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1. Úvod 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi mikročipem ovládaných dvířek pro kočky 

s časovačem Cat Mate Elite. 

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TYTO INSTRUKCE A DVÍŘKA 

NAPROGRAMUJTE/OTESTUJTE. 

Pomocí dvířek s časovačem můžete kontrolovat vstup/výstup až 9 koček. Zároveň máte 

možnost monitorovat průchody 3 koček jednotlivě. 

Můžete kontrolovat, kdy Vaše kočka naposledy dvířka použila.  

Aby nedošlo k náhodné změně naprogramovaných zvířat, jsou tlačítka konstruována tak, že je 

potřeba je silně stisknout. 

Pokud chcete v určitém bodě operaci přerušit, systém se po 60 sekundách zastaví. 

Vaše nastavení se uloží pouze tehdy, pokud stisknete tlačítko SET. 

Mikročipem ovládaná dvířka pro kočky s časovačem (ref. 355) jsou kompatibilní se všemi 

běžnými mikročipy. Pracují též s ID známkou (dostupná zvlášť). ID známku použijte 

v případě, že kočka nemá implantován mikročip nebo je mikročip vadný či nesprávně 

instalovaný. 

 

2. Vložení baterií 

2.1 Odstraňte kryt baterií tahem nahoru (obr. 2).  

2.2 Vložte 4x AA alkalinové baterie (R6) (obr. 3).  

3.2 Dvířka po dobu 60 sekund automaticky překontrolují svoji funkci a poté se na LCD 

displeji zobrazí pouze vstupní a výstupní šipky IN a OUT. Přístroj je připraven na 

programování. 

 



Můžete použít jakýkoli standardní typ baterií včetně nabíjecích a lithiových. Nicméně 

indikátor stavu baterie pracuje správně pouze v případě alkalinových baterií. Kvalitní 

alkalinové baterie vydrží min. 12 měsíců (v závislosti na frekvenci používání dvířek a 

počtu koček). 

 

3. Programování 

 

Nyní naprogramujte mikročip či ID známku každé jednotlivé kočky. Doporučujeme zvolit 

pro kočku pouze jedno číslo a zapsat ho na ID známku a zanést ho do tabulky na konci 

těchto instrukcí. 

Upozornění: programovací čas je omezen. Pokud není krok dokončen během 15 minut, 

nastaví se LCD displej do běžného režimu zobrazení. 

Aby dvířka identifikovala mikročip nebo ID známku Vaší kočky, postupujte následovně: 

3.1 Po dobu 5 sekund stiskněte programovací tlačítko (obr. 4) a podržte tak dlouho, dokud 

se neobjeví na displeji ukazatel vyhledávání (obr. 1). 

3.2 Nyní začne blikat KOČKA 1 a číslo 1 a krátké čárky místo prvních dvou čísel. 

3.3 Přední stranu ID známky umístěte do otvoru na dvířkách (obr. 5) nebo přimějte kočku, 

aby pomalu prošla dvířky (obr. 6), abyste mohli naprogramovat její mikročip. 

3.4 Jakmile je programování úspěšně dokončeno, zmizí dvě nuly a začne blikat Pr.1. 

3.5 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

 

4. Přístupy 

Různá nastavení průchodů jsou uvedena níže: 

DOVNITŘ a VEN             Kočka/kočky může/mohou procházet dvířky dovnitř i ven. 

POUZE VSTUP                Kočka/kočky může/mohou projít dovnitř, ale ne vyjít ven. 

POUZE VÝSTUP             Kočka/kočky může/mohou vyjít ven, ale ne vstoupit dovnitř. 

ZAVŘENO                       Průchod dvířky je uzavřen. 

 

4.1 Nastavení průchodu pro VŠECHNY kočky 

Pokud budou mít všechny kočky stejný přístup (nebo pokud máte jedinou kočku), 

doporučujeme následující postup: 

4.1.1 Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko 4 WAY, dokud nezačne blikat ukazatel. 

4.1.2 Opakovaně stiskněte tlačítko 4 WAY, dokud se nezobrazí požadovaný režim 

(obr. 7). 

4.1.3 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

 

4.2 Nastavení INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU (2 – 9 koček) 

Upozornění: Toto nastavení je možné pouze u ID známek na dvířkách s časovačem (ref. 

305). 

Pokud chcete pro každou kočku nastavit přístup individuálně, např. pro kočku 1 uzavřeno 

a pro další kočku pouze vstup, postupujte následujícím způsobem: 

Upozornění: Při tomto nastavení se může stát, že kočka těsně následující kočku předchozí, 

pronikne dvířky. 

4.2.1 Stiskněte po dobu 5 sekund tlačítko 4 WAY, dokud nezačne blikat ukazatel. 

4.2.2 Opětovně stiskněte tlačítko 4 WAY, dokud se na LCD displeji nezobrazí IND. 

4.2.3 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

4.2.4 Opakovaně stiskněte tlačítko 4 WAY, dokud se nezobrazí požadovaný přístupový 

režim pro kočku 1. 

4.2.5 Opětovně stiskněte tlačítko SET pro uložení nastavení. 

4.2.6 Postup uvedený v bodech 4. 2.4 a 4.2.5 opakujte pro každou kočku zvlášť. 



Upozornění: Individuální nastavení lze kdykoli překontrolovat stiskem tlačítka 4 WAY po 

dobu 1 sekundy. 

 

4.3 Nastavení časovače (timer) pro VŠECHNY KOČKY 

Pokud chcete nastavit dvířka tak, aby měly kočky dovolen či zakázán vstup/výstup 

pouze v určité časy (např. v intervalu 19. – 6 hod. uzavřeno) (obr. 6), musíte se 

rozhodnout: 

a) který režim přístupu bude v uvedeném čase platit. Mimo uvedený čas bude platit 

nastavení uvedené v bodech 4. 1 a 4.2, 

b) kdy bude počátek časového intervalu (START – např. v 19 hod.), 

c) kdy bude konec časového intervalu (FINISH – např. v 6 hod.), 

d) musí být nastaven aktuální čas. 

Postupujte následovně: 

Upozornění: Pokud po stisku tlačítka nenásleduje po dobu 60 sekund další akce, vrátí se 

displej do běžného režimu zobrazení a celý postup je nutné opakovat. 

4.3.1 Po dobu 5 sekund stiskněte tlačítko TIMER, dokud na displeji nezačne blikat 

TIMER. 

4.3.2 Stiskněte opakovaně tlačítko 4 WAY, dokud se nezobrazí požadovaný režim 

přístupu (DOVNITŘ a VEN, POUZE VSTUP, POUZE VÝSTUP, ZAVŘENO). 

4.3.3 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

4.3.4 Na displeji se zobrazí čas, přičemž bliká symbol minut. Stiskněte opakovaně +, 

dokud není nastavení minut aktuální (např. 10, pokud je aktuální čas 12.10 hod.). 

4.3.5 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

4.3.6 Na displeji se zobrazí čas, přičemž bliká symbol hodin. Pokud chcete přepnout 24 

hodinový formát na 12 hodinový, stiskněte tlačítko TIMER.  

4.3.7 Opakovaně stiskněte +, dokud není nastavení hodin aktuální (např. 12, pokud je 

aktuální čas 12.10 hod.). 

4.3.8 Pro nastavení uložení stiskněte tlačítko SET. 

4.3.9 Na displeji se zobrazí START a blikají minuty. Opakovaně stiskněte + dokud 

nejsou nastaveny minuty (ve výše uvedeném příkladu 00). Pro uložení nastavení 

stiskněte tlačítko SET. 

4.3.10 Obdobně nastavte hodiny (v uvedeném příkladě 19 hod.). 

4.3.11 Na displeji se zobrazí FINISH. Ukončení časového intervalu nastavíte obdobným 

způsobem jako počátek. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

Jakmile je časovač nastaven, zobrazí se na displeji funkce časovače (obr. 1). 

Pokud je nastavený časově omezený přístup, na displeji pomalu bliká symbol v kroku 4.3.2 

zvoleného přístupového režimu. 

Pro kontrolu nastavení časovače stiskněte krátce tlačítko TIMER a uvolněte. Na displeji se 

zobrazí zvolený režim a START (počátek časového intervalu). Při opětovném stisku tlačítka 

TIMER se zobrazí konec časového intervalu FINISH). Po 5 sekundách se opět zobrazí 

aktuální čas. 

Ukončení funkce časovače a nastavení běžného režimu: 

4.3.12 Po dobu 5 sekund stiskněte tlačítko TIMER. 

4.3.13 Stiskněte tlačítko 4 WAY a procházejte jednotlivé režimy, dokud se nezobrazí 

OFF (vypnuto). 

4.3.14 Pro zobrazení aktuálního času stiskněte 3x tlačítko SET. 

 

5. Připevnění ID známky 

5.1 V případě potřeby lze údaje o kočce zanést na etiketu ID známky. Po zapsání údajů 

opatřete etiketu transparentní, voděodolnou, samolepící fólií. 



5.2  ID známka musí být připevněna na obojku, nikoli na kroužku, aby se nacházela ve 

stejné výšce, paralelně s dvířky. 

Doporučujeme používat obojek z tkaných textilií bez kovového přívěsku (např. přívěsku 

se jménem zvířete). 

 

6. Monitoring pobytu kočky 

Na LCD displeji můžete na okamžik vidět, kde se momentálně nacházejí Vaše zvířata (až 

3 kočky). 

Kočka prošla dvířky jako poslední směrem dovnitř. 

Kočka prošla dvířky jako poslední směrem ven.  

Upozorňujeme, že se na displeji zobrazuje aktuální poloha kočky pouze obecně. Zaznamenán 

je poslední průchod dvířky dotyčného zvířete. Tyto údaje mohou být zavádějící, pokud má 

kočka ještě jiné východy z domu nebo pokud dvířky společně s kočkou proklouzne i další 

kočka. Zaznamenáno je, i pokud zvíře pouze prostrčí hlavu dvířky bez toho, že by prošla ven. 

 

7. Monitoring průchodu kočky dvířky 

7.1 Pro kontrolu před kolika hodinami a minutami prošla kočka 1, 2 nebo 3 dvířky 

stiskněte +. 

7.2 Na displeji se zobrazí (max. po dobu 99 hodin) symbol KOČKA 1 a hodiny a minuty 

posledního průchodu. 

7.3  Pro zobrazení stejných údajů o kočce 2 a 3 stiskněte opět +. 

7.4 Pokud stiskněte + počtvrté nebo vyčkáte 20 sekund, navrátí se displej k běžnému 

zobrazení. 

 

8. Navyknutí kočky na používání dvířek nebo ztráta ID známky 

Vaše kočka bude pravděpodobně potřebovat nějaký čas, než si na dvířka zvykne. 

V takovém případě doporučujeme nastavit dvířka na navykací režim. Stiskněte tlačítko 

programování a přidržte. Během 3 sekund stiskněte krátce tlačítko 4 WAY. Po 

5 sekundách se zámek otevře. Uvolněte tlačítko programování. Bliká ukazatel DOVNITŘ 

a VEN.  

Upozorňujeme, že v tomto režimu jsou dvířka průchozí i pro ostatní zvířata. 

Pro ukončení režimu navykání stiskněte tlačítko programování a přidržte. Během 

3 sekund stiskněte krátce tlačítko 4 WAY. Zámek se uzamkne. Uvolněte programovací 

tlačítko. 

Pokud je vaše kočka velmi plachá, můžete navykací režim doplnit přilepením klapky 

lepicí páskou, aby byl průchod volný. Eventuálně můžete do otvoru vložit oblíbený 

pamlsek pro nalákání kočky dvířky projít. 

 

Naléhavě doporučujeme, aby všechny kočky (zejména mláďata) byly před samostatným 

používáním dvířek obeznámeny s jejich chodem. 

 

9. Výměna baterií 

Pokud se rozsvítí ukazatel vybití baterie, je potřeba baterie vyměnit (viz oddíl 2). 

Před vložením nových baterií: 

 Indikátor vybití baterie může svítit ještě 15 minut po výměně baterií. 

 V přístroji zůstanou naprogramovány všechny mikročipy, ID známky a režimy 

průchodu, ale MUSÍ BÝT ZNOVU NAPROGRAMOVÁN ČASOVAČ (viz bod 

4.3). 

 

 



10. Naprogramování nové ID známky nebo nového mikročipu kočky 

10.1 Po dobu 5 sekund stiskněte tlačítko programování (obr. 4) a zobrazí se 

následující volné číslo. 

10.2 Stiskněte + pro volbu čísla kočky pro náhradní ID (pokud se vedle čísla kočky 

zobrazí P, znamená to, že je zde již nějaká kočka naprogramována. Přeprogramování 

provedete níže uvedeným způsobem). 

10.3 Přední stranu ID známky umístěte do otvoru na dvířkách (obr. 5) nebo přimějte 

kočku, aby pomalu prošla dvířky (obr. 6), abyste mohli naprogramovat její mikročip. 

Zmizí dvě nuly a začne blikat Pr.  

10.4 Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

 

11. Obnovení továrního nastavení 

Pro obnovení továrního nastavení stiskněte programovací tlačítko a přidržte. Během 

3 sekund stiskněte tlačítko 4 WAY. Poté stiskněte tlačítko SET a uvolněte. Uvolněte 

programovací tlačítko. Na LCD displeji se zobrazí všechny symboly. Poté automatické 

kontrole se na displeji zobrazí pouze symbol DOVNITŘ a VEN. Všechna ID a všechna 

nastavení jsou vymazána.  Doporučujeme znovu naprogramovat všechna ID i všechny 

mikročipy. 

 

12. Úsporný režim baterií 

Dvířka jsou dodávána s deaktivovaným úsporným režimem baterií, aby měla kočka 

dostatek času si na používání dvířek zvyknout.  

V tomto režimu dvířka rychle reagují na mikročip kočky. 

Jakmile si kočka na dvířka zvykne, doporučujeme úsporný režim aktivovat. Prodlouží se 

tak životnost baterií a sníží riziko vniknutí cizích zvířat do domu. 

Dvířka nastavíte do úsporného režimu (Eon) následujícím způsobem: 

12.1 Stiskněte programovací tlačítko a přidržte. Během 3 sekund stiskněte tlačítko 

SET. Poté, co se na displeji zobrazí EOff nebo Eon, uvolněte programovací tlačítko. 

12.2 Mezi EOff a Eon můžet volit stisknutím tlačítka 4WAY. Pro uložení nastavení 

stiskněte tlačítko SET. 

 

13. Řešení problémů 

13. 1 Kočka odmítá dvířka používat 

Bázlivé kočky potřebují dostatek času, aby si na dvířka zvykly, obzvláště tehdy, pokud 

předtím používaly jiná dvířka. 

- Vyzkoušejte nejprve navykací režim (viz oddíl 8) 

- Ujistěte se, zda je deaktivován úsporný režim, aby mohla kočka dvířka snadněji 

používat (viz oddíl 12). 

13.2 Dvířka nereagují na naprogramované ID či mikročip 

- Ujistěte se, zda je správně naprogramován 4-cestný zámek. 

- Ujistěte se, že není aktivováno časové naprogramování (bliká nastavení 4-cestného 

zámku). V takovém případě časové naprogramování deaktivujte (viz body 4.3.12 – 

4.3.14). 

- Pouze pro výrobek ref. 305: Pokud se na LCD displeji zobrazí IND, zkontrolujte, zda 

je pro jednotlivou kočku nastaven přístup ve správném směru. Stiskněte tlačítko po 

dobu 1 sekundy tlačítko 4 WAY a opětovně uvolněte. V případě potřeby 

naprogramujte průchod pro danou kočku znovu (viz bod 4.2). 

- Pravděpodobně je aktivován úsporný režim baterií (na displeji se zobrazí Eon). 

Nehýbejte klapkou, dokud Eon nezmizí. 



- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy ve správné poloze (viz oddíl 3) a že nesvítí 

ukazatel vybité baterie (viz oddíl 1). 

- Ujistěte se, že je ID známka správně připevněna na obojku kočky (viz bod 5.2). 

- Vyzkoušejte funkci dvířek s jinou ID známkou nebo mikročipem, abyste vyloučili 

vadu na mikročipu či známce. 

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka instalována v odpovídající výšce (viz návod na instalaci). 

- Pokud přístroj stále nepracuje správně, vyjměte baterie a 5 minut vyčkejte. Poté vložte 

baterie zpět a obnovte tovární nastavení (viz oddíl 11). 

13.3 Dvířka se plně neuzavřou. 

Ve výjimečných případech může tato okolnost nastat. V takovém případě vyjměte baterie, 

5 minut vyčkejte a vložte baterie zpět. Dvířka by měla opět pracovat správně. 

13.4 Potíže při nastavení požadovaných funkcí/časů 

- Jednotlivá tlačítka pro nastavení silně stiskněte. 

- Při každé změně je nezbytné pro uložení nastavení stisknout tlačítko SET. 

14. 5 Displej „zamrzl“ 

- Vyjměte baterie, 5 minut vyčkejte a poté vložte baterie zpět. 

- Pokud displej stále nepracuje, obnovte tovární nastavení (viz oddíl 11). 

14.6 Dvířka se nezavírají 

- Ujistěte se, že není přístroj nastaven do navykacího režimu (na displeji pomalu bliká 

šipka). 

Vyčkejte 30 minut pro automatickou korekci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


