ve které rotor  
maceruje výkaly. 

Plastové sítko
Multifunkční nástroj,  

který nabírá tuhé látky, 
seškrabuje granule  
a napomáhá jejich  

dokonalému usušení.

Mísa
V příjemných  

granulích  
se kočka cítí  
jako doma.

Horní plastový kryt
Spočívá na horním 

okraji mísy, je spojen se 
základnou.

Základna 
Nejspodnější část 

 Catgenie.

rotor

čidlo 
vodní 

hladiny
kroužek 

na řezání 
chlupů

Vnitřní 
prostor 

násypníku

červené 
těsnění 

Odpadní komora
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zásobník s čisticím 
roztokem  

SaniSolution

pracovní jednotka

čidlo 
přítomnosti 

koček

kryt násypníku

plastové sítko

mísa

horní plastový kryt

násypník, rotor,  
červené těsnění,  

čidlo vodní hladiny

škrabka
základna

přívodní hadice
elektrická šňůra

odtoková hadice

ČASTÉ DOTAZY
JE ČISTICÍ ROZTOK SANISOLUTION BEZPEČNÝ PRO MOJI KOČKU? 
Ano, SaniSolution je pro kočky bezpečný. Obsahuje stejné složky, jaké 
používají veterináři k čištění operačních prostor. Tekutina v zásobníku je 
vysoce koncentrovaná. V této formě je bezpečná pouze pokud je v 
zásobníku. 
JAK DLOUHO SANISOLUTION VYDRŽÍ? 
V režimu „aktivace kočkou“ (Cat Activation) vydrží 240 cyklů. V režimu 
au- tomatického spuštění (Auto Set) stačí na 120 cyklů. VŽDY mějte po 
ruce náhradní zásobníky. Cena SaniSolution je stejná jako cena steliva 
pro kočky na celý rok, ovšem objem a váha SaniSolution je mnohem 
menší. ROZPOUŠTÍ NEBO ZKAPALŇUJE SANISOLUTION PEVNÉ 
LÁTKY? 
Ne. Pevné látky se proměňují na odpadní vodu pomocí rotoru, který je 
uvnitř násypníku. SaniSolution čistí omyvatelné granule, plastové sítko a 
mísu. 
MOHU DOPLNIT TEKUTINU DO ZÁSOBNÍKU SANISOLUTION? 
Ne, zásobník nelze doplňovat. Unikátní mechanismus zásobníku Smart 
Cartridge uvolňuje přesné množství roztoku pro každé ze tří mytí v rámci 
jednoho cyklu čištění, protože každé mytí vyžaduje jiné množství 
roztoku. Roztok SaniSolution vymývá materiály, které způsobují zápach, 
pomáhá při sušení a chrání mechanické části zařízení. Exkluzivní složení 
roztoku bylo testováno a schváleno veterináři jako neškodné pro kočky. 
JE ZAŘÍZENÍ CATGENIE EKOLOGICKÉ? 
Zásobník Smart Cartridge s roztokem SaniSolution nahrazuje stelivo pro 
kočky. Na rozdíl od všech druhů steliva jsou všechny složky - SaniSolu-
tion, zásobník i omyvatelné granule - bezpečné z hlediska životního 
prostředí, biologicky rozložitelné a recyklovatelné. 
CO SE STANE, KDYŽ JE MOJE KOČKA V MÍSE V DOBĚ ČIŠTĚNÍ? 
CatGenie má čidla, která kočku zaregistrují a elektronický řídící systém 
posune začátek čištění, dokud kočka neopustí prostor. 
ZVÝŠÍ SE MI ÚČET ZA VODU, KDYŽ ZAČNU POUŽÍVAT CATGENIE? 
Nemělo by dojít k podstatnému zvýšení účtu za vodu. Množství potřebné 
vody za den odpovídá několika spláchnutím. 
CO SE DĚJE S ODPADNÍ VODOU? 
Odpadní voda bezpečně odteče do kanalizace. Pokud se zařízení používá 
na záchodě, odpadová hadice se zavěsí za klozetovou mísu a odpad 
odteče do mísy. Pokud se používá v prádelně, odpad odteče do odpa-
dového potrubí z pračky. 
MŮŽE SE ODPADNÍ VODA V PRÁDELNĚ DOSTAT DO PRAČKY? 
Při zapojení pračky a toalety CatGenie do jednoho odpadu je potřeba 
použít rozbočku se zpětnými klapkami.
JE MOŽNÉ POUŽÍVAT TOALETU BĚHEM ČISTÍCÍHO CYKLU? 
Ano. CatGenie nijak nezasahuje do funkce splachovacího záchodu. Mezi 
sedátkem a mísou je mezera, která zabraňuje zmáčknutí hadice. 
MŮŽE ZÁCHOD PŘETÉCT, KDYŽ DO NĚJ VYTÉKÁ ODPADNÍ VODA 
Z CatGenie? 
Ne. Hladina vody v míse klesne automaticky na běžnou úroveň a pokud 
není ucpaný odtok, pak nemůže přetéct. 
CO SE STANE, KDYŽ NA PLASTOVÉM SÍTKU UTKVÍ PEVNÉ LÁTKY? 
Během tří mytí se plastové sítko čistí vodou, roztokem SaniSolution a 
omyvatelnými granulemi. 
ABSORBUJÍ GRANULE KOČIČÍ VÝMĚŠKY? 
Ne, jsou naprosto nesavé. Na rozdíl od tradičního kočičího steliva se 
granule při každém cyklu čištění řádně vymyjí. Jejich funkcí je uspokojit 
potřebu vaší kočky hrabat a přikrýt svoje výměšky. 
CO SE STANE, KDYŽ KOČKA SEŽERE TYTO GRANULE? 
Granule jsou neškodné jak pro kočky, tak pro lidi, a snadno projdou 
trávicím systémem. 
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OVLÁDACÍ PANEL
C INDIKÁTOR ŽIVOTNOSTI ZÁSOBNÍKU 

Kontrolka se rozsvítí, když v zásobníku zbývá roztok 
na deset cyklů a zůstane rozsvícená až do úplného 
vyprázdnění a výměny zásobníku. Bliká rovněž při 

vyjmutí zásobníku,  který ještě není prázdný. 

TLAČÍTKO START / PAUSE 
Stiskněte a povolte, pokud 
chcete ručně spustit cyklus
- přerušit cyklus 
- znovu zahájit přerušený 
cyklus 
- zastavit varovné pípání.

 TLAČÍTKO PRO  
AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 
Používá se k naprogramování 
programu aktivace kočkou  
(cat activation) nebo  
pro nastavení:  
- začátků čištění 
- počtu čištění za den.

1

2

       DĚTSKÁ POJISTKA 
KONTROLKA + TLAČÍTKA

Zabrání náhodnému spuštění cyklu. Stiskněte a podržte obě 
tlačítka po dobu 3 vteřin, dokud se nerozsvítí kontrolka dětské 
pojistky (CHILD LOCK). Pokud zařízení pracuje v režimu dětské 

pojistky, zůstává kontrolka rozsvícená.    

CHYBOVÁ KONTROLKA 
Pokud se objeví problém v cyklu čištění, rozsvítí 

se kontrolka a ozve se varovný signál – počet 
pípnutí označuje číslo chyby. Číslo kontrolky 

odpovídá číslu chyby. Informace o odstraňování 
potíží najdete na str. 12. 

KONTROLKY 1 – 4  + CAT 
mají 3 funkce: 

1. KONTROLA MNOŽSTVÍ 
NÁPLNĚ V ZÁSOBNÍKU 
(CARTRIDGE level check) 

Kontrolky pod pan-
elem 10+ až 100+

2. POČET DENNÍCH CYKLŮ
Rozsvítí se kontrolka 

s nastaveným počtem 
cyklů, které se auto-

maticky spustí. 
3. URČENÍ CHYBY 

Kontrolka 1, 2, 3 nebo 
4 se rozsvítí. 

Rozsvícená kontrolka 
informuje uživatele o 

druhu chyby. 

 KONTROLKY A TLAČÍTKA PRO KONTROLU 
MNOŽSTVÍ TEKUTINY V ZÁSOBNÍKU 

Zjistíte, kolik zbývá mycích cyklů. 
Stiskněte a uvolněte obě TLAČÍTKA. Pod panelem 

s čísly 10+ až 100+ se rozsvítí kontrolka. 

PŘIZPŮSOBTE SI PROVOZ VAŠEHO CATGENIE 120+
Můžete volit ze tří možností: 

Automatická aktivace 

Tento režim umožňuje spouštět 
systém jednou až čtyřikrát za den, 
podle počtu koček. Startuje buď 
jednou za 24 hodin, nebo každých 
12 hodin, každých 8 hodin nebo 
každých 6 hodin podle toho, jestli 
zařízení nastavíte na 1, 2, 3 nebo 4 cykly za 
den. V tomto režimu zásobník uvolní 120 dávek 
roztoku SaniSolution. 

Manuální spouštění 
tlačítkem
Kdykoli chcete zahájit cyklus 
čištění, stiskněte tlačítko START. 
Jedná se o výhodný doplněk 
ostatních možností spuštění 
a můžete jej použít například 
ve spánkovém režimu (Slep 
Mode) nebo mezi jednotlivými cykly auto-
matické aktivace. Je tak snadnější udržovat 
stoprocentní hygienu. V tomto programu 
zásobník uvolní 120 dávek.

Aktivace kočkou 

V tomto režimu se cyklus nastartuje 
po každém použití. Vaše zařízení 
tak nemůže být nikdy znečištěné, 
zapáchat nebo být plné chorobo-
plodných zárodků. Toto nastavení 
je zároveň nejvýhodnější, protože zásobník 
120 Cartridge automaticky nastaví dávky 
koncentrátu SanSolution na 240. Je to jako byste 
měli dva zásobníky v jednom. Testy prokázaly, že 
zařízení funguje v tomto režimu desetkrát účinněji.

Vaše zařízení CatGenie komunikuje prostřednictvím zvukových a světelných signálů (pípání a blikání).  

4

5

6

3

7

režim „AKTIVACE KOČKOU“
V tomto režimu se cyklus čištění spouští 10 či 30 minut poté, co kočka použije mísu. Pokud mezitím potřebuje mísu další 
kočka, jednotka se resetuje a cyklus se spustí o 10 či 30 minut později, atd. Zařízení nemůže nastartovat, pokud je v míse 
kočka. Stará se o to optický senzor Genie Eyes. 
Při aktivaci kočkou dochází k automatickému přepnutí zásobníku ze 120 dávek na 240. Jelikož se v tomto případě zařízení 
čistí okamžitě po použití, je zapotřebí menší množství čistícího roztoku. Režim aktivace kočkou využívá dvou režimů: 1) 14 
hodin AKTIVNÍHO REŽIMU a 10 hodin SPÁNKOVÉHO REŽIMU. 2) 24 hodin AKTIVNÍHO REŽIMU. V aktivním režimu se 
zařízení vyčistí poté, co je kočka použije, zatímco v režimu spánku se automatické čištění nespustí. Během těchto deseti 
hodin je však samozřejmě kdykoli možné stisknout tlačítko START. Při přechodu do aktivního režimu dojde automaticky   
k vyčištění, pokud kočka během  režimu spánku mísu použila. 
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režim „AUTOMATICKÁ AKTIVACE“
V tomto režimu nastavujete svoje zařízení CatGenie tak, aby automaticky spouštělo čištění jedenkrát 
až čtyřikrát během 24 hodin. Po naprogramování se čištění automaticky spouští v nastavenou dobu. 
Tento režim běží pomocí časového spínače, takže programování je nutné provést v některém 
zvoleném čase čištění. Například pokud si zvolíte začátky cyklu ve 14 hodin a ve 2 hodiny, pak 
je nutno režim nastavit buď ve 14 nebo ve 2 hodiny. Při nastavení režimu je důležité řídit se 
tabulkou vlevo a sledovat, kdy kočky používají mísu, abyste mohli čas čištění lépe přizpůsobit jejich 
potřebám.

JAK NASTAVIT režim „AUTOMATICKÁ AKTIVACE“ 
1. KROK: Rozhodněte se, kolikrát denně a v kolik hodin chcete spustit čištění. 
Pak proveďte tyto kroky:
2. KROK: Pro nastavení počtu čištění za den (jedno až čtyři) několikrát stiskněte a uvolněte tlačítko 
AUTO SETUP (podle počtu čištění). Například pokud zvolíte pouze jedno čištění, stiskněte tlačítko 
jedenkrát. Zvolíte-li dvě čištění, stiskněte tlačítko dvakrát, atd. TLAČÍTKO NEDRŽTE stisknuté.
Kontrolky označující počet denních cyklů se rozsvítí podle zvoleného počtu. Jedna rozsvícená 
kontrolka znamená jeden cyklus, dvě dva cykly, atd. POKUD UDĚLÁTE CHYBU, několikrát stiskněte 
a uvolněte tlačítko AUTO SETUP, dokud všechny kontrolky nezhasnou, a pak zopakujte 1. krok.
3. KROK: Chcete-li nastavit časy spouštění čisticího cyklu, STISKNĚTE A PŘIDRŽTE tlačítko AUTO 
SETUP po dobu 4 sekund, pak je uvolněte. Ozve se trojí pípnutí, kontrolky označující čtyři cykly 
blikají a pak zhasnou. Zadaný počet cyklů zůstane rozsvícený. Po naprogramování se za 30 sekund 
spustí první cyklus čištění. 

POZOR: Je důležité přizpůsobit počet cyklů počtu koček, to znamená alespoň 1 – 2 cykly za 
den na jednu kočku. Jinak by mohlo docházet k ucpávání. Optimální čas spouštění cyklu je 
těsně po použití. Nepřipusťte hromadění pevných zbytků a jejich ztvrdnutí. 

JAK ČASTO JE TŘEBA SPOUŠTĚT ČISTICÍ  
CYKLUS PŘI NASTAVENÍ NA  
AUTOMATICKOU AKTIVACI? 

Jedna kočka – čistěte dvakrát denně
Dvě kočky - čistěte čtyřikrát denně

Tři kočky - čistěte šestkrát denně

ZKRATKY UŠETŘÍ VÁM JEDEN KROK
• Chcete přidat další čištění? 
Stiskněte několikrát tlačítko AUTO SETUP, do-
kud se nerozsvítí požadovaný počet cyklů.
• Chcete snížit počet čištění? 
Stiskněte AUTO SETUP, až zhasnou všechny 
kontrolky. Potom několikrát stiskněte tlačítko 
AUTO SETUP, dokud se nerozsvítí požadovaný 
počet cyklů.
• Chcete změnit čas čištění? 
V nově zvoleném čase stiskněte a přidržte po 
dobu 4 sekund tlačítko AUTO SETUP.

Nastavte čas pohotovostního režimu toalety.
U režimu 1,2,3 i 4 musíte uzamknout tohle nastavení. Zmáčkněte a podržte tlačítko AutoSetup po dobu 4 sekund. 
Ozve se trojí pípnutí a kontrolky nastaveného režimu zůstanou trvale svítit. Tento stav je potvrzením uzamčení  
nastaveného režimu.

Nastavení aktivace kočkou zůstavá aktivní dokud ho nezměníte. Pro změnu nebo deaktivaci jakéhokoliv režimu aktivace stiskněte tlačítko 
Auto Setup dokud nezhasne dioda zvoleného režimu. Oba režimy(14&24) aktivace kočkou zdvojnásobí počet použití cartridge SaniSolutions ze 
120 na 240 použití. TIP: Ujistěte se, že kočka nepoužívá toaletu CatGenie při nastavování režimu aktivace kočkou.

CatGenie nabízí 4 možnosti nastavení aktivace kočkou

14 • hodinová aktivace kočkou 24 • hodinová aktivace kočkou

14 hodin v pohotovostním režimu / 10 hodin spánku
Neaktivní režim ve dne nebo v noci. Můžete si vybrat.

24 hodin v pohotovostním režimu / 0 hodin spánku
Toaleta je vždy připrava k čištění po použití.

10ti minutové
zpoždění před čištěním
Vhodné pro 1 kočku nebo 
více koček nepoužívající 

toaletu společně.

30ti minutové zpoždění 
před čištěním

Vhodné pro 2-3 kočky, 
které využívají toaletu 

společně.

10ti minutové
zpoždění před čištěním
Vhodné pro 1 kočku nebo 
více koček nepoužívající 

toaletu společně.

30ti minutové zpoždění 
před čištěním

Vhodné pro 2-3 kočky, 
které využívají toaletu 

společně.

Stiskem tlačítka Auto-
Setup nastavte toaletu 

do režimu #1

Stiskem tlačítka Auto-
Setup nastavte toaletu 

do režimu #2

Stiskem tlačítka Auto-
Setup nastavte toaletu 

do režimu #3

Stiskem tlačítka Auto-
Setup nastavte toaletu 

do režimu #4

Pro zachování správné funkčnosti a efektivnosti, vyžaduje každé zařízení minimální údržbu. CatGenie obsahuje vodní 
senzor, který potřebuje jednou za měsíc vyčistit. 

Upozornění: Když uslyšíte toaletu pípat po dobu 30 sekund každou hodinu a dioda #1 + chybová dioda bliká každé 3 
sekundy, je potřeba vyčistit vodní senzor.

Pokud bliká dioda #1 s diodou Auto Setup, přístroj indikuje blížící se potřebu čištění vodního senzoru. V závistosti na 
tom, kdy můžete vidět/slyšet upozornění můžete předcházet případným problémům.

Čištění: Senzor je 10cm dlouhá tyčinka z čirého plastu a je umístěná  pod 1) hlavní jednotnou, viz obrázek 2) senzor 
vytáhněte a 3) očistěte vlhkým ručníkem po celé jeho ploše a vložte zpět. Více informací najdete v Uživatelské příručce.

CatGenie indikace pro vyčištění vodního senzoru

NA STR. 8 NALEZNETE INfORMACE O TOM, JAK PŘERUŠIT ČISTICÍ CYKLUS A O TOM, CO DĚLAT PŘI VýPADKU PROUDU.
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DALŠÍ INFORMACE O AUTOMATICKÉ AKTIVACI 
Kdy je nejlépe zvolit začátky cyklů? 
Kočky se obvykle vyprazdňují do půl hodiny po hlavním jídle. Odborníci tvrdí, že kočky prospí 
15 – 20 hodin denně (70 % času). Sledujte harmonogram chování svých koček  
a čas aktivace zvolte tak, abyste nenarušovali jejich rutinu. 

POZNÁMKA: Pokud vaše kočka používá mísu zrovna v době, na kterou je  
naprogramovaný začátek čisticího cyklu, čidlo CatEyes pozastaví jeho začátek. Jakmile 
kočka (nebo další kočky) opustí mísu, vyčká zařízení ještě deset minut  
a pak zahájí cyklus čištění. 

JAK PŘERUŠIT čisticí cyklus 
•	 Pro	PŘERUŠENÍ	čisticího	cyklu	(spuštěného	automaticky	nebo	manuálně)	stiskněte	a	uvolněte	tlačítko	START/
PAUSE.	Při	přerušení	cyklu	začne	CatGenie	TIKAT.	
•	 Pro	restartování	opět	stiskněte	a	uvolněte	tlačítko	START/PAUSE.	Pokud	necháte	zařízení	v	režimu	přerušení	
(PAUSE),	CYKLUS	SE	AUTOMATICKY	OBNOVÍ	ZA	DESET	MINUT.	Během	celého	přerušení	vydává	CatGenie	zvuk	TIKÁNÍ.	

UPOZORNĚNÍ NA VÝPADEK PROUDU 
Pokud	dojde	k	přerušení	dodávky	elektřiny,	CatGenie	vás	na	to	upozorní	tím,	že	zhasnou	všechny	 
kontrolky.	Nastavení	režimu	„aktivace	kočkou“	nebo	„automatická	aktivace“	není	funkční,	protože	časovací	zařízení	
posouvá	začátky	cyklů	o	dobu,	po	kterou	trvá	výpadek	proudu.	Pokud	výpadek	trvá	jen	krátce,	případně	pokud	na	
chvíli	odpojíte	zařízení	ze	sítě,	není	nutno	všechny	údaje	znovu	nastavovat,	protože	spuštění	programu	se	posouvá	
jen	o	několik	minut.	Pokud	ovšem	trvá	výpadek	delší	dobu,	je	nutno	znovu	nastavit	režim	podle	instrukcí	na	str.	6.	

MOŽNOST MANUÁLNÍHO SPUŠTĚNÍ 
Pro nastartování nenaprogramovaného čisticího cyklu stiskněte a uvolněte tlačítko START/PAUSE. 
Používá se v případě, že chcete z hygienických důvodů vyčistit zařízení ještě před  
naplánovanou dobou nebo když kočka použije mísu krátce po ukončení čisticího cyklu. 

DĚTSKÁ POJISTKA – DOPORUČUJEME, protože zabraňuje dětem nebo 
kočkám náhodně spustit čisticí cyklus. 
Aktivace dětské pojistky: Stiskněte současně tlačítka START/PAUSE a AUTO SETUP  
a podržte je 3 sekundy. Ozve se zvukový signál (pípnutí) a rozsvítí se kontrolka CHILD LOCK, 
která potvrzuje aktivaci dětské pojistky. Pokud se někdo dotkne některého tlačítka, spustí se 
zvukový signál. 
Deaktivace dětské pojistky: Stiskněte současně tlačítka START/PAUSE a AUTO SETUP a držte 
je, dokud nepřestane pípání a nevypne se kontrolka CHILD LOCK. Pak tlačítka uvolněte. 
POZNÁMKA: Rozsvícená kontrolka vedle nápisu CHILD LOCK potvrzuje, že dětská pojistka je 
aktivní. 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
PŘÁTELŠTĚJŠÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
OMYVATELNÉ GRANULE A ZÁSOBNÍK JSOU RECYKLOVATELNÉ A PODLÉHAJÍ ROZKLADU 

Většina plastických hmot leží v přírodě tisíce let, než se rozloží, a některé se nerozloží nikdy. Granule a zásobníky CatGenie obsahují unikátní přísady, díky kterým 
je určité druhy bakterií dokážou rozložit. U zásobníků to trvá méně než deset let. Zásobníky je rovněž možné smíchat s jinými plastovými hmotami a recyklovat 
je. Jakékoli ztracené granule se rozloží v septiku přibližně za 9 měsíců a v navážkách za dva roky. 

PŘÍKLADY 
NAČASOVÁNÍ REŽIMU 
AUTOMATICKÉ 
AKTIVACE 
Pokud chcete spustit 
zařízení vždy jednou 
denně v 8:15, nastavte 
je v 8:15. 
Třikrát denně – v 6, ve 
14 a ve 22 hodin – pro-
gramujte v jednom  
z těchto tří časů. 
Čtyřikrát denně v 7, ve 
13, v 19 a v 1   progra-
mujte v jednom z těchto 
čtyř časů.

KARTÁČOVÁNÍ POMÁHÁ JAK VAŠÍ 
KOČCE, TAK SPRÁVNÉ fUNKCI ZAŘÍZENÍ.

SENZOR „GENIE EYES“ VIDÍ 
KOČKU V MÍSE
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Zásobník nikdy neodstraňujte, pokud je 
zařízení v činnosti. 

Pokud zásobník vytáhnete během čisticího 
cyklu, jeho životnost se NEZVýŠÍ, ale naopak 

vyčištění nebude dokonalé, nedojte k řádnému 
vysušení, ke zničení všech bakterií i potlačení 

pachu. Pokud zásobník vyjmete před spuštěním 
čisticího cyklu, ten se vůbec nespustí. 

POZNÁMKA: Počítadlo používání zásobníku 
registruje další použití na začátku každého 

cyklu. 

OMYVATELNÉ GRANULE není nikdy třeba měnit. Je pouze nutné je doplňovat. Pro lepší 
čištění lze plnit cca 1 cm pod vyznačenou mez.

POZOR: NIKDY, za žádných okolností, nepřidávejte do granulí jakékoli kočičí stelivo, 
ani je nepoužívejte samotné. V opačném případě můžete svoje zařízení CatGenie 
vážně poškodit a také přijít o záruku. I malé množství běžného steliva ucpe trubky, 
zničí čidlo hladiny vody a povede k řadě dalších problémů. 

ZÁSOBNÍK SANISOLUTION 120 je klíčem k provozu CatGenie a chrání vaši kočku. 

Zásobník bezpečně uchovává koncentrovaný čistící roztok SaniSolution tak, že nemůže 
uniknout. Softwarový program uvolňuje a monitoruje přesnou dávku roztoku a řídí jeho 
množství vzhledem k objemu vody, aby vaše zařízení optimálně fungovalo a vaše kočky 
nebyly nikterak ohroženy. Po vyprázdnění zásobník vyměňte – bez zásobníku nemůže 
zařízení fungovat. Vždy mějte po ruce náhradní zásobníky, aby mohlo být vaše zařízení 
CatGenie v provozu bez přerušení. 

KONTROLUJTE ZBÝVAJÍCÍ POČET CYKLŮ 

POZNÁMKA: Pokud je aktivována dětská pojistka (CHILD LOCK), vypněte ji tak, že současně 
stisknete tlačítko Start a Auto. Chvíli tlačítka podržte, dokud nepřestane zvukový signál 
(pípání) a nevypne se kontrolka Child Lock. Teprve teď tlačítka uvolněte a zkontrolujte 
množství čistící směsi v zásobníku. 

Kontrola množství čistící směsi v zásobníku: Stiskněte současně tlačítka Start/Pause i 
Auto Setup a jednu sekundu je přidržte. Rozsvítí se některá z kontrolek u panelu s čísly 10+ 
až 100+, podle toho, které číslo je nejblíže zbývajícímu počtu cyklů. Kontrolka bude svítit 
pouze tři sekundy. 

POZNÁMKA: Pokud používáte výhradně program aktivace kočkou, pak vynásobte 
zbývající počet cyklů dvěma. 

PAMATUJTE na to, že máte znovu aktivovat DĚTSKOU POJISTKU. Stiskněte současně 
tlačítka Start/Pause i Auto Setup a tři sekundy je přidržte. 

VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM O STAVU ZÁSOBNÍKU 

Nízká hladina: Pokud zbývá v zásobníku deset dávek, rozsvítí se kontrolka u čísla deset a 
zůstane svítit. Zkontrolujte, zda máte náhradní zásobník, nebo jej OKAMŽITĚ OBJEDNEJTE. 

Kritická hladina: Pokud zbývají v zásobníku tři dávky, kontrolka je stále rozsvícená a každou 
hodinu se ozývá po dobu třiceti sekund akustický signál. Vypnete jej tak, že stisknete a 
uvolníte tlačítko Start/Pause. Kontrolka zůstává svítit, aby vám připomínala, že zbývají už jen 
tři cykly. 

TIP: Pokud nebudete doma v době, kdy má čistící roztok dojít, zasuňte do zařízení 
plný zásobník a po návratu spotřebujte původní, ve kterém zbývá jen jedna nebo dvě 
dávky. 

Prázdný zásobník: Když je zásobník prázdný, kontrolka bliká a každou hodinu zaznívá 
akustický signál s opakujícími se dvěma pípnutími. Vypnete jej tak, že stisknete a uvolníte 
tlačítko Start/Pause. Kontrolka dále bliká a čisticí cyklus se nespustí. Pokud se pokusíte 
nastartovat cyklus ručně, znova se aktivuje zvukový signál. Vložte do zařízení nový 
zásobník a vše bude v pořádku.

Žádný zásobník: Střídavě blikají kontrolky u zásobníku a u chybového hlášení ERROR. 
Pokud zasunete zásobník do zařízení chybně, rovněž se ozve varovný signál. Výřez na 
zásobníku musí být vzadu, aby mohlo zařízení správně fungovat. 

ČISTÍCÍ ROZTOK SANISOLUTION

Pokud se tento roztok správně používá a je v zásobníku, pak je bezpečný a není toxický 
pro kočky ani pro lidi. Jeho složky jsou stejné jako v přípravcích užívaných veterináři při 
čištění operačních stolů a vybavení ordinace. 

POZOR: V koncentrovaném stavu může roztok dráždit pokožku a oči, proto se 
vyhýbejte kontaktu. Nepolykejte! Nenechávejte v dosahu dětí! Dojde-li k potřísnění 
kůže nebo očí, postižené místo promývejte velkým množstvím vody. Při požití 
zavolejte lékaře.

GRANULE DOPLŇUJTE  
PO TUTO ÚROVEŇ

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÉ STELIVO 
PRO KOČKY ANI JE NEPŘIDÁVEJTE 

DO GRANULÍ 

Zásobník 
zasuňte 

do 
zařízení 
tak, aby 

výřez byl 
vzadu

NEODSTRAŇUJTE bílý výstupek na spodní 
straně zásobníku. Roztok by vytekl a zničil 

pracovní jednotku. Rovněž byste  
ZTRATILI NÁROK NA ZÁRUKU. 
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ODPAD V KOUPELNĚ  
ANO. Asi pěticentimetrový kousek hadice 
nechejte ležet na podlaze a zbývající část 
zvedněte vzhůru k odpadové trubce
NE. Odtoková hadice nesmí směřovat 
prudce vzhůru do odpadové trubice. 

SESTAVENÍ Jednoduché pokyny pro montáž

KOUPELNA nebo KLOZET 
1. Uzavřete kohoutek přívodu studené vody do záchodu nebo k 
umyvadlu a odšroubujte hadici. 2. Přišroubujte dodaný 3/8´´ T-kus 
ke kohoutku a k T-kusu přišroubujte hadici. 3. Přišroubujte k T-kusu 
přívod vody do zařízení CatGenie a povolte kohoutek. Zkontrolujte 
těsnost spojení. 4. Pouze pro použití na klozetu: připevněte 
k odpadové hadici CatGenie závěsnou část. Zatlačte, dokud do 
sebe obě části dokonale nezapadnou. 5. Závěs připevněte k 
záchodové míse. Zasuňte zástrčku CatGenie do zásuvky.

53

1 2 3

4

2

SVINUTÍ ODTOKOVÉ HADICE 
ANO. Dělejte velké volné smyčky, pokud 
musíte uložit odtokovou hadici pod základnou. 
Veďte hadici zářezy v základně.  
NE. Nedělejte na hadici příliš těsné smyčky 
nebo uzly. 
NE. Hadice nesmí být přiskřípnutá nebo 
zmáčknutá. 

ODPAD V PODLAZE 
ANO. Zvedněte odtokovou hadici do výšky 
asi 30 cm a teprve potom ji nasměrujte 
dolů do odpadu v podlaze. Pokud je 
podlaha vyspádovaná směrem k odpadu, 
podložte CatGenie tak, aby stál rovně.  
NE. Odtoková hadice nesmí směřovat 
přímo dolů do odpadu v podlaze.

4 5

UMÍSTĚNÍ DVOU HADIC DO ODPADU V PRÁDELNĚ

1. Pokud se obě hadice snadno nevejdou do 
odpadové trubice, vytáhněte je, zasuňte nejprve 
hadici GenieHose a teprve potom vývodní hadici z 
pračky. 2. Pokud je na vývodní hadici z pračky kryt, 
stiskněte hadici i s krytem a zasuňte do odpadové 
trubice. 

3. Pokud to nepůjde, posuňte 
kryt hadice asi o 5 cm 
nahoru a hadici zasuňte do 
odpadové trubice. 

4. Další možnost je zasunovat obě hadice 
společně, přičemž GenieHose bude mít ústí 
kousek předsunuté. 5. Obě hadice zasuňte 
dovnitř, aby obě pevně seděly v odpadové trubici. 

3

421

5

SPRÁVNÁ A NESPRÁVNÁ MONTÁŽ 

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

PRÁDELNA nebo TECHNICKÁ MÍSTNOST 
1. Uzavřete kohoutek přívodu studené vody do pračky. 2. Odšroubujte 
přívodní hadici od kohoutku.3. Přišroubujte dodaný ¾´´ T-kus ke 
kohoutku a k T-kusu přišroubujte hadici od pračky. 4. Přišroubujte 
k T-kusu přívod vody do zařízení CatGenie a otočte kohoutkem přívodu 
studené vody. 5. Vložte odpadovou hadici CatGenie do odpadové 
trubice společně s vývodem z pračky. Hadice nesmějí být zmáčknuté. 
6. Zamezte ucpávání a přetékání. Vývod z pračky nesmí být do 
odpadové trubice zasazen hlouběji než 12 cm. Zasuňte zástrčku 
CatGenie do zásuvky. 

ANO
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JAK SE DOSTAT DOVNITŘ ZAŘÍZENÍ CATGENIE, pokud potřebujete vyměnit některou část. 

Před rozmontováním CatGenie odsuňte zařízení od zdi. Odtokovou hadici ponechejte na svém místě. Sundejte kryt násypníku, vytáhněte 
pracovní jednotku a položte ji kolmo na ručník na podlaze. Bezpečně jednotku opřete o zeď, uvolněte plastové sítko GenieHand (obr. č. 2) a 
zatlačte raménko a svěrku zpět do otvoru (obr. č. 3.). Sundejte horní plastový kryt tak, že palcem jedné ruky přidržíte unašeč vrtulky čerpadla a 
zároveň zvednete druhou rukou horní plastový kryt za jeho zadní okraj v místě prolisu pro přívodní hadici, obr. č. 4. Sundejte horní plastový kryt, 
obr. č. 5. Vyjměte mísu s granulemi, obr. č. 6.

POZOR: Pokud není v příručce řečeno jinak, vždy vytáhněte elektrickou 
šňůru ze zásuvky, pokud se chystáte pracovat na zařízení. Po skončení 
práce nezapomeňte šňůru zase zapojit. Pokud vyjmete pracovní 
jednotku, rovněž přerušíte přívod elektřiny. Pokud se však chystáte na ní 
pracovat, nejprve vytáhněte šňůru ze zásuvky. 

JAK VYMĚŇOVAT DÍLY Některé díly jsou uloženy pod základnou CatGenie, případně je můžete objednat u nás.  Pod 
základnou je uložena souprava náhradních dílů. Nechejte ji tam uloženou, dokud ji nebudete potřebovat. 

Náhradní díly najdete pod základnou. 
Nechejte ji tam uloženou, dokud ji 

nebudete potřebovat. 

ORANŽOVÝ VÝSTUPEK 
Je umístěn zespodu provozní jednotky a slouží k tomu, 
aby nedocházelo k vysychání čistícího roztoku 
SaniSolution a neucpala se bílá tryska, ke které je zásobník 
připevněn. Chcete-li zkontrolovat, zda je v pořádku, 
vytáhněte šňůru ze zásuvky a opatrně vyjměte pracovní 
jednotku z lůžka. Výstupek vyčistíte tak, že tlakem 
vymáčknete sraženinu a vymyjete jej teplou vodou. Pokud 
výstupek chybí, vezměte si jej ze soupravy náhradních 
dílů. Připevněte jej na bílou trysku. Vyčistěte lůžko 
provozní jednotky i okraje mísy. Očistěte jednotku i 
zespodu měkkým hadrem. Opatrně zasuňte jednotku na 
původní místo.  
Připojte elektrickou šňůru do zásuvky. 

ČIDLO HLADINY VODY: 
Pokud se hrot čidla 
poškrábe nebo poškodí, 
čidlo nebude fungovat. 
Vyměňte je za čidlo, 
které je součástí 
soupravy náhradních 
dílů uložené pod 
základnou.  

ČERVENÉ TĚSNĚNÍ:
Připevňuje se ke spodní části 
násypníku a do něj se připojuje 
odtoková hadice. Červené 
těsnění je velice důležité, protože 
zabraňuje úniku odpadní vody. 
Nesmí být přiskřípnuté ani 
poškozené. Přesvědčte se, zda je 
správně usazené na svém místě na 
násypníku. Více na str. 18.

DISTANČNÍ KROUŽKY 
Pokud dochází k úbytku granulí pod okrajem mísy, 
použijte jeden z distančních kroužků dodávaných 
v soupravě náhradních dílů pod základnou. 
Na čep uprostřed základny, kolem kterého se otáčí 
mísa, nasaďte jen jeden distanční kroužek. Znova 
sestavte zařízení CatGenie. Než dáte na místo pracovní 
jednotku, otočte několikrát mísou a přesvědčte se, 
zda jí nic nebrání v pohybu. Mísa se musí otáčet 
volně a nesmí drhnout o horní plastový kryt. Pokud 
dochází k drhnutí je mísa již příliš vysoko. Uberte tedy 
1 podložku a po sestavení opět zkontrolujte lehkost 
otáčení. Následně vložte pracovní jednotku.  Po 
smontování spusťte jeden čisticí cyklus, abyste zjistili, 
zda vše správně funguje. 

1

2

3 4 5 6

7 8

Odpadní komoru demontujete:
Uchopte odpadní komoru za její horní okraj a tahem vzhůru ji vyjměte ze zařízení 
(obr. č. 7). Demontovanou komoru uchopte rukama v její horní části a tahem od sebe 
ji otevřete (obr. č. 8). V této fázi lze provést vyčištění odpadní komory, více na str. 16, 
či výměnu některých součástí (ořezového kroužku, těsnění odpadní komory, vrtulky 
čerpadla), více na str. 18.
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ODSTRAňOVÁNÍ POTÍžÍ
TIP: Většině problémů se vyhnete, pokud použijete režim „aktivace kočkou“

Pokud nastane chyba 1, 2, 3 nebo 4, ozve se příslušný 
počet pípnutí. Rozsvítí se kontrolka Error (Chyba) a další 

kontrolka u čísla příslušné chyby. Obě kontrolky střídavě 
blikají. Příklad: pokud uslyšíte dvě pípnutí, rozsvítí se 

kontrolka nad číslem 2 a kontrolka u symbolu Error, 
znamená to, že nastala chyba č. 2. 

Může nastat  
i problém, který 
není oznámen 
zvukovým signálem 
ani rozsvícením 
kontrolky Error. 

DÍVEJTE SE A POSLOUCHEJTE, KTERÁ CHYBA NASTALA. POZORUJTE PŘÍZNAKY. 
Stiskem tlačítka START zastavíte akustický signál.

CHYBA Č. 1. Akustický signál, svítí kontrolka Error a kontrolka č. 1. 
Znečištěné čidlo vodní hladiny nebo ucpaný systém. 
A. čidlo vody je znečištěné nebo chybí. Vyndejte pracovní jednotku. Vysuňte vodní 
čidlo ze svrchní části násypníku. Otřete hrot čidla měkkým hadříkem. Hrot se musí 
lesknout a nesmí na něm být žádné usazeniny. Pečlivě zasuňte čidlo na původní místo. 
Pokud čidlo chybí, je třeba je najít, vyčistit a zasunout na původní místo. Jestliže je čidlo 
ztraceno, vezměte si nové ze sáčku s náhradními díly, který je uložen pod základnou 
CatGenie. Uložte jej na místo a znovu zasuňte pracovní jednotku na původní místo. 
B. V odpadní komoře je voda. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní 
jednotku. Zastavte pípání stiskem tlačítka Start/Pause. Postupujte podle pokynů pro 
čištění ucpaného systému na str. 17.

Znečištěný 
hrot je

 matný.

Čistý hrot  
se leskne. 

A. Není voda. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní jednotku. Zastavte pípání stiskem tlačítka Start/Pause. 

Přívod vody je zastaven. Otevřete přívodní ventil na vodovodní trubce. 

Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu potrubí nebo k pracovní jednotce. 
Připojte přívodní hadici k potrubí se studenou vodou nebo k pracovní jednotce. 

Přívodní hadice je ohnutá nebo zalomená. Narovnejte hadici. 

Jakmile odstraníte příčinu závady, stiskněte tlačítko Start a po čtyřech sekundách je 
uvolněte. Cyklus by měl pokračovat. 

B. Nedostatek vody. Nevytahujte šňůru ze zásuvky a nevyndávejte pracovní jednotku. 

Voda vytéká při naplňování mísy. Zvedněte přívodní hadici alespoň 30 cm nad 
základnu zařízení (stačí jen kousek hadice). Viz fotografii vpravo. 

Nízký tlak vody. Nepouštějte pračku, myčku nebo sprchu ve stejnou dobu jako zařízení 
CatGenie. Ventil by měl být po celou dobu v poloze „otevřeno“. 

Usazeniny ve vodovodním potrubí ucpaly filtr zařízení CatGenie. Zavřete přívodní 
ventil. Počkejte pět minut. Odšroubujte hadici od T-kusu a vylijte vodu z hadice do násypníku 
nebo do kbelíku, který je níže než mísa. Odtáhněte CatGenie od stěny. Odšroubujte přívodní 
hadici a prohlédněte filtr. Pokud je znečištěný, vyjměte jej pomocí kleští s tenkými špičkami 
a vyčistěte jej. Vložte filtr znovu na původní místo. Našroubujte hadici zpátky do pracovní 
jednotky. Našroubujte hadici do T-kusu a otočte přívodní ventil do polohy „otevřeno“. Jakmile 
odstraníte příčinu závady, stiskněte tlačítko Start a po čtyřech sekundách je uvolněte. Cyklus 
by měl pokračovat. 

C. Příliš mnoho vody. Čidlo hladiny vody je znečištěné. Vyjměte pracovní jednotku. Vysuňte 
čidlo ze svrchní části násypníku. Podrobné pokyny k čištění najdete na str. 16. Pečlivě zasuňte 
čidlo do štěrbiny. Dříve než zasunete pracovní jednotku na místo, odstraňte případné 
nečistoty. Cyklus by měl pokračovat. 

CatGenie nestojí vodorovně. Upravte polohu zařízení nebo je vyrovnejte pomocí klínků.  
Je-li pravá strana výše, je to v pořádku. 

Otvory v odpadní komoře jsou ucpány vodním kamenem. Proveďte vyčištění odpadní 
komory dle str. 18.

CHYBA Č. 2. Akustický signál, svítí kontrolka Error a kontrolka č. 2. 
Cyklus se zastaví; nastal problém s vodou.

Hadici 
nepřehýbejte 
ani nemačkejte

Na odtokové 
hadici vytvořte 
smyčku, která 
bude asi o 30 
cm výše než 
je základna 
CatGenie

Zadní část pracovní jednotky

filtr
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ŘEŠENÍ: ŘIďTE SE POKYNY NA STR. 17

CHYBA Č. 3. AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, SVÍTÍ KONTROLKA ERROR A KONTROLKA Č. 3. 
Cyklus skončil. Z CatGenie neodtéká voda. 

Upozornění: Dříve než začnete cokoli dělat, zjistěte, zda jsou omyvatelné granule vlhké, mokré 
nebo suché. Pokud jsou granule suché, postupujte podle pokynů v bodu A. Jsou-li granule vlhké nebo 
mokré, postupujte podle pokynů v bodu B. 

A. Granule jsou suché, ale nejsou umyté. 

Příčina: Cyklus proběhl bez vody, protože čidlo vodní hladiny je zaneseno vodním kamenem. Čidlo 
vnímá usazeninu, jako kdyby to byla voda.

Jednoduché řešení: Vyjměte pracovní jednotku. Z horní části odpadní komory vyjměte čidlo. Vodní 
kámen odstraňte konečky prstů nebo měkkým hadříkem namočeným v citronové šťávě. Hrot se musí 
lesknout. Opatrně vložte čidlo na původní místo. Potom vraťte na místo pracovní jednotku. Stiskem 
tlačítka Start spusťte pravidelný cyklus, při němž se plastové sítko pohybuje v režimu SUPER SHAKE 
(silné protřepání), aby se granule neslepily. 

B. Granule jsou vlhké nebo mokré. Ze zařízení neodtekla voda. 

Příčina: Patrně v nastavení odtokové soustavy. Něco zabránilo odtoku vody.

Pokud má voda dobře odtékat, nesmí být odtoková hadice ani její závěs ohnuté, zmáčknuté nebo 
přiskřípnuté. 

Ujistěte se, že základna CatGenie nestojí na odtokové hadici. Hadice by měla procházet jedním ze 
zářezů v zadní části zařízení. 

Část hadice nebo její většina by měla být volně stočena pod základnou. Žádné ostré ohyby! Na spodní 
stranu klozetového sedátka připevněte „podpěrky“, aby sedátko nemohlo zmáčknout hadici (viz foto). 
Na str. 10 najdete pokyny, jak upevnit hadici pračky a hadici CatGenie do odpadové trubky v prádelně 
nebo technické místnosti. 

Zajistěte, aby odtoková hadice CatGenie nebyla umístěná příliš vysoko. Nejlepší je, když voda 
z CatGenie odtéká do odpadové trubky, která není výše než 120 cm nad podlahou. Pokud je odpadová 
trubka výše a máte problémy s odtokem, postavte CatGenie výše. 

Další krok: Odstraňte z jednotky předmět, který ucpal odtok. Například...

Odtékání vody může zabránit hračka nebo jiný cizí předmět, kočičí chlupy na hřídeli rotoru. 

Granule v odpadní komoře ucpaly vstup do odpadní hadice.

Odtokové otvory v násypníku mohou být ucpány granulemi, nečistotou nebo nějakým malým 
předmětem. 

Červené těsnění na násypníku je vadné, zmáčknuté, špatně umístěné nebo chybí. 

Odpadní hadice je ucpaná granulemi či cizím předmětem.

VYNIKAJÍCÍ RADA: Ucpání je často způsobeno tím, že zařízení není v provozu dostatečně často. 
Vyzkoušejte režim „aktivace kočkou“. V tomto režimu funguje CatGenie lépe a spotřebuje méně 
roztoku SaniSolution. Pokyny k programování najdete na str. 7. 

DOBRÁ RADA: Chcete-li zajistit bezproblémový provoz zařízení CatGenie a současně předcházet 
problémům s ucpaným odtokem, použijte čtyřikrát až šestkrát do roka produkty určené pro údržbu 
CatGenie. Provádějte pravidelně čištění toalety 1x za 2 - 3 měsíce, viz. str. 18.

CHYBA Č. 4. AKUSTICKÁ SIGNALIZACE, SVÍTÍ KONTROLKA ERROR A KONTROLKA Č. 4. 
Sušička se přehřívá nebo se spouští a vypíná.

Zadní průduchy nebo přední ventilátor jsou něčím zablokovány. POZOR: nebezpečí požáru. Odstraňte všechno, co brání přívodu 
vzduchu průduchy na zadní straně pracovní jednotky. Posuňte CatGenie tak, aby stál 5 cm od stěny. Odstraňte překážky v míse, které brání 
proudění horkého vzduchu v sušičce. Vyluxujte zadní průduchy. Nechejte jednotku 20 minut vychladnout. Stiskněte tlačítko START  
a podržte je 4 sekundy. Proces sušení by měl pokračovat.
POZOR: Sledujte přístroj v provozu, abyste se ujistili, že je v pořádku. Pokud se znovu objeví upozornění na chybu, pokud ucítíte 
pach spáleniny, zahlédnete jiskry nebo cokoli neobvyklého, okamžitě přípoj odpojte od elektrické sítě a kontaktujte zákaznický 
servis.  Ohlaste chybu č. 4. Mějte po ruce výrobní číslo vašeho zařízení. 

Toto je 
ŠPATNĚ!  

Ostré 
zalomení 

namáhá 
hadici.

Nožičky na sedátku zabrání 
zmáčknutí hadice.

Odpadní  
hadici 

umístěte 
do odpadu 

nejvýše  
120 cm nad  

podlahou.
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PROBLÉMY S VODOU NEBO S JEJÍM ODTÉKÁNÍM. 
ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU. 

5. NA PODLAZE KOLEM ZAŘÍZENÍ JE ČISTÁ VODA. GRANULE JSOU SUCHÉ. 

A. Zastavte přívod vody v koupelně nebo v prádelně. Odpojte CatGenie od sítě. Počkejte 
5 minut a setřete vodu. Hledejte nejvyšší vlhké místo, podle kterého určíte zdroj prosakování. 
Rukou utáhněte všechny plastové spoje. Kovové spoje utáhněte klíčem. Znovu otevřete přívod 
vody. Pokud voda opět prosakuje, vyčkejte 5 minut a znovu utáhněte spojení, které kape. 
Otevřete přívod vody. Pokud voda stále odkapává, zastavte přívod vody a vyčkejte 5 minut. 
Pokud tato závada nastala v prádelně, může se jednat o B. 

B. ČERNÉ TĚSNĚNÍ T-kusu chybí. 1. Odšroubujte ¾´´ T-kus od uzavíracího ventilu na přívodním 
potrubí. Ponechejte hadice spojené. 2. Pokud černé těsnění chybí, kupte je v železářství. 

6. ODPADOVÁ VODA JE KOLEM ZÁKLADNY CATGENIE. GRANULE JSOU SUCHÉ. 

A. V PRÁDELNĚ: odtoková hadice není správně umístěna v odpadové trubce. Pokyny ke 
správnému umístění najdete na str. 10. V KOUPELNĚ: Závěs odtokové hadice není umístěn 
na okraji klozetu. Pověste jej přes okraji klozetové mísy tak, aby zůstal na svém místě. 

B. ODTOKOVÁ HADICE přístroje je příliš těsně namotána pod základnou přístroje. 
Zvedněte zařízení a přesvědčte se, zda je pod základnou kaluž vody. Uvolněte smyčku a hadici 
znovu smotejte. Viz foto. Pokyny ke správnému smotání hadice najdete na str. 10. Položte 
pod základnu přístroje papírové utěrky, abyste se přesvědčili, zda voda stále prosakuje. 
Nezapomínejte, že určité množství čisté vody smíšené s roztokem SaniSolution uvnitř 
základny a násypníku je zcela v pořádku. Dříve než spustíte další cyklus, zkontrolujte, zda pod 
přístroj neprosákla žádná voda. 

7. GRANULE JSOU VLHKÉ NEBO MOKRÉ. CYKLUS JE UKONČEN. ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU 

Nejprve se přesvědčte, že zařízení není ucpané. Nalistujte str. 17 a postupujte podle pokynů, abyste odstranili příčinu ucpání. Potom 
postupujte podle pokynů na str. 19 až k bodu č. 6. Zkontrolujte, zda vysoušeč vypouští horký, teplý nebo studený vzduch. Pokud je vzduch 
horký, zatelefonujte na tel. číslo 800350350. Mějte po ruce výrobní číslo vašeho zařízení. 

PROBLÉMY S MONTÁŽÍ, ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU
8. RAMÉNKO SE POHYBUJE VOLNĚ NAHORU A DOLŮ, PRACOVNÍ JEDNOTKA JE NA MÍSTĚ. 
TOTO NENÍ V POŘÁDKU. 

Vyjměte pracovní jednotku. Odstraňte všechny granule a nečistoty z okraje nebo lůžka, kam 
se zasouvá pracovní jednotka. Pevně uchopte sítko a otáčejte kolečkem (viz foto). Pokud se 
kolečko snadno otáčí téměř zcela kolem své osy, zatelefonujte na 800 350 350. Pokud se 
kolečko pootočí sotva o dva centimetry, je to v pořádku. Setřete granule také pod pracovní 
jednotkou a vložte ji zpátky na původní místo. Zkontrolujte, zda jsou hadice a elektrická šňůra 
upevněny v příslušných výřezech na zadní části pracovní jednotky. Jakmile je pracovní jednotka 
na svém místě, zkuste, zda se sítko ještě stále pohybuje volně.  

9. MÍSA CATGENIE SE NEOTÁČÍ NEBO SE OTÁČÍ POUZE JEDNÍM SMĚREM

A. Mísa nebo pracovní jednotka nejsou správně usazeny. Vyjměte pracovní jednotku z 
lůžka. Odkrytým otvorem uvidíte zuby ozubeného převodu na okrajích mísy (viz foto). Pootočte 
mísu asi o 3 mm, aby ozubený převod mísy zapadl do ozubeného převodu pracovní jednotky. 
Z okraje mísy a otvorů odstraňte veškerou nečistotu a granule. Opatrně zasuňte pracovní 
jednotku na místo. 
B. Pokud jste přidali distanční kroužky, možná jste jich přidali zbytečně mnoho. Na str. 11
najdete pokyny, jak tuto situaci napravit. Pokud problémy s otáčením přetrvávají, postupujte 
podle pokynů na str. 19 k bodu č. 2. 
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PROBLÉMY S NAPÁJENÍM: ZAŘÍZENÍ NEHLÁSÍ ŽÁDNOU CHYBU 

10. PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START ZAČNE CATGENIE PÍPAT A BLIKAT, ALE NESPUSTÍ SE. 

A. Možná jste tlačítko START/PAUSE stiskli příliš rychle nebo lehce. Stiskněte je ještě jednou a pevněji, potom je uvolněte. Ozve se 
pípnutí a měl by se spustit cyklus. Pokud se nestane nic, máte možná problém s napájením. Viz bod 11 níže. 

B. Stiskli jste tlačítko START, kontrolka dětské pojistky bliká a zařízení pípá. Zařízení je zablokováno dětskou pojistkou. Chcete-li 
dětskou pojistku vyřadit z činnosti, stiskněte současně tlačítko Start/Pause a Auto Setup. Podržte tak dlouho, dokud se ozývá pípání a svítí 
kontrolka. Cyklus spustíte stiskem tlačítka Start. 

C. Stiskli jste tlačítko Start, kontrolka zásobníku svítí, zařízení pípá. Zásobník Sanisolution chybí. Vložte ho na jeho místo. Přesvědčte se, 
že není prázdný. 

D. Stiskli jste tlačítko Start, střídavě bliká kontrolka Error a kontrolka s číslem chyby.  Na str. 12 nebo 13 najdete postup, jak odstranit 
příslušnou chybu. 

11. PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START SE NESPUSTÍ CYKLUS. 

A. Chybí elektřina nebo vypnula pojistka. Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra správně 
zastrčená do zásuvky. Zkontrolujte, zda v domě funguje elektřina. Zapojte zařízení do jiné 
zásuvky. Zásuvku, do které chcete zapojit CatGenie, vyzkoušejte na jiném elektrickém 
spotřebiči. Jakmile je přívod elektřiny v pořádku, CatGenie zapípá a spustí cyklus. 

B. Pracovní jednotka není správně usazena ve svém lůžku. Vyjměte pracovní 
jednotku. Odstraňte granule nebo nečistoty z okraje mísy nebo lůžka pracovní jednotky. 
Potom znovu zasuňte pracovní jednotku na místo. Zkontrolujte, zda jsou hadice a 
elektrická šňůra uloženy ve svých štěrbinách na zadní části zařízení. 

12. AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ NESPUSTÍ ZAŘÍZENÍ V NAPROGRAMOVANÉM ČASE. 

A. ZAŘÍZENÍ NENÍ PŘIPOJENO DO SÍTĚ. Zastrčte šňůru do zásuvky. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, automatické 
spuštění nastane později. 
B. Přerušení dodávky elektřiny způsobilo reset zařízení. Na str. 6 najdete užitečné pokyny pro nastavení přístroje. 
C. DENNÍ CYKLY nejsou správně naprogramovány. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka u čísla, 
které odpovídá počtu naprogramovaných cyklů. Pokyny k přeprogramování najdete na str. 6. 
D. Čidla CatGenie zaznamenají cokoli v míse a pozdrží spuštění cyklu. Postarejte se o to, 
aby po naprogramování automatického spuštění byla oblast snímaná čidly prázdná, jinak se 
spuštění cyklu pozdrží. 
E. V režimu „aktivace kočkou“ se cyklus spouští 10 či 30 minut potom, co kočka použila 
zařízení. Při každém dalším použití se čeká dalších 10 či 30 minut. Při správném nastavení svítí 
neustále kontrolka Cat (kočka). Pokud kontrolka nesvítí, nalistujte str. 6, kde najdete pokyny pro 
přeprogramování. Jakmile provedete nastavení, přejeďte několikrát rukou v prostoru snímaném čidly. Kontrolky by měly začít blikat rychleji. 
Nyní ponechejte prostor snímaný čidly po dobu 10 či 30 minut prázdný. Po uplynutí 10 či 30 minut by se zařízení mělo spustit.

13. CYKLUS PŘERUŠEN, VODA V MÍSE, VLHKÉ NEBO MOKRÉ GRANULE, PLASTOVÉ SÍTKO DOLE. 

A. ZAŘÍZENÍ JE BEZ ELEKTŘINY. Byla přerušena dodávka elektrického proudu, vypnul přerušovač 
zemního spojení nebo pojistka. Přesvědčte se, že byla obnovena dodávka elektřiny. Zastrčte šňůru do 
zásuvky. Pokud se přístroj nespustí, zkontrolujte funkci elektrické pojistky. Pokud CatGenie pořád ještě 
nepracuje, zkuste zapojit do zásuvky jiný spotřebič. Vyzkoušejte elektrický kabel CatGenie v jiné zásuvce. 
Zařízení by se mělo spustit. Pokud ne, nastal případ B: 
B. Zařízení je ucpané. Viz pokyny na str. 17. Postupujte podle návodu, dokud překážku neodstraníte. 

14. CHCETE ZASTAVIT CYKLUS A STISKLI JSTE TLAČÍTKO PAUSE; A: Zařízení se samo od sebe 
RESTARTOVALO, nebo B: Zařízení se NESPUSTILO ani po deseti minutách v režimu Pause. 

A: REŽIM PAUSE je po deseti minutách automaticky zrušen. Potom pokračuje cyklus čištění. Jedná se o normální funkci. Po deseti 
minutách se přístroj znovu spustí, takže nemusíte myslet na jeho spuštění. 
B. REŽIM UKONČENÍ. Možná že jste nevědomky podrželi tlačítko Pause příliš dlouho. Pokud tlačítko Pause podržíte déle než 4 sekundy, 
CatGenie automaticky ukončí činnost. Pro obnovení cyklu stiskněte tlačítko Start/Pause. 
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Každé 2-3 měsíce proveďte manuální vyčištění celé toalety!!!
Postup rozebrání toalety je popsán na str. 11 a 18. Čištění lze provést běžnými čistícími prostředky určenými pro čištění plastových 
povrchů v domácnosti, např. nádobí, vana apod.
Při manuálním čištění vždy proveďte následující:
1. Vyčištění prostoru pod otáčecí mísou s granulemi.
2. Kompletní vyčištění prostoru pod odpadní komorou.
3. Kompletní vyčištění odpadní komory včetně odstranění chlupů z hřídelky čerpadla a vyčištění otvorů přívodu a odtoku vody 

v odpadní komoře (obr. č. 6 str. 18).
4. Zkontrolujte průchodnost odpadní hadice, případně ji vyčistěte. 

TIP: ZVOLTE REŽIM 
„AKTIVACE KOČKOU“: 

Testy prokázaly, že CatGenie 
funguje v tomto režimu 

desetkrát lépe než v jiných 
režimech a současně 

vyžaduje menší údržbu. 
Informace o nastavení 

najdete na str. 7. 

ÚDRžBA CATGENIE
Chcete-li předcházet problémům a chcete-li zajistit spolehlivou funkci CatGenie, 
řiďte se následujícími jednoduchými pokyny. 

B. ÚDRŽBA JEDINÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA
Vložte zásobník označený Machine Maintenance (údržba přístroje). 
Stiskněte tlačítko Start a zanedlouho bude váš CatGenie bez špíny 
a vodního kamene i v místech, kam byste se dostali jen s obtížemi. 
Všechny povrchy i prostory zařízení CatGenie budou dokonale čisté, 
bez zápachu a choroboplodných zárodků. Tuto operaci provádíte jen 
čtyřikrát ročně. 

C. ČIŠTĚNÍ ČIDLA VODY PROVÁDĚJTE PRAVIDELNĚ 1x MĚSÍČNĚ
Na hrotu čidla nesmí být usazeniny a vodní kámen. Máte-li doma tvrdou 
vodu, musíte čidlo pravidelně (jednou za dva měsíce) čistit. Můžete k tomu 
používat čisticí roztoky určené pro údržbu (dostupné na catgenie.com), 
nebo postupovat podle následujícího návodu. Elektrický kabel ponechejte 
v zásuvce a všechny hadice na místě. 
Odstraňte kryt odpadní komory a vyjměte pracovní jednotku z jejího 
lůžka. Položte ji na ručník na podlahu a opřete ji o stěnu. 
Uchopte konce čidla a jemně je vytáhněte směrem nahoru ven ze 
základny. Prsty nebo ubrouskem namočeným v citronové šťávě odstraňte 
všechny nánosy na hrotu čidla a vyleštěte jej. Opatrně zasuňte čidlo zpátky 
do štěrbiny. 
Zkontrolujte vnitřní prostor odpadní komory, spusťte plastové sítko.
Odstraňte zbytky srsti a cizí předměty. Dříve než zasunete pracovní 
jednotku na místo, setřete z okraje mísy všechny granule a jiné nečistoty. 
Zvedněte plastové sítko do svislé polohy. Zasuňte pracovní jednotku 
zpět do jejího lůžka. Zařízení pípne a blikne. Hotovo. Pokud zařízení 
nepípne a neblikne, zkontrolujte, zda je připojeno do zásuvky. Přesvědčte 
se, že je pracovní jednotka na svém místě. Zkontrolujte záhyby elektrické 
šňůry a hadic. 

Znečištěný hrot 
je matný

Čistý hrot  
se leskne

Jemně 
vytáhněte čidlo

D. ZKONTROLUJTE ODPADNÍ KOMORU, ABYSTE ZJISTILI, CO DO NÍ VAŠE KOČKY 
NANOSILY.

Pokud mají vaše kočky dlouhou nebo kučeravou srst, a příležitostně žerou plastové předměty, 
provázky nebo rohožky, je důležité, abyste tu a tam zkontrolovali vnitřní prostor odpadní komory. 
Uvedené předměty mohou zařízení ucpat. Kočky (a děti) někdy házejí do mísy předměty, které 
mohou v násypníku uvíznout. V násypnících skončily nejrůznější předměty: hračky, plyšová 
zvířátka, mince i kamínky. 
Odstraňte víko odpadní komory. Podívejte se dovnitř. Pokud spatříte srst nebo něco, co tam 
nepatří, vyčistěte odpadní komoru dle bodu A. 3.
Zkontrolujte přívodní a odtokovou hadici. Přesvědčte se, že nejsou ohnuté, zmáčknuté nebo 
příliš těsně smotané. Srovnejte je tak, abyste předešli jejich ucpání. 
Po zpětném sestavení doporučujeme nechat proběhnout celý cyklus, abyste se ujistili, že je 
systém správně sestavený. 

Odstraňujte 
z násypníku kočičí 
chlupy, hračky a cizí 
předměty, například 
mince. 

A. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ TOALETY
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JAk POSTuPOVAT, kDYž 
DOJDE k uCPÁNÍ
Začněte krokem č. 1. Pokud to nepomůže, přejděte 
ke kroku č. 2 na str. 18.

Potřebujete poradit? 
Pomůžeme vám na 

zákaznické lince 

800 350 350
v pracovní dny v době 

od 7:00 do 15:00. 
Připravte  

si sériové číslo 
výrobku.

KROK Č. 1
A: Sejměte víko odpadní 
komory. Vytáhněte pracovní 
jednotku. Postavte ji na podlahu 
na ručník a opřete ji svisle o stěnu. 
Odmotejte odtokovou hadici zpod základny. Uvnitř hadice bude 
možná voda, proto dávejte pozor. Zvedněte jednu stranu základny 
maximálně o 5 cm. Vytáhněte hadici z přední části základny (viz foto). 

B: Pokud jste v koupelně, sundejte hadici z pomocného závěsu. 
Pokud jste v prádelně, vyndejte odtokovou hadici z odpadové trubky. 
Držte konec hadice. Zatřeste hadicí a několikrát s ní udeřte o zem 
směrem k základně. Tímto postupem byste měli uvolnit ucpávku a 
posunout ji zpátky do násypníku k dalšímu zpracování. 

C: Čištění závěsu a hadice. Konec hadice pevně přitiskněte ke 
kohoutku (viz foto). Na pět sekund pusťte vodu. Tlak vody by měl 
ucpávku zatlačit zpátky do násypníku. Promněte také závěs a 
propláchněte jej vodou. Znovu připojte závěs k hadici, vraťte na 
původní místo na okraji klozetové mísy a sedátko ponechejte nahoře. 
Zasuňte odtokovou hadici do odpadové trubky. Hadice by se neměla 
mačkat s odtokovou hadicí od pračky. Nijak neomezujte proudění 
vody. 

D: Černý knoflík na okraji mísy je vrchní část rotoru, který drtí pevný 
odpad. Otočte knoflíkem pětkrát ve směru hodinových ručiček. 
Měl by se otáčet snadno. Hned vedle knoflíku najdete čidlo vodní 
hladiny. Vytáhněte je ven a otřete jeho hrot (viz str. 16). Zkontrolujte 
násypník. Sklopte plastové sítko. Odstraňte z násypníku všechny cizí 
předměty nebo kočičí chlupy, které mohou být namotané na hřídeli 
rotoru. Vložte pracovní jednotku zpátky na místo. Měla by vydat 
akustický signál a bliknout. Pokud ne, zkontrolujte, zda je zařízení 
připojeno k síti a zda je pracovní jednotka správně usazena v loži. 

E. Pokračujte režimem CLOG CLEAR (čištění ucpaného systému) 
a DRAIN TEST (zkouška odtékání).

vyčistěte násypník
čidlo hladiny vody

hadice pod základnouvyjměte pracovní jednotku

zatřeste 
hadicí, 

klepněte s ní 
o podlahu

F. REŽIM „ČIŠTĚNÍ UCPANÉHO
SYSTÉMU“: 
• Vyjměte pracovní jednotku z lože, 
napočítejte do tří a opatrně ji zasuňte 
zpátky. 
• Během první série pípání a blikání 
současně stiskněte a PODRŽTE 
tlačítka Start a Auto. Pípání a blikání 
ustane; vy ale stále držte obě tlačítka. 
• Jakmile se spustí druhá série pípání 
a blikání, uvolněte tlačítka.
• Třetí série pípání a blikání 
znamená, že přístroj pracuje v režimu 
CatGenie TECH, str. 19.
• Svítí kontrolka s číslem 1. Nyní 
můžete přejít k testu jednotlivých 
systémů.

H. ZPÁTKY K BĚŽNÉMU 
PROVOZU
•	Znovu sestavte celé zařízení. Smotejte 
hadici pod základnu (viz foto).
• Dvakrát stiskněte tlačítko Auto. 
Rozsvítí se kontrolka 4 a 3. 
Přesvědčte se, že jste do štěrbiny 
správně zasunuli funkční zásobník. 
• Stiskněte tlačítko Start. Uslyšíte tři 
dlouhá pípnutí, rozsvítí se všechny 
číslované kontrolky. Znamená to, že 
zařízení spustilo speciální nápravný 
cyklus. 
• Granule jsou vlhké, proto je sítko 
nebude zpočátku přehrabávat. 
Potom CatGenie spustí mytí, 
vypouštění vody a sušení. Systém se 
vrací k normálnímu provozu. 

G. TEST ODTÉKÁNÍ: 
• Nejprve stiskněte a uvolněte tlačítko 
Auto. Rozsvítí se kontrolka č. 2 a ozve 
se pípání. 
• Potom stiskněte tlačítko Auto ještě 
třikrát, rozsvítí se kontrolka 1 a 4. 
• Stiskněte a uvolněte tlačítko Start, 
abyste uvedli do provozu odtokové 
čerpadlo. Svítí kontrolka CAT. Ozve se 
jedno pípnutí. Sledujte odtékání vody 
z hadice ústící do klozetové mísy nebo 
odpadní trubky. 
• Pokud z hadice voda odtéká nejméně 
jednu minutu, ucpávka byla odstraněna. 
Gratulujeme. Stiskněte tlačítko Start. 
Odtékání vody ustane. Pokračujte 
následujícím krokem. 

Pokud voda NEODTÉKÁ, stiskněte tlačítko 
Start, abyste přerušili zkoušku. Opakujte 
krok č. 1 od bodu A až k bodu G. Celý 
postup opakujte třikrát; pokud se vám 
podaří ucpávku odstranit, přestaňte. Pokud 
ani po třech opakováních voda neodtéká, 
pokračujte krokem č. 2 na str. 18. 
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ROZEBRÁNÍ CATGENIE
1) Vyjměte víko odpadní komory 
a pracovní jednotku. Položte pracovní 
jednotku na ručník a opřete ji o stěnu, 
obr. č. 1.
2) Uvolněte plastové sítko, obr. č. 2.
3) Přitlačte jeho svorku k okraji mísy, 
obr. č. 3.
4) Palcem jedné ruky přidržíte unašeč 
vrtulky čerpadla a zároveň zvednete 
druhou rukou horní plastový kryt za 
jeho zadní okraj v místě prolisu pro 
přívodní hadici, obr. č. 4.
5) Sundejte horní plastový kryt, 
obr. č. 5.

ROZEBRÁNÍ A VYČIŠTĚNÍ ODPADNÍ KOMORY ZVENČÍ I ZEVNITŘ

TIP: Tato část zařízení je špinavá. Použijte rukavice.  
Vyndejte a otevřete odpadní komoru, obr. 6 a 7 (detailní popis de-
montáže viz. str. 11). Zkontrolujte zda černá vrtulka čerpadla řádně 
drží na stříbrné hřídelce, vrtulka vyobrazena na obr. č. 8, 9 a 10.
Vrtulka se nesmí na hřídelce protáčet či zní spadnout, menší pohyb 
doprava či doleva není na závadu. V případě, že stříbrná hřídelka 
stojí a vrtulkou jde točit dokola či vrtulka z hřídele padá, je nutno 
vyměnit vrtulku i s hřídelí.
Pokud je odpadní komora špinavá nebo plná vody, otevřete ji nad 
mísou, kbelíkem nebo novinami. Odstraňte všechnu srst a nečistoty 
v okolí rotoru, obr. č. 8. Dávejte pozor, abyste neztratili kroužek na 
řezání chlupů, obr. č. 9 a červené těsnění, obr. č. 12. Odpadní komo-
ru důkladně umyjte ve dřezu nebo ve vaně.

přívod čisté vody

ČIŠTĚNÍ VNITŘKU ZÁKLADNY. 

Vyjměte mísu. Je-li mísa plná vlhkých granulí, položte ji do pytle na odpadky, aby z ní nevytékala voda. Pytel uzavřete, aby kočky během 
čištění granule nepoužily. Ze základny vyjměte škrabku. Vylijte špinavou vodu ze základny. Dávejte pozor. Držte odtokovou hadici v odpadní 
trubce nebo v klozetu. Pokud při vylévání musíte základnu přenášet, uchopte také odtokovou hadici a držte ji výše než je základna, aby 
z hadice nevytékala voda. Jakmile je mísa prázdná, OPAKUJTE KROK č. 1, body B a C na str. 17. 
VYČISTĚTE ZÁKLADNU. Ze všech částí základny odstraňte granule – zejména z lůžka, na kterém je umístěn násypník, a z otvoru pro 
odtokovou hadici. Jakmile je všechno vyčištěné, smotejte hadici pod základnu (viz foto) tak, aby se nezalomila. 
SESTAVTE CATGENIE: Vložte odtokovou hadici do klozetové mísy nebo do odpadní trubky. Zasuňte násypník a zkontrolujte, zda je červené 
těsnění na svém místě. Vložte do základny škrabku nožičkami nahoru. Mísu položte na původní místo a přesvědčte se, že je položená 
uprostřed a otáčí se. Uložte na původní místo horní plastový kryt a plastové sítko. Dříve než uložíte na místo pracovní jednotku, zkontrolujte 
oranžový výstupek na její spodní straně. VRAťTE SE NA STR. 17 A ŘIďTE SE POKYNY V BODECH F A H.

Mísu s vlhkými 
granulemi položte 

do pytle na 
odpadky

Odstraňte 
granule ze 

všech škvír

Odtokovou 
hadici 
volně 

stočte pod 
základnou 

kolem 
středového 

knoflíku

Pokud musíte pohnout 
základnou, abyste ji 
vyprázdnili, držte hadici 
ve vzpřímené poloze 
a s koncem výše než je 
základna

škrabka 
patří 

nožičkami 
nahoru a 

mimo střed 

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám na zákaznické lince 800 350 350 v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00. 
Připravte si sériové číslo výrobku.

odtok použité 
vody

1

2

3 4 5

6 7 8

9

10 11

12

13

Odstraňte všechny granule zevnitř, zvenčí i z okolí odpadní komory.
Vraťte na původní místo ořezový kroužek, obr. č. 9.
POZOR: 1) Ořezový kroužek je v jednom místě rozříznutý. Toto slouží 
k nasazení na hřídel a není to vada. 2) Některé zařízení má ořezový 
kroužek rozpůlený. V tomto případě zůstane po otevření odpadní 
komory každá z půlek na jedné straně odpadní komory.
Zoubky ořezového kroužku musí směřovat dolů k vrtulce čerpadla. 
Ořezový kroužek musí být umístěn za hranu odpadní komory, obr. č. 
10. Po uzavření odpadní komory nesmí ležet na odpadní vrtulce.
Vyčistěte otvory přívodu a odtoku vodu, obr. č. 11. Pokud je to 
nutné, vyměňte těsnění odpadní komory, obr. č. 12. Naneste tekuté 
mýdlo nebo dětský olej na těsnění odpadní komory, obr. č. 13 a 
přístroj znovu sestavte.

KROK Č. 2: ŘEŠENÍ UCPANÉHO SYSTÉMU ČI JEHO PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
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Program CatGenie Tech má šest režimů, které vám pomohou zjistit, jestli jednotlivé komponenty vašeho zařízení fungují normálně. Program 
rovněž nabízí dva testovací režimy. Pokud stisknete dvě tlačítka na ovládacím panelu podle uvedených pokynů, můžete snadno zjistit, jestli 
je někde závada. Před aplikací si přečtěte pokyny. 

A. PRVNÍ VSTUP DO TECHNICKÉHO REŽIMU 
•	Zvedněte pracovní jednotku z jejího lůžka, počítejte do tří a zase ji opatrně 
zasuňte. 
•	Až uslyšíte pípání a začnou blikat tři kontrolky, okamžitě stiskněte tlačítka 
AUTO SETUP a START/PAUSE a držte je stisknutá. Přidržte je tak dlouho, dokud 
nepřestane pípání a blikání. 
•	Stále držte tlačítka stisknutá, dokud se nespustí druhá série pípání a blikání. Pak 
je obě uvolněte. 
•	Třetí série pípání a blikání vás informuje o tom, že jste vstoupili do technického 
režimu. 
•	První kontrolka svítí dál, což znamená, že můžete podniknout další krok. 
B. NYNÍ MŮŽETE VSTOUPIT DO JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH REŽIMŮ a zaměřit se na jednotlivé problémy. V prvním sloupci v tabulce 
naleznete příslušný dílčí režim (1 – 6), na řádku vpravo od něj jsou další pokyny. 
POZNÁMKA: * znamená POZOR, je nutná opatrnost; P&R znamená stiskněte a povolte.  
POZOR: 
* Věnujte velkou pozornost obsluze vodovodního ventilu (přívod čisté vody). Pokud zařízení funguje správně, přestane se plnit vodou 
ve chvíli, kdy hladina vody dosáhne k čidlu vodní hladiny. Pokud přístroj není vypnutý plnění vodou bude pokračovat, jakmile hladina 
poklesne pod čidlo. 
** Při zkoušení vysoušeče NESMÍTE od zařízení odejít. Je nesmírně důležité věnovat pozornost celému průběhu zkoušení. Pokud musíte 
odejít, zařízení vypněte. 
*** Nepřetěžujte součásti zařízení postupným spuštěním všech režimů 1 až 6; mohly by se poškodit. Režimy slouží pouze pro diagnostické 
účely. 
POZOR: Postupy ve 4. sloupci by vám neměly trvat déle než 30 sekund. Po ukončení testu se přesvědčte, že všechno je vypnuto. 
POZNÁMKA: Použijte speciální cyklus č. 7, pokud jsou granule vlhké nebo mokré v důsledku nedostatečného nebo vůbec žádného odtoku 
vody kvůli ucpanému systému. 
TIP: při prováděnní činností uvedených ve 4. sloupci vám pomáhají dvě kontrolky: kontrolka CARTRIDGE (zásobník) znamená NAHORU, 
ZAPNOUT nebo VPRAVO. Kontrolka CHILD LOCK (dětská pojistka) znamená DOLŮ, VYPNOUT nebo VLEVO. 
Šedě vybarvená políčka byste měli použít pouze ve spolupráci s pracovníkem zákaznického servisu.

C. UKONČENÍ REŽIMU CATGENIE TECH
Technický režim je aktivní 30 minut. Zařízení se vrátí do normálního pracovního režimu. Pokud chcete ukončit technický režim dříve, 
vyndejte pracovní jednotku z jejího lože, počítejte do tří a opatrně ji vraťte zpátky. Pokud spustíte cyklus č. 7 nebo č. 8, ukončíte technický 
režim. 

CATGENIE TECH - ŘEŠENÍ TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ 
K této stránce se obracejte pouze v případě, že vás sem nasměruje pokyn v kapitole  
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ, případně pokud vás sem odkáže technický poradce ze Služby zákazníkům. 

Přecházení mezi režimy,  
stiskněte a uvolněte tlačítko 

AUTO

rozsvícené 
kontrolky testovaná součást pro přecházení mezi jednotlivými činnostmi  

stiskněte a uvolněte tlačítko START

1. režim sítka

2. režim mísy

3. režim ventilu

4. režim dávkování

5. režim vypouštění

6. režim vysoušeče

7. speciální cyklus

8. speciální „prázdný“ cyklus

pohyb plastového sítka

otáčení mísy

přívod čisté vody*

funkce dávkování roztoku 
SaniSolution

funkce odtokového 
čerpadla

funkce ohřívače a 
ventilátoru**

spustit při ucpaném 
systému a vlhkých

granulích

speciální cyklus pro 
testování čidel

  NAHORU           STOP               DOLŮ             STOP

   VPRAVO             STOP             VLEVO             STOP

VYPNUTO              ZAPNUTO

VYPNUTO              ZAPNUTO

VYPNUTO              ZAPNUTO

VYPNUTO              ZAPNUTO

       Spustí speciální cyklus a ukončí technický režim

  spustí speciální !prázdný cyklus“ a ukončí technický režim
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Výhradní dovozce a distributor pro ČR:
Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00, IČ: 24260321

Showroom a servis:
Traminal s.r.o., Březolupy 75, Březolupy, 687 13

IČ: 24260321

Bezplatná linka: 800 350 350
Email: info@atranet.cz

www.atranet.cz




