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Belangrijke mededeling

Zaag de tunnel van het hoofdframe van het huisdierluik in geen geval af en boor 

er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor 

het luik niet goed zal werken.
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1. Inhoud van de doos
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2. Inleiding
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3. Type microchip

4. De SureFlap RFID-penning



��

5. Programmeermodus

5.1 Standaardprogrammeermodus (voor katten die naar buiten mogen)

Opmerking: als u een binnenkat hebt die geen microchip (of SureFlap RFID-penning) 

heeft, kan hij of zij misschien niet terug naar binnen als hij of zij per ongeluk ontsnapt. 

Daarom is het raadzaam dat al uw katten een microchip hebben of SureFlap RFID-

penning dragen.

Om de standaard leermodus uit te schakelen (groen knipper licht)

Om de veiligheidsmodus uit te schakelen (rood knipper licht)
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Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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6. Installatie

Geschikte deurtypen

Plaatsing van het kattenluik

6.1 Installatie in houten of kunststof deuren of gipswanden
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Afbeelding 11Afbeelding 10

Afbeelding 9Afbeelding 8

Afbeelding 7Afbeelding 6

Afbeelding 5
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6.2 Installatie in glazen deuren of ramen

A��������� � 



��

!"���"���� �""��
� # �� $%&�"���� 

���

�� "' &�� '�
� �"�� �� &�� ����� �
� &�� �
�

Afbeelding 13

Afbeelding 19

Afbeelding 18Afbeelding 17

Afbeelding 16Afbeelding 15

Afbeelding 14
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6.3 Installatie in metalen deuren
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6.4 Installatie in muren
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Afbeelding 27Afbeelding 26

Afbeelding 25Afbeelding 24

Afbeelding 23Afbeelding 22

Afbeelding 21Afbeelding 20
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6.5 Elektrische storing

7. Batterijen
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8. Normale werking



��

9. Handmatige 4-standenvergrendeling
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10. Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen

11. Geheugen wissen

12. Uitschakelen/gebruiken als een niet-selectief katten-

luik
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14. Problemen oplossen

Symptoom: u kunt het chipnummer of de penning van uw kat niet goed in het 

microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan programmeren of het luik 

gaat niet open voor uw kat

13. Onderhoud
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Symptoom: de batterijen raken te snel leeg

Symptoom: de vergrendelingsklem wordt pas na 10 seconden gesloten

Symptoom: de kat schrikt van het geluid van de vergrendelingsklem

Symptoom: constant klikgeluid

Fabrieksinstellingen herstellen



��

15. Garantie en vrijwaring

Garantie:

Waarschuwing:  

Let op: 

Installeer het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan niet in een branddeur: 

hierdoor wordt deze ineffectief.


