
LavvieBot S-handleiding

instructies dienovereenkomstig opvolgen.

garanderen.

※ Automatische kattenbak betekent NIET "Je hoeft niets te doen"
● Dit product "schept automatisch vast afval van katten eruit".
● Er is geen automatische kattenbak die geen onderhoud en verzorging van de eigenaar 
vereist, zoals het schoonmaken en verwijderen van opgeschept afval en klonten.

● Bij gebruik van verkeerde kattenontlasting of kattenontlasting dat van slechte kwaliteit is,
is de verkoper van LavvieBot S NIET verantwoordelijk voor eventuele functionele fouten.

● Er kunnen wijzigingen zijn aan de buitenkant, een knopbediening of productkenmerken van een product zonder

voorafgaande kennisgeving.

※ LavvieBot S is een nieuw type huishoudapparaat dat nog nooit eerder op de markt is

● Deze handleiding bevat belangrijke informatie over het product. Bewaar het waar u of

● LavvieBot S is voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij
commercieel gebruik kan een verkoper van dit product zowel reparatie als garantie niet

geïntroduceerd. Daarom moeten gebruikers van dit product de hele handleiding lezen en de

andere gebruikers het op elk moment kunnen lezen.

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Maximaal 2 katten voor een enkele LavvieBot S

kan de levensduur aanzienlijk verkorten of frequente storingen veroorzaken.

Vertrouw niet blindelings op de veiligheidsmaatregel

LavvieBot S stopt automatisch met werken als een kat in de buurt komt. Deze functie 

blindelings en wees altijd voorzichtig tijdens het gebruik ervan.

Er kan een gewichtsfout optreden

Het product meet het gewicht van een kat om te herkennen "welke kat het product gebruikt". Het kan 

echter geen onderscheid maken tussen twee (of meer) katten met vergelijkbare gewichten. Er is een 

IoT-tracker genaamd "LavvieTAG" en het helpt LavvieBot S onderscheid te maken tussen katten die 

het gebruikten.

Maak het product regelmatig schoon!

Verwijder regelmatig klontjes die in de kattenbak achtergebleven zijn. Te veel klonten en 

vastzittend afval kunnen geur en storing van een product veroorzaken. Vervuiling veroorzaakt 

de meeste storingsfouten van LavvieBot S. Was en droog een kattenbak, een afscheider en 

andere verwijderbare onderdelen elke 3-4 weken volledig af.

Maak een extra kattenbak klaar tijdens het reparatieproces

LavvieBot S is een machine die mogelijk gerepareerd moet worden. Maak een andere kattenbak klaar die uw 

kat kan gebruiken terwijl het product wordt verzonden voor reparatie.

Dwing katten niet om het product te gebruiken!

LavvieBot S onderscheidt zich van andere kattenbakken door zijn vorm en grootte. Uw 
kat kan er interesse in hebben of tegelijkertijd nerveus zijn. Plaats uw kat niet tegen hun 
wil in het product.
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LavvieBot S is alleen bedoeld voor gebruik door 1 tot 2 katten. Het product zal anders de automatische

reiniging mogelijk niet goed uitvoeren en een ernstige verontreiniging veroorzaken. Een dergelijke toestand

※ Voor nauwkeurigheid moeten de gewichten van katten minimaal 0.7 kg of 1.5 pond verschillen.

garandeert echter niet dat er geen ongevallen kunnen zijn. Vertrouw de veiligheidsmaatregel niet



Inhoud

・・・・・ Alle afval in één keer afvoeren - handmatige modus

・・・・・ Uw kat laten acclimatiseren
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Componenten

Buitenkant

Bovenklep (bovenste deksel)

Stap Mat

Afvallade

De volgende accessoires bevinden zich in een afvallade:

Stap Mat
1EA

Oplader
1EA

Deodorant
2 EA (1 set)

Afvalzak
10 EA
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Interieur

Zwerfvuilopslag

Koppelingshendel

Koppeling

Ingang

Bevestigingsschuif

Separator Mounter Stap Mat

scheidingsteken

Kattenbak

Afvallade

Neem onmiddellijk contact op met de verkoper of PurrSong als u bij aankomst een beschadigd onderdeel 

(gebarsten of gebroken onderdelen) aantreft.

● Neem contact op met een verkoper bij wie u een defect product of onderdelen hebt gekocht.

● Neem contact op met een verkoper bij wie je hebt gekocht voor retournering of terugbetaling.
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Afvallade-afdekking



Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen voor veiligheid

ex) Pellets, Silicagel, enz. ex) lichtgewicht bentoniet, tarwe 

Zorg ervoor dat uw kat zich tijdens het gebruik 
niet in de machine bevindt. Elke LavvieBot-

veiligheidsrisico's veroorzaken.

LavvieBot is ontworpen om alleen klontvormend 

afval van middelgrote deeltjes te gebruiken. Het 

machine beschadigen en de levensduur verkorten. 

kan problemen met overbelasting van de motor en 

vastzittend afval veroorzaken.

Basislijn

Zet de kattenbak helemaal op zijn 
plaats om storingen of schade aan een 
machine te voorkomen.

een operationele storing veroorzaken. Als u 

deze lijn en spreidt u deze plat uit.
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ex) Bentoniet, natuurlijke afval
natuurlijk afval

werking met uw kat erin kan ernstige gebruik van zwak klonterend afval of natuurlijk

afval met lange of te grote deeltjes kan de

Het gebruik van een onjuist afval in de machine

We raden je aan om regelmatig de baseline van

de kattenbak te controleren. Als het afval te

veel of minder is dan het afvalniveau, kan dit

afval handmatig toevoegt, vult u de bak tot



De LavvieBot moet op een stevige en vlakke 
vloer worden geplaatst. Het plaatsen van de 
LavvieBot op oneffen of onstabiele 
oppervlakken kan leiden tot storingen of 
schade aan de machine.

Behandel de LavvieBot voorzichtig. Reiniging van 

het product met water is verboden, aangezien de 

machine uit metalen en elektronische 

componenten bestaat. Zorg ervoor dat u het niet in 

de buurt van een natte/vochtige ruimte houdt, 

zoals een bad, douche en wastafel. Vermijd direct 

zonlicht en bescherm het tegen mist, regen, 

sneeuw en mistig weer.

Raadpleeg pagina 30 in deze handleiding voor 
het reinigen van LavvieBot. Het product reinigen 
met schuursponsjes of schurende chemicaliën 
kan het product beschadigen.

Kleine klonten kleiner dan de opening van een hark 

kunnen niet worden geschept, dus was de 

kattenbak met water en vul deze elke 3 tot 4 weken 

gezondheid van uw kat en een hygiënische 

omgeving. Anders kan dit leiden tot storingen of 
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regelmatig met nieuwe afval voor de

schade aan het machine.



Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen voor veiligheid

Bij de ingang bevinden zich 
veiligheidssensoren. Houd de zijdeur altijd 
gesloten, behalve bij het schoonmaken. Het 
open laten staan   of openen van de deur 

Oefen geen druk uit op LavvieBot door zware 
voorwerpen op de machine te plaatsen of door 
overmatige kracht uit te oefenen op de 
knoppen, dit kan schade veroorzaken.

We raden maximaal twee katten aan voor een 
enkele LavvieBot. Wanneer meer dan twee 
katten één LavvieBot gebruiken, kunnen de 
levensduur en prestaties van deze machine niet 
worden gegarandeerd.

toezicht. Het is niet bedoeld voor gebruik 
door een persoon met beperkte fysieke, 
zintuiglijke, mentale capaciteiten of een 
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze 
onder toezicht staan.
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tijdens het gebruik kan ernstige gevolgen
hebben voor de veiligheid.

Het gebruik van LavvieBot vereist



Laat nooit een baby of een kind in de 
LavvieBot gaan.

Probeer de machine niet te drogen met een 
föhn en plaats er een kaars in om slechte 
geuren te verwijderen. Deze pogingen kunnen 
elektrische schokken, brand of schade aan het 
product veroorzaken.

10℃~35℃

Als er een productfout optreedt, mag u de machine niet 

zelf repareren. Neem voor reparatie contact op met de 

klantenservice.

om binnenshuis te worden gebruikt. Plaats de 
machine op een plaats waar de temperatuur 
tussen 1 0℃ en 3 5℃ is. Als de temperatuur 
onder of boven dit bereik ligt, kunnen de 
prestaties van de LavvieBot niet worden 
gegarandeerd.
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LavvieBot en zijn accessoires zijn ontworpen



Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen voor veiligheid

verwijderen voordat u het product weggooit. U 
kunt deze sticker vinden door de bovenklep te 
openen. veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuist 

onderhoud en het niet opvolgen van de 
bedieningsinstructies in deze handleiding.

● Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik en binnenshuis. Het is NIET voor commercieel gebruik.

● Als u uw huis voor lange tijd moet verlaten om te reizen of om andere redenen, vertrouw dan niet 

alleen op het product. Gebruik huisdierenhotels of vraag uw vrienden of familie om voor uw kat te 

zorgen.

● Volg de aanwijzingen of het toezicht van iemand die begrijpt hoe dit product veilig moet 

worden gebruikt en vermijd de risico's bij gebruik. Het is niet bedoeld voor personen met 

beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, 

tenzij ze onder toezicht staan.

● Zorg ervoor dat kinderen er niet mee spelen. Kinderen mogen dit product nooit 

bedienen of schoonmaken, tenzij ze onder toezicht staan.

● Raak de voedingsadapter of dit product niet aan met natte handen.
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U moet de sticker met het serienummerlabel

● LavvieBot S is een automatische katten afvalbak. Gebruik het alleen voor productdoeleinden.

Bezoek gerust [www.purrsong.com] voor
productdetails . De garantie van de LavvieBot S
dekt geen defecten of storingen



● Gebruik of bewaar dit product niet op een vochtige plaats of in de buurt van water, zoals buiten of in de 

badkamer.

● Als dit product beschadigd is, buiten heeft gestaan, per ongeluk bewaterd of doorweekt is, gebruik het dan 

niet en neem contact op met de klantenservice voor hulp.

● Haal dit product niet zelf uit elkaar. Het kan een elektrische schok of brand veroorzaken als het op een 

verkeerde manier wordt gemonteerd.

● Gebruik dit product niet als een voedingsadapter of de kabel beschadigd is.

● Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en trek er niet abrupt aan. Als het snoer van 

het product in een deuropening vastzit, laat dan de deur open. Trek niet aan het netsnoer als 

het wordt omringd door scherpe voorwerpen.

● We raden het gebruik van een verlengsnoer of een stekkerdoos af. Vermijd het gebruik met 

meerdere stopcontacten.

● Trek de stekker uit het stopcontact als u het product lange tijd niet gebruikt of wanneer u 

schoonmaakt of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

● Vermijd vuur of hitte bij gebruik of opslag van dit product.

onderhoudswerk nodig.

vormt mogelijk geen snelle en sterke klont, waardoor er vastzittend afval ontstaat dat kan leiden tot 

overbelasting van de motor en meer.

● Als u klonten en afval voor een lange tijd in een afvallade bewaart, kan dit een onaangename geur 

en schimmel veroorzaken. Maak hem regelmatig leeg of voeg zuiveringszout toe aan een kattenbak 

en een afvallade om nare geurtjes te voorkomen.

● Als u de verwijderbare onderdelen verkeerd monteert, kan dit storingen of schade aan het 

product veroorzaken.

11

● Het gebruik van afval van slechte kwaliteit of een ronde vorm van klonterend klei (benotoniet)

● Steek of raak een afscheider en een afvalbak niet aan tijdens het gebruik.

● Reinig dit product regelmatig om de 3-4 weken om te verkomen dat het product defect raakt
Hoewel het automatische bewerkingen uitvoert, heeft het nog steeds uw



Indicatielampjes en knopfuncties

te schakelen.

2. Koppel de voedingsadapter los om uit te 

schakelen.

VOEDING AAN UITSCHAKELEN

Reset-knop voor systeemreset vanwege afwijking

Knopbediening Toestand

Systeemreset voor overbelasting van de motor, wachtmodus voor automatisch reinigen of wanneer 

[STATUS] ononderbroken blauw is
Kort indrukken

Lang ingedrukt houden

Systeem opnieuw opstarten (eerder geregistreerde router wordt niet gereset)
(meer dan 2 seconden)

* Als [RESET] ononderbroken blauw is en [STATUS] ononderbroken rood is, is er mogelijk een probleem met 

een voedingsadapter

Status afvallade
- Licht aan wanneer een afvallade halfvol is
- Lampje knippert als een afvallade vol is

LavvieBot S-status
De volgende lampjes tonen een status van LavvieBot S

Licht

Een kat of een persoon is in de buurt van LavvieBot S

Blauw Een kat zit in een kattenbak in LavvieBot S

Er is een fout opgetreden, inclusief overbelasting van de hoofdmotor.

* Controleer in dit geval uw kattenbak of deze moet worden schoongemaakt of dat er te veel 

Er is een hoofdmotorfout opgetreden.
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Rood

Blauw & Rood
(alternatief knipperen)

afval in zit.

Status

Groen

1. Sluit de voedingsadapter aan om het apparaat in



Wifi / BLE
LavvieBot S maakt verbinding met de PurrSong-applicatie via Wi-Fi en BLE 
(Bluetooth) maakt registratie van een machine en firmware-update 

Knopbediening Licht Toestand

Blauw knipperend Wi-Fi aan en klaar om verbinding te maken

Kort indrukken

Effen blauw Laden voor wifi-verbinding

Lang ingedrukt houden
Groen knipperend BLE aan en klaar om verbinding te maken

(meer dan 2 seconden Effen groen Laden voor BLE-verbinding

Onderdelen demonteren voor reiniging

De [SEPARATE]-knop wordt gebruikt om onderdelen aan de binnenkant los te maken om de LavvieBot S schoon te maken.

1. Kattenbak APART Modus: Druk één keer op de [SEPARATE]-knop en de [SEPARATE]-

LED wordt blauw. Je kunt zien dat de afscheider naar de ingang wordt opgetild. U kunt 

de kattenbak alleen in deze modus verwijderen.

2. Scheidingsteken APART Modus: Houd de [SEPARATE]-knop langer dan 2 seconden 

ingedrukt en de [SEPARATE]-LED wordt rood. Vervolgens zal de afscheider zichzelf 

loodrecht op de grond plaatsen. U kunt het scheidingsteken alleen in deze modus 

verwijderen.

* U kunt de beweging van een scheidingsteken stoppen/annuleren door nog een keer op de [SEPARATE]-knop te drukken.

AFZONDERLIJKE modi

Basismodus scheidingsteken

APARTE modus
Kattenbak APART Modus

Automatisch aanvullen werkt

tijdens deze modus

Om een   kattenbak los te maken; om al het 

afval uit een afvalopslag te verwijderenEen scheidingsteken losmaken
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mogelijk. (Alleen beschikbaar met 2.4 GHz, ondersteunt GEEN 5 GHz)



Indicatielampjes en knopfuncties

Status afvalopslag en automatisch aanvullen

[OPSLAG] LED geeft de status van een afvalopslag weer.

Licht

Effen blauw Zwerfvuilopslag is vol

Geen licht

Rood knipperend

Rood knipperend aan

zowel [OPSLAG] en
De afvalberging heeft voldoende afval, maar er is geen automatische 

reiniging uitgevoerd

[OPSLAG]-knop is voor het afgeven van afval uit een afvalopslag.

Knopbediening LED Toestand

Afvalopslag verspreidt afval
Kort indrukken Blauw knipperend

de knop los om te stoppen.

* Hij blijft vullen totdat hij het maximale gewicht/de 

maximale hoeveelheid heeft bereikt.

Bentoniet strooisel max. gewicht: 5kg Max. 

gewicht: 3kg

Lang ingedrukt houden

(houd de knop 

begint te dalen)

Blauw knipperend

Druk op [RESET] en

[STORAGE]-knoppen

tegelijk tijdens Kattenbak 

APART modus

rood en blauw

lichten knipperen

afwisselend

* Druk op een willekeurige toets om de bewerking te stoppen/

annuleren.

Handmatig scheppen

- Als u op de [SCOOP]-knop drukt, gaat het indicatielampje knipperen en begint 

direct te beginnen met scheppen. Wacht tot de klonten voldoende gestold zijn, 

klontjes kan creëren die kleiner zijn dan de opening van de hark

- Druk nogmaals op de [SCOOP]-knop om de beweging van de separator tijdens het gebruik 

te stoppen.
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Status

* Er komt geen afval uit als de kattenbak al gevuld is tot het
(vooraf ingestelde) afvalniveau.

Afvalopslag heeft geen afval of slechts een klein beetje

[Status]

ingedrukt tot het afval)

Afval opslag heeft genoeg afval

Als het afval van bovenaf valt, blijft het

afval vallen terwijl u op de knop drukt. Laat

Het verwijdert al het afval uit een afvalopslag.

de separator de klonten naar de afvallade te zeven. Druk op de [SCOOP]-knop om

zodat ze niet aan de afscheider blijven kleven. let erop dat een afscheider kleine



[LITTER]-knop te drukken. Selecteer BENTONITE bij gebruik van bentoniet 

maïs of ander botanisch materiaal.

BENTONIET NATUURLIJK

grijze kleur met steentextuur andere botanische ingrediënten

WAARSCHUWING!

2. Lichtgewicht klonterend kleiafval

heeft een zwakke klontvorming, stoffige kleine klontjes en een 

zwakke absorptie waardoor gemakkelijk vastzittende 

afvalstoffen ontstaan.

We raden Lavvie Sand (premium 
bentonietstrooisel) aan, dat het meest 
compatibel is met LavvieBot S.

WAARSCHUWING!

1. Lichtgewicht strooisel gemaakt van tarwe

2. Lange of ovaalvormige deeltjes
3. Te kleine deeltjes

afval en kleine klonten veroorzaken.

De wachttijd is de tijd tussen het verlaten van LavvieBot door een kat en het begin van de 

automatische reiniging. We raden aan om 10 minuten in te stellen wanneer BENTONITE 

* Stel de wachttijd in door op de toetsen ▼ en ▲ te drukken.
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● Het daadwerkelijke afval dat u voor LavvieBot S gebruikt, moet overeenkomen met het afvalltype.

3. Kattenafval van slechte kwaliteit. Deze kattenafval

Sommige kattenafval kunnen vastzittend

- Kies het type kattenafval dat u voor LavvieBot S wilt gebruiken door op de

kattenafval en NATURAL voor natuurlijke kattenafval gemaakt van tofu,

- Houd de [LITTER]-knop ingedrukt om een  afvalniveau van de kattenbak in te stellen.

LavvieBot S houdt dat afvalniveau bij het automatisch bijvullen van afval.

Het selecteren van een onjuist afvaltype kan een ernstig technisch probleem veroorzaken.

Klompenafval gemaakt van tofu, maïs of

kattenafval wordt gebruikt.

Klonterend klei afval gemaakt van erts,

GEBRUIK GEEN:
1. Witgekleurd klonterend kleiafval

GEBRUIK GEEN:

Wachttijd

Soort afval



5 stappen voor het inschakelen

1. Accessoires
Volgende accessoires vind je in een afvallade.

Stap Mat
1EA

Oplader
1EA

Deodorant
2 EA (1 set)

Afvalzak
10 EA

2. Luchtverfrissers
Vervang gebruikte luchtverfrissers elke twee maanden door 
nieuwe. Eet het blok in de deodorant niet op.

1. Maak het deksel van de afvallade los door 

de stang vast te pakken en omhoog te 

trekken.

2. Sluit de twee geurverdrijvers op elkaar aan 

zoals hieronder weergegeven.

3. Plaats de aangesloten 
geurverdrijverset in de patroon onder het 
deksel van de afvallade.
* Houd er rekening mee dat de geurverdrijvingsset 

naar beneden gericht moet zijn.

4. Bevestig het deksel van de afvallade weer 
op het product.
* Druk op de scharnieren van het deksel van de 
afvallade totdat u een klikgeluid hoort.

Duw
Duw
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3. Stap Mat
Steek de opstapmat in de 4 (vier) gaten aan de binnenkant van de ingang. Mogelijk vindt u deze vier 

gaten zoals hieronder weergegeven.

4. Afvalzak
Gebruik een afvalzak die als accessoire is meegeleverd.

Plaats de voering door de punt aan de 

smalle gaten aan de zijkant van een 

afvallade te haken.

Bevestig het overige deel van de voering op 

de gaten van de afvalzak voor een 

afvallade.

5. Stroomadapter
Sluit de voedingsadapter aan op LavvieBot S om hem in 

te schakelen. De aansluiting voor de voedingsadapter 

bevindt zich in de buurt van de benedenhoek aan de 

rechterkant van de behuizing.

Plaats de kattenbakvulling niet in een kattenbak of een kattenbak
terwijl u de stroomadapter aansluit.
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Hoe te gebruiken (Instellingen)

1. Sluit de voedingsadapter aan om het apparaat in 

te schakelen.

2. [SEPARATE] wordt rood als de 
separatorissettoa scheidingsteken 
SEPARATE-modus.

Stroom AAN

ROOD

Wanneer [SEPARATE] niet rood wordt, maar ...

Als [STORAGE] knippert met blauw licht Als [SEPARATE] ononderbroken blauw is

2-A-1. Het probeert automatisch aanvullen uit te 

voeren. Het lampje stopt snel met knipperen 

omdat er geen afval in de opslag is.

2-B. Het staat in de kattenbak APART-

modus, wat betekent dat u de kattenbak 

eruit kunt halen. Ga naar "4. Draai aan de 

deurknop..." hieronder.2-A-2. Als [OPSLAG] ononderbroken rood is, 

ga dan naar "3. Druk op de [SEPARATE]-

knop" hieronder.

3. Druk op de [SCHEIDEN]-knop. Het 
scheidingsteken verandert inKattenbak 
APART modus en ondertussen verschijnt 
er een blauw lampje op [SEPARATE].

4. Draai de deurknop naar links om de 
deur te openen en trek de kattenbak 
eruit.

BLAUW
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5. Druk op de [LITTER]-knop om het 

beetje ruimte te laten voor afval dat automatisch 

wordt afgegeven.

Op tofu en ander op botanische ingrediënten 

boven de lijn die in de 
bak is gemarkeerd

7. Zet de kattenbak helemaal in de unit 
en sluit de deur.

8. Houd de [LITTER]-knop ingedrukt totdat je het 

stellen

Indrukken en vasthouden voor

een paar seconden

Als het in een vast licht verandert,

de instelling is gedaan
LED knippert

9. Vul de afvalopslag met hetzelfde afval dat u hebt 

geselecteerd op het TYPE LITTER van LavvieBot S 

om later automatisch bij te vullen.

10. Druk op de [SCHEIDEN]-knop. De afscheider 

verandert in de basismodus om zwerfvuil af te geven 

om het zwerfvuilniveau te behouden of te 

overschrijden. Wanneer dit automatisch bijvullen is 

voltooid, is LavvieBot S klaar voor gebruik.
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gebaseerd afval

Bentoniet klonterend klei afval

* Details over het afvaltype zijn te vinden op pagina 15

* Als beide soorten afval tegelijkertijd knipperen, betekent dit dat

het afval in de bak minder is dan de minimaal vereiste hoeveelheid,

dus voeg meer afval toe.

* Vul het afval niet

knipperende lampje ziet om het afvalniveau in te

afvaltype op LavvieBot te selecteren.

6. De hoeveelheid afval die u in de kattenbak

giet, is uw afvalniveau. We raden aan om een



Wachttijdinstelling en automatische reiniging

1. Druk op de knoppen ▼ en ▲ om de wachttijd voor de 

automatische reiniging in te stellen nadat uw kat LavvieBot S 

heeft gebruikt.

U kunt de tijd instellen op een schaal van 10 minuten van 10 tot 60 

minuten.

Hoe het werkt

1. Een gewichtssensor onder de 
kattenbak herkent een kat in de 
LavvieBot. De [STATUS] wordt continu 
blauw terwijl het gewicht van de kat 
(meer dan 1 kg) wordt gemeten.

2. Nadat een kat is vertrokken, begint 
het aftellen. Tijdens dit aftellen 
knippert de [SCOOP] elke seconde.

BLAUW BLAUW

Knipper elke seconde

3. Nadat de ingestelde wachttijd is verstreken, 

begint de autoclean. De [SCOOP]-LED knippert twee 

keer per seconde terwijl de automatische reiniging 

in werking is, wat betekent dat de separator het 

afval eruit schept.

zekere hoogte wordt verminderd.

BLAUW

Knipper twee keer per seconde
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4. Het afval wordt automatisch bijgevuld als

de hoeveelheid afval in de kattenbak tot op



Automatische reiniging - handmatige modus

U kunt automatisch opschonen ook handmatig activeren. U kunt deze functie niet alleen gebruiken 

● Wees voorzichtig, aangezien de sensor voor veiligheidsmaatregelen NIET aan is tijdens deze 

handmatige bediening.

1. Druk op de [SCOOP]-knop om de 

handmatige schep te starten.

2. De [SCOOP] LED knippert twee keer per 

seconde terwijl het afval wordt weggeschept.

BLAUW

Knipper twee keer per seconde

Kort indrukken

Hoe de handmatige modus te stoppen voor automatische reiniging?

1. Druk op de [SCOOP]-knop om het 
handmatig scheppen te stoppen.

2. Druk nogmaals op de [SCOOP]-knop om het 

scheppen te hervatten. Lees de onderstaande 

informatie, want het scheidingsteken zal anders 

worden verplaatst op basis van zijn laatste 

positie.

afvallade:

Houd rekening met het resterende afval.
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om het afval weg te scheppen, maar ook om het afval in de bak plat te maken.

zal de separator teruggaan naar de basismodus zonder de rest van het scheppen af   te ronden.

zal de afscheider teruggaan naar de basismodus nadat het aval is geplet.

- Wanneer het scheidingsteken precies stopt voordat het afval dumpt in de

- Wanneer het scheidingsteken stopt na het afval in de afvallade
gedumpt te hebben:



Melding afvallade

● Uitgeschept afval wordt verzameld in een afvallade aan de onderkant van de unit, 
onder de ingang. Wanneer het afval in de afvallade wordt verzameld, gaat de 
[WASTE]-led blauw branden.
● Wanneer er meer afval wordt ingezameld en de afvallade vol raakt, knippert het blauwe 
lampje eenmaal per seconde.
● Het feit dat de [WASTE]-LED knippert of constant blauw is, betekent niet dat het 

afvallade vol is. We raden aan om het afval op te ruimen, ongeacht de [WASTE] LED-
status.
● Houd er rekening mee dat de automatische reiniging nog steeds wordt uitgevoerd, zelfs als het [WASTE]-

lampje op knipperend/continu blauw staat.

● Het achterlaten/bewaren van het afval in de afvallade is niet alleen onhygiënisch, maar ook een 

blauw is. De sensoren reageren wanneer 
er afval in de lade wordt verzameld.

2. Wanneer de hoeveelheid toeneemt, gaat 
de blauwe [WASTE] LED knipperen. Ruim 
het afval a.u.b. direct op.

BLAUW BLAUW
Knipper elke seconde

3. De sensoren detecteren zowel de linker- 
als de rechterkant van de afvallade, dus het 
kan zijn dat ze het [WASTE]-lampje niet 
aanzetten als het afval zich aan één kant 
ophoopt. Maak daarom het afval 
regelmatig schoon, zelfs als de LED uit is. UIT
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oorzaak van productstoringen als gevolg van insecten en schimmels.

afval kan worden weggelaten zonder te ledigen totdat u de melding ontvangt dat een

1. Ontruim de afvallade als de [WASTE] LED



Automatisch bijvullen

1. Tijdens het automatisch bijvullen knippert de 

[STORAGE]-LED twee keer per seconde blauw. beweegt de afscheider heen en weer om het 

maken.

BLAUW
Knipper twee keer per seconde

3. Als de opslag tijdens het automatisch 

bijvullen geen afval meer heeft, knippert de 

[OPSLAG]-LED eenmaal per seconde rood.

ROOD
Knipper elke seconde

BLAUW
Knipper twee keer per seconde

Wanneer u een 'klik'-geluid hoort tijdens het automatisch bijvullen,

● Het is het geluid van afval dat in stukken is gebroken die in het onderste deel van een opslag zijn 

geluid niet te wijten is aan een productstoring.

● Het heeft geen invloed op de werking of prestaties van een product, maar als het geluid 
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● Maten en vormen van kattenafval kunnen dit incident veroorzaken, houd er dus rekening mee dat het

2 . Nadat het afval opnieuw is gevuld,

oppervlak van het afval in de kattenbak plat te

4. Wanneer er afval wordt toegevoegd aan de

opslag, zal het afval hervatten.

geplakt terwijl het afval wordt uitgelaten. Het kan vaak voorkomen bij het gebruik van
kattenafval met korrels.

* Het kan ook voorkomen bij de grootte van het door ons aanbevolen afval.

onaangenaam is, raden we aan de kattenafvalbak te vervangen.

● LavvieBot S verwijdert automatisch afval uit de afvalopslag wanneer een bepaalde

hoeveelheid afval in de bak minder wordt dan het afvalniveau (standaardhoeveelheid).



Automatisch bijvullen - handmatige modus

maximale hoeveelheid afval binnen heeft bereikt.

te maken nadat het automatisch bijvullen is 

voltooid.

Als er al een maximale hoeveelheid in de 

kattenbak zit, kan deze handmatige modus 

niet worden uitgevoerd.
Houd ingedrukt

Al het zwerfvuil in de Opslag een keer lossen

1.Druk op de [SEPARATE]-knop om over te schakelen 

naar de SEPARATE-modus van een kattenbak. De 

afscheider zal naar de ingang toe bewegen.

2. Als u de [RESET] en de [STORAGE]-
knop tegelijkertijd ingedrukt houdt, 
wordt al het afval uit de opslag 
afgevoerd.

Houd beide knoppen ingedrukt

tegelijkertijd

3. Tijdens deze handeling zal de [STORAGE] 

LED afwisselend blauw en rood oplichten.

4. Om deze bewerking te stoppen, drukt u op een 

niet vanzelf.

BLAUW ROOD

Om te stoppen in het midden van het afvoeren van al het zwerfvuil,

DRUK OP EEN KNOP.
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De afscheider wordt bediend om het afval plat

willekeurige knop. Het afvoeren van al het afval stopt

1. Als u de [OPSLAG]-knop ingedrukt houdt, begint het afval te doseren totdat u de knop
loslaat. Het zal echter niet doseren of stoppen met bijvullen ls het afvalbak al de



[OPSLAG] Indicatielampje en status

● Hieronder volgt een overzicht van de [OPSLAG] LED en status.

<Effen blauw>

Het geeft aan dat er voldoende zwerfvuil in de opslag is.

<Knippert elke seconde twee keer blauw>

<Knippert eenmaal per seconde rood>

<Licht uit>

automatisch bijgevuld. Het lampje gaat uit wanneer de afvalopslag 

voldoende afval in de berging is.

<Knipperend rood op zowel [STORAGE] als [STATUS]>

<Knippert afwisselend blauw en rood>De 
[OPSLAG]-LED knippert afwisselend blauw en 
rood terwijl de opslag al het afval naar buiten laat. 
Druk op een willekeurige knop om te stoppen. 
(Het stopt niet automatisch, hoewel de opslag 
geen afval meer heeft)

BLAUW ROOD
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Hoewel er voldoende afval in de opslag is, kan Auto-Refill niet worden

uitgevoerd vanwege het vastzittende ingangsnet voor afval of grote

deeltjes afval die worden gebruikt. Wijzig in dat geval het merk van het

afval (ga naar pagina 15 voor details over het afval).

LavvieBot S vult automatisch afval.

De opslag heeft bijna geen afval meer tijdens het automatisch
bijvullen. Als u zwerfvuil toevoegt aan de opslag, zal dit weer continueren.

Als er al genoeg afval in de kattenbak zit, wordt deze niet

weinig of geen afval heeft. Zorg er altijd voor dat er



Scheidings- en scheidingsmodi

● Hieronder volgt een uitleg over het bedienen van een afscheider van LavvieBot S.

Basismodus:

Een scheider staat op een stand-by positie, wat 

Kattenbak APART Modus:

Druk op de [SEPARATE]-knop om over te schakelen naar de SEPARATE-modus van de kattenbak om de 

kattenbak te verwijderen en u ziet een ononderbroken blauw op de [SEPARATE]-LED.

BLAUW

Duw

Scheidingsteken AFZONDERLIJKE modus:

Houd de [SEPARATE]-knop ingedrukt om het scheidingsteken te verwijderen. Rode [SEPARATE] LED zal 

in deze positie wanneer u LavvieBot S voor het eerst ontvangt.

ROOD

Houd ingedrukt
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betekent dat dit de plek is waar de scheider gewoonlijk

zit om voor een kat te gebruiken.

verschijnen nadat deze is veranderd in Scheidingsteken SEPARATE-modus. Het scheidingsteken bevindt zich



Een scheidingsteken losmaken

● Hieronder volgt een uitleg over het losmaken en bevestigen van de afscheider. 
Raadpleeg de onderstaande instructies om de afscheider te reinigen.

1. Houd de [SEPARATE]-knop 
ingedrukt. Het verandert in:
Scheidingsteken SEPARATE-modus.

2. Draai de koppeling naar links zoals hieronder 

weergegeven.

Houd ingedrukt

3. Beweeg de montageschuif naar links om te 

ontgrendelen.

4. Til de separator langzaam omhoog om hem te 

verwijderen.
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Een scheidingsteken bevestigen

1. Controleer of er een rood lampje 
brandt [SEPARATE].

2. Als u geen rood lampje ziet, houdt u 
de [SEPARATE]-knop ingedrukt.

ROOD

Houd ingedrukt

3. Plaats de separator terug zoals hieronder 

getoond en zorg ervoor dat deze goed past.

4. Beweeg de montageschuif naar binnen om de 

afscheider te vergrendelen.

5. Draai de koppelingshendel naar rechts om de 

afscheider vast te zetten. Zorg ervoor dat de 

afscheider niet gekanteld is.

6. Houd de [SEPARATE]-knop ingedrukt om 

het scheidingsteken terug te brengen naar 

de oorspronkelijke positie, namelijk: 

Basismodus.

Houd ingedrukt

28



[AFZONDERLIJK] Indicatielampje & Status

Positie: Loodrecht op de grond 
Indicatielampjes: Continu rood

Het is Scheidingsteken SEPARATE-modus waar de 
afscheider kan worden losgemaakt. Het 
scheidingsteken bevindt zich in deze positie 
wanneer u LavvieBot S voor het eerst ontvangt.ROOD

Positie: Naar de ingang 
Indicatielampjes: Continu blauw

BLAUW

Indicatie lichten:
Knippert één keer per seconde rood

U zult dit zien terwijl een scheidingsteken 
wordt gewijzigd in Basismodus of te

ROOD
Knipper één keer

elke seconde

Indicatie lichten:
Knippert één keer per seconde blauw

U ziet dit terwijl een scheidingsteken 

BLAUW

Knipper één keer

elke seconde
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Separator SEPARATE mode.

In deze stand kan de kattenbak eruit worden
gehaald en kan ook al
het afval worden afgevoerd .

verandert in Basismodus of naar
Litter
Tray SEPARATE mode.



Hoe LavvieBot S . schoon te maken

● Reinig de onderdelen regelmatig voor een langere levensduur.

● Vermijd het gebruik van water, afhankelijk van welk onderdeel u schoonmaakt en wast.

U moet minimaal één keer per maand schoonmaken, omdat het gebruik van LavvieBot S zonder reiniging een storing of schade 

kan veroorzaken. Houd er rekening mee dat wanneer een product wordt opgestuurd voor reparatie, er extra schoonmaakkosten 

in rekening worden gebracht als een product ernstig is verontreinigd.

Een kattenbak losmaken

1. Druk op de [SEPARATE]-knop om te 2. Draai de deurknop naar links om de deur te 

Een scheidingsteken losmaken

● Ga naar pagina 27 om te zien hoe u het scheidingsteken losmaakt.

● Koppel de voedingsadapter los na het loskoppelen van de separator.

Een bovenopslag loskoppelen
* Moet de bovenste opslagruimte leegmaken (ga naar pagina 24) voordat u de onderstaande instructie volgt.

1. Open de bovenklep 2. Til de opslag op om deze los te maken
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● U moet schoonmaken nadat u de voedingsadapter hebt losgekoppeld.

veranderen naar eenLitter Tray SEPARATE mode. openen en haal vervolgens de kattenbak eruit.

3. Verwijder
het ingangsnet



Een afvallade losmaken Een opstapmat losmaken

Trek de afvallade langzaam naar buiten om deze 
eruit te halen.

Til voorzichtig een opstapmat op om deze eruit te halen.

Deksel van een afvallade en geurverdrijvers losmaken

1. Maak het deksel van de afvallade eenvoudig los door 
de stang vast te houden en langzaam op te tillen. die zich onder het deksel van de afvallade 

bevindt.

Onderdelen die met water kunnen worden gewassen

● De volgende onderdelen kunnen met water worden gereinigd, maar was nooit de andere onderdelen die niet 
hieronder op deze pagina staan   vermeld.

● Veeg het oppervlak af met een borstel of een droge doek voor onderdelen die niet met water 
kunnen worden gereinigd.

● Nadat u de onderdelen met water hebt gereinigd, moet u ervoor zorgen dat ze volledig droog zijn voordat 
u ze weer op het product monteert.

Bovenklep
(bovenste deksel)

Kleine opslag Afval
Entree Net

Afvallade Kattenbak

scheidingsteken Stap Mat
31

2. Haal de geurverdrijver uit de patroon



Toepassing & LavvieBot S-registratie

1. Meld u aan en log in. 2. Vul na het inloggen de 
gegevens van uw kat in.

3. Klik op [IoT] in de 
rechterhoek en registreer

LavvieBot S.

Je kat acclimatiseren

1. Plaats een kattenbak van LavvieBot S op dezelfde plek waar de vorige kattenbak stond. Het 
is belangrijk om de vorige kattenbak voor katten te verbergen en ervoor te zorgen dat ze 
hem niet vinden.

2. Zet LavvieBot S op dezelfde plaats waar de kattenbak stond en maak een afscheider 
los. Plaats vervolgens de kattenbak in de unit en houd de deur open voor gebruik.
* Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld

3. Bevestig de afscheider weer aan het apparaat en verander naar Basismodus (maken van de 
scheidingswand aan de achterkant van de muur) door de [SEPARATE]-knop langer dan 3 
seconden ingedrukt te houden. * Zie pagina 26 voorBasismodus

4. Houd het binnen Basismodus en sluit de zijdeur om uw kat de ingang te laten 
gebruiken.

5. Schakel ten slotte de stroom in en sluit de deur.
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4. Klik op de geregistreerde 
LavvieBot S voor Wi-Fi

verbinding.

5. Nadat u klaar bent met het verbinden van de Wi-Fi, gaat u 

naar [IoT] en klikt u op [UPDATE] van LavvieBot S 

waarvoor u zich zojuist hebt geregistreerd

firmware update.

Afval
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Noodstopfunctie

● LavvieBot S heeft een sensor om een   afscheider te stoppen wanneer een kat in de buurt komt.

● Deze sensor detecteert ook mensen die in de buurt van het product komen.

● Het hervat zijn automatische werking wanneer er niets in de buurt is, maar zorg ervoor dat het product 

niet herhaaldelijk stopt en de werking niet onnodig hervat.

● De tijd of duur van de hervatte automatische werking kan verschillen, afhankelijk van de 

automatische werking vlak voordat deze stopte.

mee dat het niet automatisch stopt tijdens handmatige handelingen. (bijv. op de [SCOOP]-knop drukken om te 

Ter info, wanneer een kat nadert tijdens de automatische werking

1. Tijdens automatische reiniging, wanneer LavvieBot 

S beweging van een kat of een persoon detecteert, 

keert een separator terug naar de basismodus en 

stopt.

2. Wanneer een sensor beweging 

detecteert, wordt de [STATUS]-led 

continu groen.

GROENTE

Keer terug naar de basismodus en stop

3. Nadat een kat of een persoon weggaat 
en de sensor detecteert dat er niets in de 
buurt is, gaat de [STATUS]-LED uit en zal de 
afscheider na ongeveer 1 minuut en 20 
seconden weer bewegen.

➀ UIT

➁ Ga door met werken na ongeveer 1 
minuut en 20 seconden
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● Sensoren die zijn gebouwd voor veiligheid werken alleen wanneer deze in automatisch werking is. Houd er rekening

scheppen of [STORAGE] voor het doseren van afval)



Gevallen voor vermoeden van storing

Het stopt niet, zelfs niet nadat al het afval uit de bovenste opslag is gehaald!

drukken.

Soms lijkt een veiligheidssensor niet te werken. Het stopt bijvoorbeeld niet, zelfs niet als er een kat in 
de buurt komt!

knipperen!

● Beide knipperen wanneer de kattenbak niet de vereiste minimumhoeveelheid heeft. Probeer de hoeveelheid 

nadat het terugkeert naarBasismodus.

Ik hoor een 'klik'-geluid wanneer automatisch bijvullen in werking is!

zitten, zal dit geen schade of storing veroorzaken.

deze reden niet acceptabel is.

Ik hoor een 'krakend' geluid terwijl de separator beweegt!
● Er is mogelijk een verkeerd bevestigde schroef of een defect onderdeel op een afscheider. Draai de bovenste drie schroeven 

van een afscheider los en neem contact op met de klantenservice als deze nog steeds geluid maakt.

Ik krijg te vaak motorfoutmeldingen!
● Controleer uw kattenbak op vastzittend afval of klonten. Als dit het geval is, wast u de kattenbak met water en vult u deze met 

Ik kan geen verbinding maken met wifi op mijn telefoon!

● Sommige Wi-Fi-routers hebben een beperkt aantal apparaatverbindingen. Neem voor een dergelijk onderzoek contact op met een leverancier van een Wi-

Fi-router.
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● Automatisch bijvullen houdt altijd een beetje meer afval vast dan het afvalniveau dat u instelt. Daarom geeft het nog steeds wat afval af

navulsysteem. Het komt vaak voor bij gebruik van een afval van het type pellets.

● Door een leverancier aanbevolen afval kan enig geluid veroorzaken door verschillende maten en materialen van het

● Te veel afval in de kattenbak kan overbelasting van de motor veroorzaken. Verlaag het afvalniveau (ga naar pagina 18-19

Ik heb op de [LITTER]-knop gedrukt om het afvalniveau in te stellen, maar andere [BENTONITE]- en [NATURAL]-LED's

afval in de kattenbak te vergroten.

afvaltype. Dergelijke geluiden zijn niet de oorzaak van schade, houd er daarom rekening mee dat reparatie of vervanging om

nieuw afval.

voor de instructies voor het wijzigen van het afvalniveau).

Het laat extra afval uit, ook al heb ik het afvalniveau ingesteld!

● Handmatige bediening van al het zwerfvuil stopt niet automatisch. U kunt het stoppen door op een willekeurige knop te

veiligheidssensoren niet worden geactiveerd voor EN tijdens handmatige bediening, zoals het indrukken van knoppen.

●Hetgeluidkomtvanhetfijnmakenvanhetafvalwanneerdeafvaldeeltjesvastkomentezitteninhetsiliconengedeeltevanhet

●Hetsiliconengedeeltevanhetnavulsysteemisgemaaktvanrubber,duszelfsalserwatafvaldeeltjeshiervastkomente

●LavvieBotSondersteuntalleen2.4GHz(5GHzisNIETbeschikbaar)

● Typ een correct wachtwoord van uw wifi-router.

aangebracht in uw Wi-Fi-router, wijzig dan de informatie op de applicatie.

●Veiligheidssensorenwordenalleengeactiveerdwanneerhetproductinautomatischwerkingstaat.Houderrekeningmeedat



Veelgestelde vragen

V. Wat moet ik doen als de ontlasting van mijn kat waterig of papperig is?

te geven om uit te harden, zodat LavvieBot de klonten kan opruimen.

V. Is er een aanbevolen limiet voor de grootte/het gewicht van katten om LavvieBot te gebruiken?

gebruiken, maar niet van toepassing op grote rassen zoals Maine Coon.

V. Is de ingang niet te hoog voor een kat met korte poten of gewrichtsproblemen?
A. De hoogte van de ingang van LavvieBot is vergelijkbaar met die van een houten kattenbak met 

kussen voor de ingang te plaatsen.

A. Je kunt tofu-strooisel gebruiken zolang het deeltje klein is. Natuurlijke kattenbakvulling met 

niet geschikt voor gebruik.

V. Moet ik een op maat gemaakte afvalzak gebruiken?

V. Wat gebeurt er als mijn kat LavvieBot binnengaat tijdens het schoonmaken?
A. Zelfs tijdens het reinigingsproces zal LavvieBot elke naderende kat detecteren, de 
operatie onmiddellijk stoppen en de afscheider intrekken om deze beschikbaar te maken 
voor de kat om de kattenbak de hele tijd te gebruiken en om uw kat te beschermen tegen 
geautomatiseerde prestaties.

V. Kan LavvieBot katten onderscheiden?

werken echter aan een kattenhanger om LavvieBot te helpen katten te identificeren, 
ongeacht hun gewicht.
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A. Als de ontlasting van uw kat waterig of papperig is, kan het even duren voordat het afval is
uitgehard. Stel in dit geval de Wachttijd in op een langere periode om het afval voldoende tijd

V. Moet ik al het afval verwijderen voordat ik van afvaltype verander?
A. Ja, dus voordat u het afval-type op een machine verandert, moet u zowel de kattenbak als de
afvalopslag leegmaken om gemengde soorten afval te voorkomen.

A. We raden katten met een gewicht tussen 2.3 -16 lb (1 kg – 7.5 kg) aan om het te

V. Hoeveel afval gebruikt het?

A. Het kan katten onderscheiden zolang hun gewichtsverschil ongeveer 1.6 lb of meer is. We

V. Kan ik tofu kattenbakvulling gebruiken?

kleinere deeltjes en een lager gewicht dan gewone tofu- of maïsbakvulling, zoals tarwe, is mogelijk

gemaakte afvalzak te gebruiken. Als het formaat niet overeenkomt met een afvallade, kan LavvieBot
verkeerd herkennen dat de afvalbak vol is en u op de hoogte stellen met onnauwkeurige informatie.

twee verdiepingen. Als de poten van je kat niet sterk zijn, raden we aan om een kattentrap of een

A. U kunt elke zak gebruiken zolang deze maar in het apparaat past, maar er wordt aangeraden om de op maat

A. LavvieBot kan in totaal tot 12L afval bevatten (ongeveer 5L in de kattenbak
en 7L in de afvalopslag).



A. Er zijn drie omstandigheden wanneer het blauwe lampje op [STATUS] verschijnt, behalve 

De drie voorwaarden zijn als volgt,

V. Wat is inbegrepen in de locatie?

en de gebruiker kan dergelijke informatie controleren door die locatie in te voeren.

V. Wat is autoriteit van locatie? Wat wordt er op een locatie gegeven?
A. Er zijn Super User en User. Een Supergebruiker is de persoon die een Locatie aanmaakt en 
bevoegd is om die Locatie te verwijderen. Men kan niet alleen de informatie van Cat en 
LavvieBot registreren en wijzigen, maar ook de volgende Super User kiezen en autoriteit 

informatie van de Locatie als deelnemer.

V. Hoe moet ik de locatie onderscheiden?
A. U kunt Locatie onderscheiden op basis van de dagelijkse leefruimte van uw kat. Als u 
bijvoorbeeld twee LavvieBots in uw huis heeft en meerdere katten beide LavvieBots 
gebruiken, moeten al uw katten en de LavvieBots onder dezelfde locatie worden 
geregistreerd. Als uw katten hun eigen voorkeur hebben en slechts één van de twee 
LavvieBots gebruiken, registreer ze dan dienovereenkomstig onder een andere locatie, zodat 
u over nauwkeurige informatie beschikt.
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klantenservice centrum voor vervanging.

verlenen bij het verlaten van de locatie. Niet-Super User heeft echter alleen toegang tot

V. Mijn kat bevindt zich niet in de machine, maar de [STATUS]-led is blauw. Waarom?

wanneer een kat binnen blijft of de LavvieBot gebruikt.

V. Moet ik beschadigde siliconen onderdelen vervangen?

A. De locatie omvat Cat, LavvieBot en gebruiker. Het toont de locatie van de kat(ten) en LavvieBot(s),

1. Wanneer extra kattenafval direct in de kattenbak wordt gegoten

A. Siliconen onderdelen zijn verbruiksartikelen en kunnen dus online worden gekocht. Als
siliconen onderdelen echter beschadigd zijn bij de eerste ontvangst, neem dan contact op met een

* Het blauwe lampje van [STATUS] gaat na 7 minuten uit of u kunt op de [RESET]-
knop drukken.

V. Wat betekent locatie in de mobiele applicatie van LavvieBot?
A. Het betekent de locatie waar uw kat en LavvieBot zijn geplaatst. Het is verplicht om
de Locatie te kiezen bij het registreren van uw kat en LavvieBot.

2. Wanneer iemand of iets anders dan een kat druk uitoefent op de kattenbak (bijv.
de kattenbak met handen duwen, enz.) of ernaartoe leunt
3. Bij het openen en sluiten van de deur van LavvieBot S



Klantenservice & Garantie

Terugkeer en Terugbetaling:

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met dit product, is het mogelijk om het binnen 

te stellen via support@robotshop.com.

Houd er rekening mee dat alle artikelen binnen 7 dagen na ontvangst van het product worden 
terugbetaald (exclusief verzendkosten). U dient ook de kosten van het terugzenden van het product 
te dekken. Verzendkosten worden alleen terugbetaald als de retourzending het gevolg is van een 
verzendfout van onze kant. Schoonmaakkosten (50 $) kunnen ook in rekening worden gebracht als 
de Lavviebot S wordt geretourneerd en niet goed is schoongemaakt. Zorg ervoor dat de Lavviebot S 
is schoongemaakt en zorgvuldig is verpakt en in de originele verpakking zit voordat u deze 
retourneert.
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30 dagen na ontvangst te retourneren voor terugbetaling. U dient RobotShop eerst op de hoogte

RobotShop zal u een Return Authorization-nummer geven. Er worden geen
retouren geaccepteerd zonder een eerder verkregen RA-nummer. Het product
dient dan in de originele verpakking geretourneerd te worden.



Garantie Noord-Amerika

Uw Lavviebot S wordt gedekt door een garantie van 1 jaar vanaf de datum van 
verzending. Deze garantie dekt alle onderdelen en arbeid voor fabrieksfouten en 
wordt verzorgd door een door RobotShop gecertificeerd reparatiecentrum. Klanten 
moeten eerst een retourautorisatie verkrijgen door contact op te nemen met 
RobotShop via support@robotshop.com.

Als je vragen of opmerkingen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met 
RobotShop Inc.; we helpen u graag verder.

Contact informatie

e-mail: support@robotshop.com
telefoon: +1-866-627-3178 Gratis (in Noord-Amerika)

Garantie Europa

Uw Lavviebot S wordt gedekt door een garantie van 2 jaar vanaf de datum van 
verzending. Deze garantie dekt alle onderdelen en arbeid voor fabrieksfouten en 
wordt verzorgd door een door RobotShop gecertificeerd reparatiecentrum. Klanten 
moeten eerst een retourautorisatie verkrijgen door contact op te nemen met 
RobotShop via support@robotshop.com.

Als je vragen of opmerkingen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met 
RobotShop Inc.; we helpen u graag verder.

Contact informatie

e-mail: support@robotshop.com
telefoon: +33-8-01-90-23-42 Gratis (binnen de Europese Unie)
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MARKERING VOLGENS DE VEILIGHEIDSREGELS VOOR 
ELEKTRISCHE APPARATEN EN CONSUMENTENPRODUCTEN FCC NALEVINGSVERKLARING
・ Certificatienummer: KC ID: RR-PSw-LavvieBot2

: FCC-ID : 2AWFPLAV2 : 
IC : 26107-LAV2

・ Productnaam: Slimme automatische kattenbak ・ 
Modelnaam: LavvieBot S
・ Ingang: DC 12V 5A
・ Temperatuurinstelling voor gebruik: 10℃ ~ 35℃ ・ 
Plaats voor gebruik: Voor huishoudelijk gebruik 
(binnen) ・ Fabrikant: PurrSong, Inc.
・ Adres: 3F, 538, Daedeok-daero, Yuseong-gu,

Daejeon, Republiek Korea
・ Land van herkomst: Republiek Korea
・ Fabricagedatum: apart vermeld ・ RF SPEC.

1. Bluetooth
- Frequentie: 2 402 ~ 2 480 MHz
- Versie: Bluetooth Low Energy 4.1
- Kanaal: 0 ~ 39 kanaal
- Maximale kracht

- Maximale bandbreedte: 2 MHz
- Technologie: FHSS

2. Wifi
- Protocol: IEEE 802. 11b/g/n_HT20/n_HT40 Ondersteund
- Frequentie: 2 412 ~ 2 462 MHz (802.11b/g/n_HT20)

2 422 ~ 2 452 MHz (802.11n_HT40)
- Technologie: DSSS (802.11b),

OFDM (802.11g/n_HT20/n_HT40)

Ontworpen door PurrSong, Inc.

・ Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) Dit apparaat
moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking kan veroorzaken.

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur 

te bedienen ongeldig maken

・ RF-blootstellingsverklaring
Er moet een minimale scheidingsafstand van 20 cm worden
aangehouden tussen de antenne en de persoon voor dit apparaat om te 
voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten

・Industrie Canada Verklaring
Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van 
Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1)
dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke 
interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van 
het apparaat kan veroorzaken.

  Énoncé d'Industrie Canada(IC)
Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisee aux deux conditions suivantes : (1) l’appareilne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
・Tout changement ou modification non expressément 
approuvéparla partie chargée de la mise en conformitépeut 
annuler le droit del’utilisateuràutiliser l’équipement.
・Déclaration d'exposition aux RF
Une distance de séparation minimale de 20 cm doitêtre maintenue 
entre l'antenne et la personne pour que cet appareil satisfasse aux 
exigences d'exposition aux RF

- Min 17.5 dBm / Typisch 18.5 dBm / Max 20 dBm ・

# Klasse 2: 2.8 mW (4 dBm) ~ 0.25 mW (-6 dBm)




