
Montáž dvířek pro kočku  

  

 

  

  

K montáži potřebujeme toto nářadí:  

 

● Listová elektrická pilka (děrovka)   ● Křížový šroubovák   

 

● Elektrická vrtačka   ● Tužka  ● Pravítko, metr a smirkový 

papír 

 

   

 

   

 

    

 

1) U kočky změříme 

vzdálenost hrudníku nebo 

bříška od země (X) – zpravidla 

ca. 100-150 mm – a jeho šířku 

  

2) Výšku (X) zakreslíme a 

připevníme šablonu tak, aby její 

okraj malinko přesahoval 

vyznačenou výšku a vyvrtáme 

díry pro vsazení pilky. 

  

3) Listovou pilkou 

vyřežeme montážní otvor 

pro rám dvířek.  

 

  

 

  

 

4) Brusným (smirkovým) 

papírem začistíme hrany a 

otřepy řezu. 

  
5) Po označení skrze rám dvířek 

vyvrtáme díry pro šrouby. 
  

6) Rámy k sobě přes otvor 

sešroubujeme šrouby. 

(Šrouby nesmí přesahovat.)     



 

  

  

Dutá stěna dveří?  

Jsou-li naše dveře (stěna) duté, zhotovíme si ze dřeva špalíky, které 

vložíme dovnitř do dutiny mezi deskami a proti propadnutí dovnitř 

špalíky zajistíme šroubky nebo je přilepíme.  

Tím začistíme řez a současně umožníme stažení rámů dvířek 

sešroubováním při montáži k sobě (vyhneme se deformaci dveří).  

  

Kam kočičí dvířka umístit?  

Dveře 

Nejjednodušší je montáž do dveří venkovních (hlavní, terasa, zahrada) či do dveří vnitřních (na 

toaletu, do druhého pokoje, do předsíně, do garáže apod.), protože ty mají tloušťku 3 až 5 

centimetrů, k čemuž je konstrukce dvířek a stabilita jejich upevnění včetně přiložených šroubků 

nejvhodnější.  

Kočky dvířky neprocházejí, ale prolézají. Nejprve prostrčí hlavu, přední nohy, trup a nakonec 

zadní nohy. Proto se spodní hrana dvířek montuje do výšky břicha/ hrudníku (co je blíže k zemi) 

a nikoliv na zem. 

Zeď 

Při umístění dvířek do zděné stěny se řiďte pokyny jako při umístění dvířek do 

venkovních/vnitřních dveří. 

Upozornění: Neopomeňte, že při umístění dvířek do zdi budete potřebovat zručnost a 

eventuelně  i další nářadí a material. 

Sklo 

Vyříznout lze kruh i obdélník 

Dobrá sklenářská dílna a dobří výrobci oken či dveří umějí do skla vyříznout kruh nebo obdélník 

libovolné velikosti. Vyříznutý kruh musí mít průměr 212 mm. 

Do jednoskla ANO – Do našeho stávajícího jednoduchého skla (jedna vrstva) umějí některé větší 

sklenářské dílny vyříznout kruh nebo obdélník dodatečně. Sklo, dveře nebo okno dopravte 

nejlépe do sklenářské dílny, protože jen v dílně mají k vrtání otvoru potřebné nástroje a 

přípravky. 



Do dvojskla NE – Do našeho stávajícího dvojitého skla nelze po vyrobení dodatečně řezat, 

protože otvory se řežou do jednotlivých skel před jejich slepením na kovový obvodový rámeček. 

Dvojsklo s otvorem pro naše kočičí dvířka se tedy musí vyrobit nové a poté se vsadí do rámu 

našich dveří nebo do našeho okna. Ideální je, když na dvířka pro Vaši kočku myslíte před 

pořízením nových dveří (oken).  

 

Speciální zamykání dvířek– 4 možnosti: 

1) Průchod povolen pouze ven. 

2) Průchod povolen pouze dovnitř. 

3) Průchod zcela otevřen – kočka může dovnitř i ven. 

4) Průchod zcela zavřen – kočka nemůže ani dovnitř ani ven. 

 

Doporučujeme používat speciální zamykání (v pravém dolním rohu dvířek) teprve až po úplném 

přivyknutí kočky na dvířka. V opačném případě by mohlo dojít k zmatení zvířete. 

 

Baterie:  

Otevřete kryt baterií tak, že zatlačíte na kryt ve směru vyznačených šipek. 

Ke správné funkci dvířek jsou třeba čtyři nedobíjitelné alkalické baterie AA 1.5V.  Po jejich 

vložení se ozve slabé zapípání a vy můžete začít s naprogramováním dvířek. 

Baterie vyměňte po 3 až 6 měsících. 

Ke správné funkci elektronického klíče (mikročipu) jsou třeba 2 knoflíkové baterie č. SR44, LR 

44  nebo D357. Otevřete elektronický klíč pomocí mince, vysuňte pozdro na baterie, baterie do 

něj vložte („+“ nahoru, „-“ dolů) a obě části klíče zavřete (přitlačte části k sobě). Těsně po 

vložení baterií klíč třikrát zabliká, čímž poznáme, že je funkční. Po jeho uzavření klíč zabliká 

v intervalu dvou minut. 

Baterie by měly být vyměněny po 3 až 6 měsících nebo v případě, že elektronický klíč přestane 

blikat. 

Naprogramování dvířek: 

Po vložení baterií do dvířek i do elektronického klíče přiložte klíč ke dvířkám, červené světýlko 

přestane blikat a ozve se vysoké pípnutí. Tímto jsou dvířka naprogramována a otevřou se 



pokaždé, když se k nim Vaše kočka s klíčem přiblíží. Pokud bude kočka s klíčem z dosahu, 

dvířka se automaticky zamknou. 

Pokud máte více koček, je třeba koupit několik elektronických klíčů stejné barvy (zelený, žlutý, 

modrý nebo růžový). Pokud by Vaše kočka klíč ztratila, je třeba koupit náhradní klíč opět ve 

stejné barvě. 

Pokud byste koupili elektronický klíč jiné barvy, musíte dvířka přeprogramovat na novou barvu. 

K tomu odstraňte baterie asi na 3 minuty a poté postupujte tak, jak je popsáno v prvním odstavci.  

Upevnění elektronického klíče: 

Klíč musí být zavěšen podle vyobrazení – spodní část musí být nakloněna dopředu, směrem od 

zvířete. 

 

Manuální používání:  

Upozornění: Tato funkce může fungovat teprve po úplném nabití a naprogramování dvířek. 

Pokud nechcete používat elektronickou formu zamykání dvířek, můžete dvířka přepnout na 

manuální používání.  

Otevřete kryt baterií a vlevo od baterií zmačkněte první tlačítko napravo od blikajícího světla. 

Nyní jsou dvířka nastavena na manuální používání. 

Pokud stejné tlačítko zmačknete znovu, nastavení se vrátí zpět do elektronické formy. 

 

Nastavení automatického zamknutí dvířek: 

Upozornění: Tato funkce může fungovat teprve po úplném nabití a naprogramování dvířek. 

Poté, co Vaše kočka s klíčem zmizí z dosahu dvířek, je třeba nastavit určitý počet sekund, po 

kterých se dvířka automaticky zamknou. Tento čas je od výrobce nastaven na 2 sekundy, změnit 

ho ale můžete libovolně podle své představy na čas mezi 2 a 20 sekundami.  

Otevřte kryt baterií a stiskněte tlačítko na manuální používání (první tlačítko napravo od 

blikajícího světla). Světýlko zabliká a dvířka se odemknou. Nyní jsou dvířka nastavena na 

manuální používání. BĚHEM 2 SEKUND STISKNĚTE ČASOVACÍ SPÍNAČ (druhé tlačítko 

napravo od blikajícího světla). Každé stisknutí časovacího spínače zvýší čas automatického 

zamknutí dvířek o jednu sekundu. Při každém stisknutí tlačítka se ozve vysoké pípnutí. Když 

dosáhnete 20 sekund, vrátí se časový spínač zpět na 2 sekundy, slabě zapípá a čas můžete 

nastavit znovu. 



Když nastavíte požadovaný počet sekund, vyčkejte 2 sekundy, dokud se dvířka nevrátí na 

manuální ovládání (to poznáte tak, že dveře zůstanou nezamčeny). Abyste vrátili nastavení 

dvířek na automatické zamykání, zmačkněte tlačítko pro manuální ovládání (první tlačítko 

napravo od blikajícího světla). Světýlko zabliká a dvířka se automaticky zamknou. Vámi zvolený 

čas na automatické zamykání dvířek je nyní úspěšně nastaven. 

Pokud si budete přát zvolený čas na automatické zamykání jakkoli změnit, opakujte výše 

popsaný postup. Např.: Pokud jste čas nastavili na 5 sekund, jedno stisknutí příslušného tlačítko 

čas změní na 6 sekund, dvě stisknutí změní čas na 7 sekund atd. 

 

Slabá baterie: 

Dvířka: 

Pokud budou baterie téměř vybité, dvířka Vás na to upozorní pípavým tónem, který se ozve  

každé dvě minuty a častým blikáním světýlka. 

Odejměte kryt baterií, vyndejte staré baterie a vložte baterie nové. Nasaďte kryt a dvířka znovu 

naprogramujte. (viz. odstavec „Naprogramování dvířek“) 

Klíč: 

Pokud budou docházet baterie u klíče, poznáte to tak, že se dvířka zaregistrují klíč a odemknou 

se z čím dál tím bližšího dosahu než tomu bylo doposud. Když se baterie vybijí, záklopka dvířek 

se neotevře a světýlko přestane blikat. Vyměňte obě baterie v klíči a postupujte podle popisu 

v odstavci „Baterie“. 

 

Nácvik procházení 

Většina koček se s dvířky rychle seznámí a naučí se jimi procházet.  

Opatrnějším kočkám necháme dvířka první dny v době nácviku procházení otevřená (klapku 

přivážeme nebo podepřeme). Při nácviku pečlivě dbáme, aby otevřená klapka nespadla a 

nezpůsobila kočce úlek, který by dobu nácviku mohl prodloužit. 

 

Odměna 

K procházení lákáme pamplskem, dáme jídlo za otevřená dvířka či je skrze dvířka vyzveme k 

oblíbené hře, k pomazlení nebo procházce. Po prolezení dvířky řádně pochválíme! 



Čištění dvířek 

Dvířka jsou vyrobena z materiálu nejvyšší kvality, záklopka je vyrobena ze zesíleného matriálu a 

je určena k mnohaletému používání. 

Pro zachování vzhledu stačí dvířka občas otřít vlhkým hadříkem. 

Čištění infračervené čočky 

Čočku očistěte každé 4 týdny měkkým hadříkem. 

3 roky garance 

Na Vámi zakoupený Staywell produkt dává výrobce 3 roky garance, která se vztahuje na 

výměnu jednotlivých dílů, popř. po zvážení firmy na výměnu celého výrobku. Garance se 

vztahuje pouze na výrobní chybu, ne na poškození výbobku požíváním. 

 

 

 

 

 

 

 


