Installatie in:

Gereedschap dat u nodig heeft:

Muur

Duct tape
Blu Tack
Steenboor
Afplakband

Scherp potlood
Liniaal
Waterpas
Waterdichte kit

Als u het huisdierluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of
met gesneden glas werken. Gebruik veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming
en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.

Voordat u het microchip-gestuurde huisdierluik in de muur van uw huis monteert, moet u advies inwinnen
bij een gekwalificeerde aannemer over de beste locatie. Vergeet niet dat er elektrische draden, gas- of
waterleidingen in de muur verborgen kunnen zijn, die bij beschadiging tot ernstige problemen kunnen leiden.
Voor installatie van het microchip-gestuurde huisdierluik in een muur is het raadzaam de tunnelverlengers van
het SureFlap-huisdierluik te gebruiken (productcode: TUN101).

1

Meet de afstand vanaf de buik van uw huisdier tot de vloer terwijl uw
huisdier staat. Dit is de hoogte waarop de onderkant van het gat in
de muur moet worden gemaakt. Teken deze hoogte af op de muur.
Opmerking: Als er aan de buitenkant van uw huis een grote afstap is,
moet u buiten een opstapje voor uw huisdier plaatsen zodat het bij de
tunnel kan.

2

Gebruik het buitenframe als sjabloon om het gat in de muur af
te tekenen. Maak eerst in het midden aan de onderkant van het
buitenframe met potlood een kleine markering;
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3

Breng een stukje plakgum op de vier hoeken van het frame aan.

4

Bevestig het buitenframe op de muur aan de binnenkant van uw huis, en
lijn hierbij de potloodmarkering en de onderkant van het frame uit met de
markering die u op de muur heeft aangebracht. Gebruik een waterpas om te
controleren of het frame horizontaal is.

5

Teken met een pen of potlood rond de binnenzijde van het frame op de
muur, zodat u een duidelijk zichtbare snijlijn heeft. U kunt het frame nu van
de muur verwijderen.

6

Voordat u het gat in de muur maakt, legt u het huisdierluik in een andere
ruimte zodat het niet aan stof en afval wordt blootgesteld.

7

Het is niet raadzaam in één keer door de binnen- en buitenkant van de muur
te boren. Boor eerst het gat aan de binnenkant van uw huis en vervolgens
aan de buitenkant. U kunt het gat in het midden van de tunnel in één keer
door de muur boren als richtlijn.

8

Wanneer u door baksteen, hout, tegels of pleister boort, moet u eerst enkele
gaatjes rond de rand van de getekende lijn boren als richtlijn. Deze gaatjes
moeten niet meer dan 1 tot 2mm over de lijn gaan. Verwijder vervolgens
al het materiaal in het midden met toepasselijk gereedschap voor het
materiaal waarin u boort.

www.sureflap.com

help@sureflap.com

0800 020 6197

9

Maak het gat niet te groot, omdat u het huisdierluik anders niet in de muur
kunt schroeven.

10

Wanneer u het gat aan de binnenkant van uw huis heeft gemaakt, kunt u het
gat aan de buitenkant boren. Vergeet niet om het gat aan de buitenkant van
het huis iets lager te maken dan aan de binnenkant, zodat regenwater uit de
tunnel kan lopen. Verwijder stof en afval uit het gat.

11

Bevestig de tunnelverlengers met weerbestendig tape aan elkaar en aan het
eind van de tunnel van het huisdierluik. Gebruik geen lijn voor het geval u
aanpassingen moet maken of het huisdierluik moet verwijderen.

12

Plaats de tunnelverlengers en het huisdierluik aan de binnenkant van het
huis in het gat door de muur tot het huisdierluik gelijk met de muur is. U kunt
nu zien of de gaten groot genoeg zijn of moeten worden aangepast. Als het
huisdierluik past, kunt u nu de gaatjes maken om het huisdierluik in de muur
te schroeven.

13

De schroefgaatjes om het huisdierluik aan de muur te bevestigen,
bevinden zich onder het binnenframe. U verwijdert het binnenframe door
het knopdeksel en de twee schroefdopjes onder aan het huisdierluik te
verwijderen. Verwijder de vier schroefjes en het binnenframe.
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14

Het huisdierluik heeft vier posities voor de schroefjes. Markeer deze posities
op de muur met een potlood of pen (boor niet door het gat omdat hiermee
afval en stof in het vergrendelingsmechanisme van het huisdierluik terecht
kan komen).

15

Haal het huisdierluik en de tunnelverlengers uit het gat in de muur en houd
het uit de buurt terwijl u de vier gaten in de muur boort.

16

Plaats het huisdierluik en de tunnelverlengers terug in het gat en gebruik de
vier meegeleverde schroefjes om het product aan de muur te bevestigen. Het
is raadzaam het product met de hand aan de muur te bevestigen, zodat u de
schroefjes niet te stevig aandraait.

17

Plaats het binnenframe terug met behulp van de vier schroefjes, duw de
schroefdopjes op hun plaats en plaats het knopdeksel terug.

18

Aan de buitenkant van uw huis steken de tunnelverlengers uit de muur.
Plaats het buitenste frame over de verlenger en markeer met een pen of
potlood de positie voor de vier schroefjes.
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19

Verwijder het frame en boor de vier gaten voor de schroefjes.

20

Plaats het buitenframe terug en bevestig het met de schroefjes. Breng de
schroefdopjes aan.

21

Breng siliconenkit aan op de naad tussen de tunnelverlengers en het
buitenframe en rond de bovenkant en twee zijden van het frame bij de muur.
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