
SNELSTARTGIDS



 

LATEN WE BEGINNEN!

Maak kennis met de belangrijkste 
componenten van uw Litter-Robot.

NACHTLICHTJE

IN / UITGANG KAT

BASIS

STAPMAT

AFVALLADE

KAP

GLOBE

KOOLSTOFFILTER

INDICATIE LAMPJES

AAN / UIT-KNOP

BEDIENINGSPANEEL

Uw Litter-Robot wordt volledig gemonteerd geleverd.
Volg deze stappen om aan de slag te gaan en raadpleeg de

instructiehandleiding voor meer informatie.



  
 

KAP

GLOBE

HANDVAT

SLEUTEL

STROOMAANSLUITING

KAT SENSOR

Bekijk de video.

Watch the Getting Started video at 
www.litter-robot.com/gettingstarted

5 pond  
 

Heeft u een nieuwe kat?

Katten moeten 5 pond (2,3 kg) of 
meer wegen voor veilig gebruik van 
de Litter-Robot zonder toezicht.
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VOORBEREIDINGEN

 
 
 
 
 

1.1 WAT ZIT ER IN DE DOOS

Welkomstpakket
(1) Volledig gemonteerde Litter-Robot III Open Air
(1) Koolstoffilter
(3) Afvalbakvoeringen

1.2 CONTROLE VOORAF

Bevestig dat de zijkant en 
achterkant lipjes aan beide zijden 
van het apparaat zijn vastgezet in 
de bijbehorende sleuven.

 

 
  

• 15 Volt DC voeding
• Handleiding
• Beknopte handleiding
• Snelstartgids
• Instructies voor retourneren

  en opnieuw inpakken

Verwijder het kartonnen 
afstandsstuk tussen de Kap 
& Globe.

Verwijder de tape rond de 
ingang.

Verwijder de kartonnen 
afstandhouders tussen de 
Afvallade & Bodem.

Bevestig  dat  de Sleutel aan  de 
achterkant  van  het  apparaat 
zich in de zak bevindt.
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2.1

• 

•   

•   

•  

• 

ZORG VOOR EEN JUISTE PLAATSING

Plaats de Litter-Robot indien mogelijk op dezelfde locatie als de 
oude kattenbak (tenminste tijdens de overgang).

Zorg ervoor dat het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond 
staat. Vermijd zachte, ongelijke of onstabiele vloeren.

Bewaar het apparaat binnenshuis op een koele, droge plaats. 
Verminder blootstelling aan hoge temperatuur en vochtigheid.

Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact. Zorg 
ervoor dat het apparaat niet tegen een muur of in een hoek 
wordt geduwd (mag geen muren raken).

Plaats strooiselmatten of vloerkleden voor of volledig onder het 
apparaat. Geen gedeeltelijk matten onder het apparaat leggen. 
Gebruik alleen laagpolige (" duim/ 0,6 cm) vloerkleden en 
matten.

2.2 STROOISEL TOEVOEGEN

Wanneer u de Litter-Robot voor het eerst vult, is het beste het merk te blijven gebruiken dat u eerder gebruikte, 
zolang het een klonterig type afval is. Als u momenteel een niet-klonterend type gebruikt, moet u overschakelen 
naar een klonterend type. Houd er rekening mee dat uw kat zich moet aanpassen aan de nieuwe kattenbak, en 
het tegelijkertijd introduceren van een nieuw nest kan hun angst vergroten.

Vul de Globe door de opening met klonterend strooisel totdat het de verhoogde Vul Lijn raakt totdat het 
plat uitgespreid is (ongeveer 8-10 pond/ 4,5 kg bij gewicht of 1 # gallon/ 5,5 l bij volume).

Pas op dat u de Globe niet te vol vult.

VUL LIJN

Het Litter-Robot-strooisysteem vereist klontering om goed te kunnen werken. Wij raden een hoogwaardig 
klei-achtig klontjes aan. Strooiselparels en kristallen die klein genoeg zijn om door het scherm te gaan, 
werken ook (periodiek wisselen van dit type strooisel is vereist).

Gebruik GEEN strooisels die strikt absorberend, niet-klonterend, losse klonterend, op kranten 
gebaseerd of op hout gebaseerde pellets zijn.

Als u niet zeker weet of uw huidige merk strooisel geschikt is voor de Litter-Robot, neem dan contact met ons op via 
support@litter-robot.com.

UW LITTER-ROBOT INSTELLEN
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STOP HET IN

Steek het kleine uiteinde van de voeding in de aansluiting aan de achterkant van de basis. Steek 
vervolgens de AC/DC-adapter in een stopcontact.

EERSTE SCHONE CYCLUS

Lokaliseer en druk op de aan / uit-knop. De Litter-Robot voert een eerste reinigingscyclus uit die ongeveer 
2 # minuten duurt.

3.3 HOE DE REINIGINGSCYCLUS WERKT

   
  
  

 

Heb je de WiFi-geschikte Litter-Robot Open Air met Connect gekocht?
Zo ja, volg dan de onboarding-instructies in het welkomstpakket. Wil je de Litter-Robot compatibel maken 
met de app? Installeer de Connect Upgrade Kit, verkrijgbaar bij www.litter-robot.com/upgrade.

Wanneer uw kat naar buiten gaat, telt een time af, waardoor zwerfvuil kan klonteren voordat een schone cyclus 
begint:
1) Terwijl de Globe langzaam draait, 2) het gepatenteerde ringproces scheidt de klonten van het schone strooisel, 3) leg 
ze in een met koolstof gefilterde lade eronder. 4) De Globe keert terug naar de beginpositie en laat een schoon strooisel 
achter voor het volgende gebruik. 5) Maak de afvallade leeg wanneer aangegeven en voeg indien nodig strooisel toe.

KLAAR OM TE GEBRUIKEN

Uw Litter-Robot is nu klaar voor gebruik; we raden u echter aan het apparaat van stroom te voorzien totdat
uw kat vertrouwd raakt met de Litter-Robot en deze regelmatig begint te gebruiken. Zie de volgende pagina
voor tips om uw kat kennis te laten maken met de Litter-Robot.

KRACHT EN EERSTE REINIGINGSCYCLUS
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Hulp nodig?
Als u vragen heeft, staat ons klantenserviceteam klaar om u te 
helpen. U kunt ons bereiken van 9.00 tot 19.00 uur ET.

+1 (877) 250-7729 
support@litter-robot.com 
support.litter-robot.com

  

  

Telefoon:
  E-mail:

Probleemoplosser: 

  

 

  

   

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 

  

Hoogstwaarschijnlijk zal uw kat zich snel aanpassen aan de Litter-Robot. Hier zijn enkele 
manieren om de overgang te vergemakkelijken:

4.1 LOCATIE IS DE SLEUTEL
Plaats de Litter-Robot op dezelfde locatie als de huidige kattenbak, zet hem op (zorg ervoor dat je strooisel toevoegt aan 

de Globe) en zorg ervoor dat hij is uitgeschakeld. Geef je katten een dag of twee om de Litter-Robot te verkennen. Als uw 

katten geen interesse tonen, verleid hen dan om de Litter-Robot te benaderen door wat kattenkruid of een favoriete 

traktatie te gebruiken.

BEKENDE GEUREN
Voeg een schepje strooisel uit de oude kattenbak toe aan de Litter-Robot om je kat een vertrouwde geur te geven.

GEBRUIK TRAKTATIES
Plaats traktaties op de trede of rond de Litter-Robot zodat uw kat beloningen aan het apparaat koppelt.

INTRODUCTIE VAN DE SCHONE CYCLUS
Zodra u merkt dat uw katten de Litter-Robot hebben gebruikt, zet u het apparaat aan om het apparaat te laten cycleren. 

Moedig uw katten aan om aanwezig te zijn, zodat ze de beweging kunnen observeren en vertrouwd maken met het geluid 

van de Litter-Robot terwijl u er bent om ze gerust te stellen. Schakel het apparaat weer uit zodra de cyclus is voltooid (de 

Litter-Robot moet in de Home-positie staan). We raden u aan de oude kattenbak niet meer schoon te maken als uw katten 

de kattenbak hebben gebruikt.

MAAK DE OUDE LITTERDOOS MINDER AANTREKKELIJK
Als uw katten de Litter-Robot niet binnen een paar dagen gebruiken, ga dan door met het oude merk kattenbakvulling in 

de oude kattenbak en laat het zo lang mogelijk los zonder het schoon te maken. Katten geven de voorkeur aan een 

schone kattenbak en een vuile kattenbak zou hen kunnen overhalen om de schone kattenbak te gebruiken. Overweeg 

ook om het strooisel in de Litter-Robot te vervangen door een strooisel dat speciaal is ontwikkeld voor kattenbaktraining.

ZEG VAARWEL TEGEN SCHEPPEN
Zodra uw katten de Litter-Robot consequent gebruiken, kunt u het apparaat aanzetten en ann laten.

Geniet van uw vrijheid van scheppen!

INTRODUCTIE VAN UW KAT AAN DE LITTER-ROBOT
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