Installatie in:

Gereedschap dat u nodig heeft:

Muur

Duct tape
Blu Tack
Steenboor
Afplakband

Scherp potlood
Liniaal
Waterpas

Als u het kattenluik 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.

Raadpleeg een erkend aannemer als u van plan bent gaten in de muur van uw huis te maken. Draag
veiligheidsuitrusting (handschoenen, oor- & oogbescherming en dergelijke) terwijl u de installatie uitvoert.
Opmerking: Houd er bij installatie in een muur rekening mee dat u de SureFlap in de toekomst mogelijk
moet verwijderen om het deurtje te vervangen of naar een nieuw model te opwaarderen. model te
opwaarderen. Lijm het SureFlap-hoofdframe dus niet aan de muur, omdat u het luik dan moeilijk kunt
verwijderen en het risico bestaat dat u de muur beschadigt.
Als u de SureFlap in een muur installeert, kunt u het beste de volgende accessoires gebruiken:
SureFlap-montageadapter
SureFlap-tunnelverlenging
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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.
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Kies op de muur een montagepositie waar uw kat gemakkelijk naar
binnen en buiten kan gaan door het luikje.

3

Markeer een vierkant van 170 mm x 170 mm op de muur op de positie
van de tunnel.

4

Maak het gat door de muur met het juiste gereedschap en zorg dat de tunnel
horizontaal is. Door de tunnel van binnenshuis iets naar beneden te laten
aflopen zorgt u dat regenwater naar buiten zal stromen.
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Breng superlijm aan op de vier uitsteekselsvan de tunnelverlenging en plak
de tunnelverlengstukken aan elkaar vast. Wacht tot de lijm droog is en wikkel
weerbestendige tape om de tunnel.

6

Herhaal stap 5 om alle tunnelverlengstukken aan elkaar te bevestigen. Let
op: gebruik alleen tape en geen lijm om de tunnelverlenging aan de tunnel
van de SureFlap te bevestigen.

7

Neem een van de montageadapters en boor er vier gaten in met een boor
van 4mm. Deze gaten zijn voor de schroeven waarmee de SureFlap aan de
binnenmuur van uw huis wordt bevestigd. U kunt de vier schroeven naar
eigen inzicht rondom op de montageadapter plaatsen.

8

Neem de twee kortste schroeven uit de SureFlap-doos en schroef de
montageadapter met sluitringen aan de SureFlap vast.
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Plaats de SureFlap (met de montageadapter) binnenshuis in
het gat in de muur.

10

Markeer de posities van de vier schroeven met behulp van de gaatjes die u
in de montageadapter hebt geboord.U moet ook wat materiaal uit de muur
verwijderen om plaats te maken voor de schroef en sluitring waarmee de
montageadapter aan het hoofdframe is bevestigd. Hierdoor zorgt u dat de
montageadapter gelijk met de muur komt.

11

Boor de vier gaten in de muur met een boor die geschikt is voor het soort
muur en de gekozen schroeven.

12

Bevestig de tunnelverlenging met tape aan het uiteinde van de
SureFlap-tunnel.

13

Schuif de SureFlap en de tunnel door het gat in de muur en schroef deze met
de vier schroeven door de montageadapter vast.
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De tunnel steekt nu aan de buitenkant van uw huis uit de muur.Neem het
buitenframe en de andere montageadapter en schuif deze over het uiteinde
van de tunnel.

15

Markeer de positie van de twee schroefgaten die nodig zijn om het
buitenframe te monteren en boor de gaten in de muur.

16

Schroef het buitenframe en de montageadapter aan de buitenmuur vast.

17

Om het uiteinde van de tunnel op zijn plaats te houden kunt u de tunnel het
beste met kleine schroefjes aan het externe frame bevestigen.

18

Wij raden dan de naad tussen de tunnel en het buitenframe af te dichten met
waterdichte kit om te voorkomen dat er water in de muurholte terechtkomt.
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