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Open de PurrSong-applicatie, registreer uw 
LavvieBot en maak verbinding met WIFI 
(ondersteunt alleen 2,4 Ghz). Werk uw firmware 
bij als u het volgende pictogram ziet

Manuals
LavvieBot Unboxing Watch clip

Litter Guarder Parts Assembly Check Watch clip
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Zijbak beschermer

Rugdeksel beschermer

Deurbeslag beschermer

Kies het strooiseltype: BENTONITE of NATURAL 
door op de LITTER-knop te drukken. Als u 
natuurlijke kattenbakvulling gebruikt en 
NATURAL op LavvieBot instelt, stelt u eerst het 
strooiselniveau in door LavvieBot S Customer 
Guide Video - Manual 08 - Initial Litter Setting 
for Natural Litter op YouTube, te bekijken.

Welk kattenstrooisel gebruik je? Lees 
onderaan pagina 1 "STROOISEL SOORTEN" 
om te zien wat voor soort strooisel u heeft en 
om u te helpen bij het selecteren van een 
juiste strooisel op een product. Het instellen 
van een verkeerd type strooisel kan schade 
aan een eenheid/apparaat veroorzaken.

Download de PurrSong-applicatie op uw 
mobiele apparaat. Het kan worden 
gedownload op zowel iOS als Android. 
Meld u aan en verifieer uw e-mailadres om 
in te loggen.

Bekijk de 'LavvieBot Unboxing' en 'Litter 
Guarder Parts Assembly Check' clips in de 
Handleiding sectie van de PurrSong-
applicatie. Deze twee video's helpen u 
vertrouwd te raken met het product.

Verwijder de witte tape aan de binnenkant 
en controleer of alle kattenbakbeschermers 
correct zijn bevestigd. Alle beschermers 
moeten correct worden gemonteerd om 
urineverlies te voorkomen.

SNELGIDS

Voorbeelden van bentoniet kattenbakvulling:
Geurbreker Multi-Cat,

Intersand Classic ongeparfumeerde 
kattenbakvulling, enz.

Voorbeelden van natuurlijke kattenbakvulling: 
Croci Tofu Clean kattenbakvulling, etc.

grijze kleur met stenen structuur vulling

OF
klonterende klei vulling

strooisel gemaakt van tofu, maïs of 
andere botanische ingrediënten

OF
lichtgewicht bentoniet-

klontvormende kattenbakvulling (niet 
aanbevolen)

Klontert niet samen in klonten, maar 
blijf als afzonderlijke deeltjes

BENTONIET (KLOMPENDE KLEI) STROOISEL NATUURLIJK STROOISEL NIET-KLOMPEND STROOISEL

STROOISEL SOORTEN
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· Strooisel zoals silicagel kattenbakvulling of 
kattenbakvulling van kristal dat niet klontert 
· Gebruik nooit lange of ovale deeltjes (niet 
compatibel met het product)
· Deze soorten kunnen mogelijk met het 
product worden gebruikt, maar automatisch 
bijvullen werkt mogelijk niet omdat ze geen 
klonters kunnen vormen

· Gebruik nooit lange of ovale deeltjes (niet 
compatibel met het product)
· Vermijd kleine deeltjes natuurlijk 
kattenbakvulling gemaakt van tarwe, zoals 
sWheat Scoop natuurlijk kattenbakvulling

· Gebruik geen witgekleurd bentonietstrooisel
· Als u lichtgewicht klontklei gebruikt, ook al 
is het niet compatibel met het product, stel 
het type strooisel dan in op NATURAL

Selecteer NATURAL op 
LavvieBot als u 

gebruikt ...

Selecteer BENTONITE op 
LavvieBot als u 

gebruikt ...

Selecteer NATURAL op 
LavvieBot als u 

gebruikt ...

Katten
Bak
Zak



01 Wat moet ik doen als mijn kat deze automatische kattenbak niet gebruikt?

Sluit eerst de unit omhoog en houd de zijdeur open, of haal de kattenbak eruit en laat deze buiten staan waar de originele 
kattenbak was geplaatst totdat de kat vertrouwd is geraakt met de nieuwe omgeving.

02 Zou het goed zijn als de ontlasting van mijn kat waterig en papperig is?

Als de ontlasting van uw kat vloeibaar is, stelt u de wachttijd van LavvieBot S in op een langere periode, zodat de 
ontlasting voldoende tijd heeft om te stollen/drogen voordat LavvieBot S deze reinigt.

03 Kan ik kattenbakvulling met tofu gebruiken?
Je kunt tofu-strooisel gebruiken zolang het deeltje klein is. Natuurlijk kattenbakvulling met kleinere deeltjes en lichter dan 
normaal tofu of maïsstrooisel, zoals tarwe, is mogelijk niet geschikt voor gebruik. (zie onderaan pagina 1 "STROOISEL 
SOORTEN" voor details)

04  Kan ik andere zakken gebruiken als afvalzak van LavvieBot?

Ja, u kunt alle zakken gebruiken die in de afvallade passen; We raden echter aan om de zakken te gebruiken die bij het 
product zijn geleverd om fouten te voorkomen bij het meten van de hoeveelheid afval die in de lade wordt verzameld.

05  Hoe verander ik het vullingsniveau?
Indien ingesteld op BENTONITE: bekijk LavvieBot S Customer Guide Video - Manual 09 – Litter Level Change for Bentonite litter op 
YouTube
Indien ingesteld op NATURAL: bekijk LavvieBot S Customer Guide Video - Manual 10 – Litter Level Change for Natural litter op YouTube

06 Ik denk niet dat het automatisch bijvullen uitvoert nadat de vulling in de bak is afgenomen.

07 Wat is de opzet van de vulling?

08 Stopt de automatische reiniging als mijn kat binnen die tijd binnenkomt?

Zelfs tijdens het reinigingsproces herkent het een naderende kat en stopt het onmiddellijk met de operatie en trekt de 
scheider terug, zodat de kat de kattenbak altijd kan gebruiken.

09 Als ik op de SCOOP-knop druk en automatische reiniging forceer, zou de LavvieBot dan katten 
detecteren en stoppen?

Wanneer het scheppen handmatig wordt gedaan, door op de SCOOP-knop te drukken, denkt de LavvieBot dat er niemand 
in de buurt is en herkent hij dat het veilig is om schoon te maken. Het scheppen stopt dus niet. U kunt het scheppen echter 
stoppen door nogmaals op de SCOOP-knop te drukken om gevaarlijke incidenten te voorkomen. Houd uw katten uit de 
buurt wanneer u op de SCOOP-knop drukt voor handmatig scheppen.

10 De opslag heeft genoeg kattenbakvulling, maar het geeft geen kattenbakvulling terwijl ik op de STORAGE-
knop druk.1) LavvieBot geeft geen kattenbakvulling af als de kattenbak al de vooraf ingestelde hoeveelheid kattenbakvulling bevat of meer dan 
dat.
2) Als de daadwerkelijke vulling dat u gebruikt en het vullingstype dat op LavvieBot is ingesteld, verschillen, wordt er geen 
kattenbakvulling verstrekt. Waar zie je een blauw licht op LITTER LED van LavvieBot, BENTONITE of NATURAL? Gebruik dezelfde 
soorten kattenbakvulling die u op de kattenbak legt en op de eenheid plaatst.
* Zie onderaan pagina 1 "STROOISEL SOORTEN" voor de juiste opstelling van de vullingstype. Het instellen van een verkeerd type 
strooisel kan schade aan een eenheid veroorzaken.
** Houd er rekening mee dat het maximale strooiselgewicht voor bentonietstrooisel 11 pond is en voor natuurlijk is het 8,8 pond. 
Daarom zal LavvieBot niet meer kattenbakvulling geven dan die hoeveelheid en zal het drukken op de STORAGE-knop niet werken.
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LavvieBot geeft automatisch een bepaalde hoeveelheid kattenbakvulling af om het strooisel op peil te houden, aangezien 
het strooisel in een bak wordt verkleind. Bij het instellen van het kattenbakniveau raden we aan om de kattenbak te vullen tot 
aan de basislijn in de bak.

1. Controleer of de daadwerkelijke vulling dat je gebruikt correct is ingesteld op het vullingstype van LavvieBot (zie onderaan 
pagina 1 "STROOISEL SOORTEN")
2. Vink "Nest Level Set-up / Current" aan op het IoT-scherm van uw app.
- Als de vullingsniveau-instelling kleiner is dan het huidige: het vullingsniveau is laag ingesteld, verhoog dus uw vullingsniveau 
door te verwijzen naar het antwoord van #5 hierboven
- Als de instelling van de vulling groter is dan het huidige:

a. Zit er voldoende strooisel in de strooiselopslag?
b. Als er genoeg strooisel is, haal dan het ingangsnet voor de kattenbak tevoorschijn en neem even de tijd om te kijken of 

LavvieBot automatisch wordt bijgevuld wanneer het strooisel afneemt
c. Als zowel a als b niet werken, neem dan contact op met het klantenservice-team



01  Ik heb geen verificatie-e-mail ontvangen toen ik me aanmeldde voor de applicatie.

Klik meerdere keren op 'Opnieuw verzenden' en controleer uw SPAM- en PROMOTIE e-mailmappen. Als je er nog steeds 
geen hebt ontvangen, raden we je aan het met een ander e-mailadres te proberen.

02 Wat is "onbekend" in de applicatie?

Wanneer het werkelijke gewicht van uw kat en het ingevoerde gewicht op de app op de een of andere manier vergelijkbaar 
moeten zijn. Als de gewichten verschillen, zal LavvieBot uw kat niet herkennen en "Unknown" tonen. Het bereik van het 
gewicht van een kat is echter 350 g op en neer. Stel dat uw kat ongeveer 500 g weegt, dan zijn 850 g en 150 g de 
maximale en minimale indeling van het gewicht van uw kat.

03 Wat betekent "Locatie" in de PurrSong-applicatie?

De locatie is de plaats waar de kat de LavvieBot S gebruikt, het kan bijvoorbeeld een woonkamer, slaapkamer, kantoor, 
etc. zijn. Zorg ervoor dat u de "Locatie" instelt wanneer u uw LavvieBot en kat registreert.

04 Hoe moet ik de "Locatie" onderscheiden?

U kunt “Locaties” onderscheiden op basis van de dagelijkse leefruimte van uw kat. Als u bijvoorbeeld twee LavvieBots in 
huis heeft en uw katten gebruiken beide units, dan moeten al uw katten en LavvieBots op dezelfde "Locatie" worden 
geregistreerd. Als uw katten hun eigen voorkeur hebben en slechts één van de twee gebruiken, registreer ze dan op een 
andere locatie, zodat u over nauwkeurigere informatie voor elke kat beschikt.

05 Wat is de relatie tussen "Locaties" en "Gebruikers"?

De locatie heeft twee gebruikersconcepten: 'Supergebruiker' en 'Gebruiker'. De supergebruiker verwijst naar een 
gebruiker die de locatie maakt en degene is die deze locatie beheert, zoals het registreren / bewerken / verwijderen 
van katten en LavvieBot, het uitnodigen van de 'gebruiker' op de locaties van de 'supergebruiker', waarbij de autoriteit 
van de supergebruiker wordt overgedragen aan een van de "Gebruikers" op die locatie, en het verwijderen van alle 
informatie van Locaties. Aan de andere kant, zodra "Gebruikers" zijn uitgenodigd voor de bepaalde Locatie ", kunnen 
ze informatie ontvangen.
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