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אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק 
במעבדה מאושרת על ידי היצרן.

אין לחשוף את המוצר לגשם או להרטיב את היחידה 
החשמלית במים.

אין להפעיל את המוצר בידיים רטובות.

קרא את הוראות ההפעלה לפני התקנה ושימוש.

אין לבצע שינויים טכניים במוצר.

שינויים טכניים עלולים לשלול זכאות לאחריות.

במקרה של חדירת עצם זר או נוזלים לתוך היחידה 
החשמלית, נתק את היחידה מהחשמל ואפשר לגורם 

מוסמך לבדוק אותה.

במקרה של תקיעת המשאבה, נתק את היחידה 
מהחשמל לפני פעולות ניקוי של בית המשאבה. אין 

להכניס ידיים לבית המשאבה כשהיחידה פועלת.

נתק את יחידה מהחשמל לפני הסרת היחידה 
החשמלית מהבסיס.

בניתוק מהחשמל יש לאחוז בתקע ולא למשוך בחוט 
חשמל.

לידיעתך, בחלק התחתון של היחידה החשמלית יש 
מפסק בטיחות שמופעל רק כאשר היחידה ממוקמת 

בבסיס.

יש למקם את המוצר כך שפתחי האוורור חשופים 
ומאפשרים זרימה חופשית של אוויר.

נתונים טכניים:
 230V 50Hz 8A Fused :רשת חשמל  �

�  צריכת חשמל: 20W  למשך 17 דקות בזמן הניקוי, 
1200W למשך 18 דקות בזמן הייבוש.

 ,0.05Mpa לחץ מים לפעולה תקינה: מינימום  �
 0.80Mpa מקסימום

�  משקל כללי: 12 ק”ג )כולל 6 ק”ג היחידה החשמלית 
ו-6 ק”ג הבסיס(

הוראות בטיחות
חשוב להקפיד על הוראות הבטיחות למניעת סיכונים של שריפה, התחשמלות ופציעה.

אין למקם את המוצר בקרבה למקור חום ואין לחשוף 
אותו לשמש ישירה.

בניקוי היחידה החשמלית ופנל ההפעלה יש להשתמש 
במטלית רכה שהורטבה קלות בלבד עם מים. אין 
להשתמש בחומר ניקוי כלשהו. קרא הוראות ניקוי 

מפורטות בעמודים 14 ו-15.

בכל שאלה או בעיה הקשורה למוצר יש להתקשר 
לשירות לקוחות בטלפון

 1-700-50-66-90

פט נוביישנס בע”מ לא תישא בכל אחריות במקרה של 
הפעלת המוצר בניגוד להוראות.
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התקנה בסמוך לשירותים או בסמוך למכונת הכביסה   10
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תחזוקה מונעת ומתקנת     16
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איך משתיקים את הצפצופים
לחיצה קצרה על כפתור 

START/Pause

איתור תקלות מהיר
מרבית הבעיות נגרמות מהסיבות הבאות:

1. וודא שברז המים שמספק מים ליחידה  
   פתוח.

2. בדוק שכבל החשמל מחובר ושהיחידה 
     החשמלית ממוקמת נכון בבסיס.

3. נקה את חיישן מפלס המים. הסר את  
     היחידה החשמלית מהבסיס. שלוף את 

     החיישן השקוף ונקה עם מים ולימון. 
   ראה עמוד 16.

4. נקה את בית המשאבה. ראה עמוד 16.
5. נער את צינור הריקון.

איתור תקלות מפורט
בעמודים 12-15

מדריך למשתמש
תוכן עניינים
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שירות לקוחות
אנחנו ממליצים ומבקשים שתיצרו עימנו 

קשר בכל מקרה של תקלה, בעיות בהתרגלות 
החתולים או חשש כל שהוא.

אל תחששו להיות “נודניקים” פשוט תתקשרו.

בטלפון: 1-700-50-66-90
info@catgenie.co.il :בדואר אלקטרוני

באמצעות פניה דרך האתר:
www.catgenie.co.il



CatGenie-המבנה של ה

 יחידה חשמלית
המוח של 

ה-CatGenie כולל 
מנועים, כרטיס 

אלקטרוני וחיישנים

פתח יציאת אויר 
חם בזמן הייבוש

פתח כניסת 
המים לשטיפה

 גרגרים נשטפים
לא סופחים, 

לשימוש רב פעמי 
ללא צורך בהחלפה

 צינור כניסת מים
לחיבור לברז מים 

קרים

 פנל הפעלה
משמש להפעלה ידנית 
או אוטומטית וחיווי על 

ידי צפצוף ונוריות

קרטרידג’ עבור 
120 שטיפות

כבל 
חשמל

 צינור ריקון לביוב
חיבור לעמוד ביוב או 

לאסלה באמצעות וו מגומי

 וו גומי
חבר לצינור הריקון במקרה 

של שימוש באסלה

 עיני חתול
חיישן לזיהוי חתול

 כיסוי בית משאבה
משמש “לחנייה” של הכף

 בית משאבה
איזור המסה וגריסה של 
הצרכים באמצעות גלגל 

המשאבה

 כף הפרדה
כף רב שימושית 

להפרדת הצרכים, ניקוי 
הקערה וערבול החול 
הנשטף בזמן הייבוש

 קערה
משמשת כארגז חול 

לחתול

 סגר עליון לנעילת בסיס
להסרה לצורך ניקוי הבסיס 

ובית המשאבה

 בסיס
החלק התחתון של 

ה-CatGenie ממנו יוצא 
צינור הריקון

ניתן לפירוק בקלות לצורך 
ניקוי תקופתי או במקרה של 

תקיעת משאבה
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גלגל המשאבה

חיישן 
גובה 
מים

דסקת 
חיתוך 

שיער

חלל פנימי 
של בית 
המשאבה

אטם אדום בפתח 
היציאה מהמשאבה



 האם נוזל הניקוי בקרטרידג’ בטיחותי לחתול?
כן, הנוזל אינו מהווה כל סכנה. המרכיבים הם חומרים הנמצאים בשימוש 

שוטף על ידי וטרינרים לצורך חיטוי. הנוזל בקרטרידג’ הוא בריכוז גבוה. 
בזמן השטיפה הנוזל נמהל עם כמות גדולה של מים לריכוז שאין בו כל 

סכנה. אין לפתוח את הקרטרידג’ ולשפוך את הנוזל המרוכז לקערה.
 לכמה זמן מספיק הקרטרידג’?

בהפעלה ידנית או מחזורי ניקוי אוטומטיים הקרטרידג’ משמש ל-120 
שטיפות. בהפעלה על ידי החתול הקרטרידג’ משמש ל-240 שטיפות 

מהסיבה שיש יותר שטיפות ביממה ויש צורך בפחות חומר פעיל בכל 
שטיפה. אנחנו ממליצים לדאוג שתמיד יהיה קרטרידג’ נוסף בבית. 

מניסיוננו, עלות החומרים דומה לעלות שימוש בחול מתגבש.
 האם נוזל הניקוי הוא זה שמפרק את הצרכים המוצקים?

לא. הצרכים המוצקים מתפרקים באופן מכני על ידי גלגל המשאבה ומים. 
הפעולה מתבצעת בבית המשאבה. נוזל הניקוי משמש לחיטוי ומניעה של 

התפתחות בקטריות וריחות רעים.
 האם הקרטרידג’ ניתן למילוי חוזר?

לא, אין אפשרות למלות את הקרטרידג’. הנוזל בקרטרידג’ נמצא בריכוז 
הנדרש לצורך פעולה יעילה של השטיפות. במהלך שלוש השטיפות של 

מחזור ניקוי, יש מינון של נוזל מהקרטרידג’  על פי הנדרש. גם במהלך 
הייבוש יש מינון שגורם להשארת חומר פעיל על הגרגרים הנשטפים 

שמתחיל לפעול במגע עם הצרכים.
 האם ה-CatGenie ידידותי לסביבה?

 למוצר יתרון רב בהשוואה לשימוש בחול חתולים הגורם לזיהום סביבתי רב.
נוזל הניקוי דומה לשאר חומרי הניקוי הביתיים שלא מפריעים לשימוש 
חוזר במים. הגרגרים הנשטפים מתפרקים לחומרים טבעיים במערכות 

הטיהור. הפלסטיק של הקרטרידג’ ניתן למיחזור.
 מה קורה אם החתול נמצע בקערה בזמן הניקוי?

עיני החתול מבטיחות שמחזור ניקוי אוטומטי לא יתחיל כאשר החתול 
בפנים. כשהמוצר באמצע שטיפה, החתול מספיק חכם כדי לא להיכנס 

פנימה.
 האם חשבון המים שלי יגדל באופן משמעותי?

חשבון המים לא יגדל באופן משמעותי. שימוש ב-CatGenie דומה לעוד 
מספר הדחות שירותים ביום תלוי במספר החתולים.

 לאן מוזרמים הצרכים?
הצרכים מוזרמים למערכת הביוב בדיוק כמו הצרכים שלנו.

 בחדר הכביסה, האם מים מלוכלכים עלולים להגיע לבגדים?
לא. כשההתקנה תקינה אין כל סיבה שזה יקרה.

 בחדר השירותים, האם ניתן להמשיך להשתמש באסלה?
כן. ה-CatGenie אינו מפריע להמשיך ולהשתמש בשירותים. וו הגומי 

מונח מתחת למושב האסלה.
 האם השירותים עלולים לגלוש?

לא. מפלס המים בשירותים נשלט באופן אוטומטי על ידי מבנה האסלה.
 מה קורה כאשר צרכים נתקעים בכף?

במהלך השטיפות הכף עוברת ניקוי מכאני יסודי בעזרת מים, גרגרים ונוזל 
ניקוי. בכל מקרה הכף ניתנת להסרה בקלות לצורך טיפול תקופתי.

 האם הגרגרים הנשטפים סופחים?
לא. הגרגרים הנשטפים לחלוטין לא סופחים אחרת אי אפשר היה לשטוף 

אותם. עבור החתול הם חול חתולים לכל דבר. במהלך השטיפה הם 
עוברים ניקוי וחיטוי.

 מה קורה אם בולעים גרגרים?
הגרגרים אינם רעילים לחתולים ובני אדם ויכולים לעבור בקלות דרך 

מערכת העיכול.

קרטרידג’ 
עבור 120 

שטיפות

יחידה חשמלית

עיני חתול

כיסוי בית משאבה

כף הפרדה

קערה

סגר עליון 
לנעילת בסיס

בית המשאבה, גלגל המשאבה, 
חיישן גובה מים,אטם אדום

דסקת 
ניקוי 
בסיסבסיס

 צינור כניסת מים,
 כבל חשמל,

צינור ריקון לביוב

שאלות נפוצות
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פנל הפעלה
 נורית קרטרידג’

דולקת כאשר נשארו 10 שטיפות או פחות. מהבהבת 
 כאשר הקרטרידג’ ריק עד שמחליפים.

מהבהבת יחד עם נורית תקלה כאשר אין קרטרידג’ או 
שהקרטרידג’ לא תקין חשמלית.

START-PAUSE כפתור 
 לחץ ועזוב לצורך:

 � התחלה ידנית של שטיפה 
 � עצירת שטיפה באמצע

� המשך שטיפה שנעצרה 
    באמצע

� השתקת צפצופים

AUTO SETTUP כפתור 
משמש להגדרת הפעלות 

 אוטומטיות או על ידי החתול
 � קביעת מספר הפעלות
� קביעת זמני ההפעלות

2

1

CHILD LOCK 
 כפתורים ונורית חיווי

 מונע הפעלה על ידי ילדים או חתולים
להפעלה לחץ על שני הכפתורים יחדיו מעל 3 

שניות לביטול לחץ על שני הכפתורים יחדיו מעל 3 
שניות עד להפסקת הצפצוף.

3
4

5

6

7

 נורית חיווי תקלה
הנורית מהבהבת יחד עם אחד 

המספרים וצפצופים במקרה של בעיה 
 בשטיפה.

ראה פירוט תקלות בעמוד 12.

נורית חיווי 1 
 עד 4 וחתול

 משמש לשלושה צרכים:
קריאת מספר הפעלות 

 שנשארו במיכל 
+10 שטיפות עד +100 

שטיפות על פי הנוריות 
 שדולקות בבדיקה.
מראה את מספר 

השטיפות האוטומטיות 
 ביממה

הנורית שדולקת מראה את 
 מספר השטיפות שנבחרו.

 מראה את סוג התקלה
כאשר מהבהב יחד עם 

נורית תקלה.

 בדיקת מספר הפעלות שנשארו במיכל
 כפתורים ונורות חיווי

 לחץ לחיצה קצרה על שני הכפתורים יחדיו.
נורות החיווי יראו +10 עד +100 על פי מספר 

השטיפות שנשארו בקרטרידג'

CatGenie-אופני ההפעלה האפשריים של ה
ישנם שלושה אופני הפעלה אפשריים

הפעלה ידנית
לחץ לחיצה קצרה על 

.START כפתור 
ניתן להפעלה גם 

כשנבחרו הפעלות 
אוטומטיות או כשנבחרה 

הפעלת חתול והמכונה 
נמצאת במוד לילה.

הפעלה אוטומטית

מאפשר מחזורי ניקוי אוטומטיים 
מהפעלה אחת עד 4 ביממה.עליך 

 לאפס פעם אחת את הטיימר.
 הפעלה 1 בשעה קבועה ביממה.
 2 הפעלות במרווח של 12 שעות.
 3 הפעלות במרווח של 8 שעות.
4 הפעלות במרווח של 6 שעות.

הפעלה על ידי החתול

הפעלה באמצעות סנסור חתול. 10 דקות 
לאחר ביקור החתול השטיפה מופעלת. 

היממה מחולקת ל-14 שעות 
שבהן המכונה תופעל, ו-10 שעות, 

שהמכונה במוד לילה ובהן לא 
תפעל לאחר ביקור חתול. עליך 

לאפס פעם אחת את הטיימר 
לקביעת התחלת ה-14 שעות 

של היום. במוד הזה הקרטרידג’ 
משמש ל-240 שטיפות.
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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הפעלה על ידי החתול
 במוד הפעלת החתול, השטיפה מתחילה 10 דקות לאחר עזיבת החתול.

השטיפה לא תתחיל כל עוד החתול נמצא בקערה.

במוד הפעלת חתול הקרטרידג’ מספיק ל-240 שטיפות מהסיבה שיש יותר 
שטיפות ביממה ולכן יש צורך בפחות חומר פעיל בכל שטיפה.

במוד הפעלת חתול, לאורך 14 שעות ביממה )יום( המוצר יפעל לאחר ביקור 
החתול ובמשך 10 שעות )לילה( המוצר לא יפעל ללא קשר לביקור החתול. 
במידת הצורך, בשעות הלילה ניתן להפעיל שטיפה ידנית על ידי לחיצה על 

.START כפתור

כיצד לתכנת הפעלה על ידי החתול.
1. בחר מתי מתחילות 14 השעות של היום ובצע אז את הפעולות הבאות.

2. לחץ לחיצות קצרות על כפתור AUTO SETUP עד שנדלקת נורת החתול 
.CAT

 3. לחץ ברציפות מעל 3 שניות על כפתור AUTO ועזוב.
ישמעו שלושה צפצופים ארוכים ובסופם נורית CAT תדלוק ברציפות. אם לא 

אופס הטיימר, נורית CAT תהבהב.

 CAT נורת .AUTO לביטול הפעלת חתול: לחץ לחיצה קצרה על כפתור
תיכבה.

 קיצורי דרך
לאתחול שטיפות אוטומטיות

�    רוצה להגדיל את מספר השטיפות לחץ לחיצה  

 קצרה על כפתור AUTO SETUP עד להגעה 

למספר הרצוי.

�   רוצה להקטין את מספר השטיפות לחץ לחיצה 

קצרה על כפתור AUTO SETUP עד שכל הנוריות 

נכבות ואז שוב עד למספר הרצוי.

�   רוצה לשנות את מועד השטיפה הראשונה 

ובהתאם את הבאות, בזמן הרצוי לחץ לחיצה 

 .AUTO SETUP ארוכה מעל 3 שניות על כפתור

השטיפה הראשונה תחל 30 שניות לאחר האיפוס.

כמה הפעלות אוטומטיות 
להריץ ביממה

1 עד 2 שטיפות  חתול אחד  
2 עד 3 שטיפות  שני חתולים  
3 עד 4 שטיפות שלושה חתולים  

HOW OFTEN SHOULD I RUN 
MY CATGENIE ON AUTO SET?

One Cat..........

Two Cats........

Three Cats.....

ABOUT AUTO START
With Auto Start, you preset the CatGenie to clean from 1 to 4 times during a 24 hour period.

Once programmed, the Unit automatically STARTS at the pre-set Cleaning Cycle times. 

Because Auto Start runs on a timer, you would program your Auto Start Setup at one of the times

that you actually want your CatGenie to start a Cleaning Cycle. For example, if you want your 

CatGenie to run at 2 am and 2 pm, you must program Auto Setup at either 2 am or 2 pm. If using

Auto Start, it is important to follow the chart at left and to observe when your cats do their business

so as to coordinate cleaning times.

HOW TO PROGRAM AUTO START SETUP. 
STEP 1.Decide how many times a day and what times of day that you want your
CatGenie to clean. Pick a time and do the following.

STEP 2. To set the NUMBER of auto timer washes (one to four) per day, Press & Release the 

Auto Setup Button for EACH number of Cleaning Cycles that you want to run every day. For once 

a day, Press & Release once. For twice a day, Press & Release twice. For three times a day, Press

& Release three times, etc. DON’T HOLD the button down.  

A Daily Cycle LED lights for the each number of times set. One LED lights for once a day. 

Two LEDs light for twice a day. Three LEDs light for three a day, etc. IF YOU MAKE A MISTAKE,

Press & Release the Auto Setup Button until all LEDs go out, then repeat Step 1.

STEP 3. To set the TIMES that you want the CatGenie to run auto timer washes, 

firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. CatGenie responds

with 3 Beeps while 4 Daily Cycles LEDs flash on and off, and then go out. The number of washes

you set stays lit. Once Auto is programmed, the CatGenie starts a cycle in 30 seconds.

CAUTION: It is important to run your CatGenie one to two times a day per cat. 
Not running your CatGenie enough can cause clogs. Best to run a wash cycle 
soon after your cats go. Don’t let solids accumulate and harden.

Clean 2 times per day

Clean 4 times per day

Clean 6 times per day

ABOUT CAT ACTIVATION
With Cat Activation, the CatGenie cleans 10 minutes after your cat does his business. 

If another cat needs to use the potty, the Unit resets and delays for another 10 minutes, etc. 

The Unit will not start if a cat is using it. The Genie Eyes watch for that. 

When set for CatActivation, the Cartridge switches from 120 doses of SaniSolution to 240 doses.

Because CatGenie cleans and flushes the mess immediately, it needs less Solution per wash.

Cat Activation uses two modes: 14 hours of Active Mode and 10 hours of Sleep Mode. In Active

Mode, the Unit cleans after cats use it. While in Sleep Mode, the Unit does not run. However you

can choose to press the Start Button to clean anytime during those 10 hours. When CatGenie

wakes up, it automatically cleans itself if any cat used it while it was sleeping.

HOW TO PROGRAM CAT ACTIVATION. 
STEP 1. Decide when you want the CatGenie to wake up from its 10-hour sleep. 
That’s the perfect time to do the following.

STEP 2. Press & Release the Auto setup Button until the “CAT” LED lights up. 

STEP 3. Firmly PRESS & HOLD the Auto Setup Button for 4 seconds, then Release. 

CAT LED. Once set, your CatGenie responds with 3 Beeps and the CAT LED flashes on.  
The Cat LED stays on as long as you have Cat Activation in Active Mode. The CAT LED blinks 
fast for the 10 minute wait after cats use.  In Sleep Mode, the Cat LED repeatedly blinks on and
OFF to indicate that the Unit is sleeping.

To DE-ACTIVATE: Press & Release the Auto Setup Button until CAT LED goes out. 

SHORT CUTS  
Save You a Setup Step

• Want to add more daily washes?
Just Press & Release the Auto Setup   
Button at any time until the number 
of cycles that you want lights. 

• Want fewer daily washes? Press &              
Release Auto Setup until all LEDs go   
out. Then Press & Release Auto Setup  
until your number of Cycles lights.

• Want to just change the wash time?
At the new time, Press & Hold Auto   
Setup for 4 seconds then Release.

See Page 8 for info on PAUSING a CLEANING CYCLE and about POWER FAILURES
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7. GRANULES are WET or DAMP.  Cycle is complete.   NO ERROR WARNING.

First eliminate clog possibility. See page 17 and follow directions until clog is clear.  Then follow all of Page 19 to #6.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927 ).Test if the drier is running hot, warm, or cold air. CALL if not hot. Have Serial #.

Genie Arm moves up & down freely with Processing Unit in place. This is not correct.  Remove

Processing Unit. Clean off any Granules and debris on Brim or in slot where Unit sits. Hold the Hand

tightly and rotate the wheel (see photo) If the wheel turns easily and almost all around, call us. If the

wheel barely moves an inch, that is correct. Now wipe away Granules, even under the Processing

Unit and put it back into its slot. Check that Hose and Cord are fitted into their slots in back of Unit.

NOW, with the Processing Unit in place, test that the Hand still moves freely. If it does, call us.

Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #8 and symptoms. Have Serial #.

8. GENIEHAND IS NOT SCOOPING at the START of a CYCLE.

PROBLEMS WITH ASSEMBLY AND NO ERROR INDICATED.

A: TURN OFF Laundry or Bathroom Water Supply Line. Unplug CatGenie. Wait 5 minutes and wipe up

the water. Search for the highest wet point for the source of the leak. Tighten all plastic knobs by hand.

Tighten all metal-to-metal connections with a wrench. Turn the water back on. If you see a leak, shut off the

water, wait 5 minutes, and retighten the connection that drips. Then turn the water back on. If you still have

a leak, shut off the water and wait 5 minutes. If this is in a laundry room leak, it could be B.

B: T-adapter’s BLACK WASHER is missing.  1. Disconnect the 3/4” T-adapter from the Water Supply

Valve. Keep the hoses connected. 2. If Black Washer is missing, purchase a washer at a hardware store. 

If nothing works, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #5. Have your Serial #.

WATER OR DRAINAGE PROBLEMS. NO ERROR INDICATED. 
5. CLEAN WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

6.WASTE WATER is around the Base of the CatGenie. Granules are DRY. 

A. IN LAUNDRY, Genie DrainHose is not placed correctly in drain. See page 10 for placement. 

IN BATHROOM, Genie DrainHook is not on toilet rim. Securely hook it over the rim so it stays put.

B. GENIE DRAINHOSE is bent too tight underneath the CatGenie Base. Lift a CatGenie side 

to see if water is puddled underneath the Base. Loosen the loop and recoil the Hose. See photo.

Go to page 10 for correct Hose coil. Place paper towels under the Base to see if wastewater continues

to seep. Remember, it is normal to have some clean water mixed with SaniSolution inside the Base 

and Hopper. Check if any water leaked underneath before you run another cycle. 

If you see wastewater, Call 1-888-SELF-WASH  (1-888-735-3927). Report Problem #6 and symptoms. Have your Serial #.

9. CATGENIE BOWL WON’T ROTATE or only goes in one direction

A. Bowl and/or Processing Unit not seated correctly. Lift Processing Unit out of its slot. See 

the teeth on the edge of the Bowl exposed through the hole (photo). Use your finger to move Bowl

about 1/8 inch so that Bowl Gear can mesh with the Unit’s Gear. Clean out any debris or Granules

on Brim and in holes. Carefully slide the Processing Unit back into its slot. 

B: If you added Spacer Discs, you may have added too many. See page 11 for directions to fix. 

If rotation problems persist, follow all of Page 19 to #2. And Call  1-888-SELF-WASH
( 1-888-735-3927 )  for Service Rep help. Report Problem #9 and symptoms. Have your Serial #. 
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כיצד לתכנת הפעלות אוטומטיות
 באמצעות כפתור AUTO SETUP ניתן לבחור 1 עד 4 שטיפות ביממה.

 לאחר הבחירה ואיפוס הטיימר, השטיפות יפעלו בזמנים קבועים כל יממה.
הפעלה 1 בשעה קבועה ביממה, 2 הפעלות במרווח של 12 שעות, 3 הפעלות 

 במרווח של 8 שעות.
4 הפעלות במרווח של 6 שעות.

בחר כמה הפעלות ביום ומתי תתחיל הראשונה ובצע אז את הפעולות הבאות.
לחץ לחיצות קצרות על כפתור AUTO SETUP עד שנדלקת נורת מספר 

השטיפות הרצויות.
 לחץ ברציפות מעל 3 שניות על כפתור AUTO ועזוב.

 ישמעו שלושה צפצופים ארוכים ובסופם נורית המספר תדלוק ברציפות.
 אם לא אופס הטיימר, נורית המספר תהבהב.

לביטול הפעלות אוטומטיות לחץ לחיצה קצרה על כפתור AUTO עד שכל 
הנוריות נכבות.

הערה: חשוב להפעיל את ה-CatGenie לפחות כמספר החתולים ואף 
כמספר החתולים ועוד אחד להשגת היגיינה מקסימאלית ושביעות רצון של 

החתול.

ראה עמוד 8 להסבר נוסף על עצירת שטיפה באמצע ואיפוס טיימר מחדש לאחר הפסקת חשמל
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עזרה נוספת בבחירת שטיפות אוטומטיות
באיזה שעה כדאי שהמוצר יפעל? 

 החתולים משתמשים בארגז בדרך כלל כחצי שעה לאחר הארוחה העיקרית.
 מומחים אומרים לנו שהחתול ישן 15 עד 20 שעות ביממה.

עקוב אחר דפוסי ההתנהגות של החתול ובחר את זמני ההפעלה כך שלא יפריעו 
לו בשגרת היום.

הערה: אם החתול משתמש בקערה בדיוק בזמן שהייתה אמורה להתחיל 
שטיפה אוטומטית, השטיפה תידחה עד לאחר עזיבת החתול. במקרה זה חיישן 

החתול משמש למניעת התחלת השטיפה.

איך לעצור שטיפה באמצע?
� לחץ לחיצה קצרה על כפתור START/PAUSE בעצירה ישמע מדי פעם צפצוף

START/PAUSE להמשך השטיפה יש ללחוץ שוב לחיצה קצרה על כפתור � 
אם שכחת להפעיל מחדש, המכונה תחזור לפעול לאחר 30 דקות של עצירה

התראה על הפסקת חשמל
לאחר הפסקת חשמל, נורות החיווי של מחזורי שטיפה אוטומטית או הפעלת 

 חתול מהבהבות. נועד להזכיר לך לאפס שוב את הטיימר בזמן הרצוי.
בדומה להבהוב שעונים במכשירי חשמל ביתיים.

הפעלה ידנית של שטיפה
לחץ לחיצה קצרה על כפתור START להפעלה ידנית בנוסף לשטיפות אוטומטיות

נעילת ילדים
מומלצת למניעת הפעלה כתוצאה מלחיצה של חתולים וילדים 

על הכפתורים. 
לנעילה: לחץ על שני הכפתורים יחדיו מעל שלש שניות. נורית החיווי נדלקת. 

לחיצה קצרה על הכפתורים תגרום לצפצוף שמזכיר שהכפתורים נעולים.

לשחרור נעילה: לחץ על שני הכפתורים יחדיו מעל שלש שניות עד להפסקת 
הצפצוף. נורית החיווי נכבית.

חומרים מתכלים
 * יותר ידידותי לסביבה מחול חתולים

מתפרקים לחומרים טבעיים או שניתנים למיחזור.
 כך שלא תרגיש אשם כשהקרטרידג’ התרוקן. 

למרבית חומרי הפלסטיק לוקח אלפי שנים להתפרק. הגרגרים הנשטפים 
מתפרקים בתוך שנה באגני החמצון או בתוך שנתיים על פני האדמה.

דוגמא לאתחול מחזורי 
שטיפה אוטומטיים
אם אתה רוצה שאחת ליממה 

ב-8:00 בבוקר המוצר יפעל, בחר 
הפעלה אחת ואפס את הטיימר 

ב-8:00 בבוקר.

אם אתה רוצה שלש שטיפות 
ביממה כשהראשונה ב-6:00 

בבוקר. בחר שלש הפעלות ואפס 
את הטיימר ב-6:00 בבוקר או 

ב-14:00 או ב-22:00.

אם אתה רוצה ארבע שטיפות 
ביממה כשהראשונה ב-6:00 

בבוקר. בחר ארבע הפעלות ואפס 
את הטיימר ב-6:00 בבוקר או 

ב-12:00 או ב-18:00 או ב-24:00.

לבעלי חתולים עם שיער ארוך מומלץ להבריש את החתולים 
לעיתים קרובות. זה יקטין את כמות השיער שהחתול בולע, 

CatGenie-ויקל על פעולת ה

חיישן החתול )עיניי חתול( רואה כשהחתול 
משתמש בקערה.

8 www.catGenie.co.il1-700-50-66-90



אין להסיר את הקרטרידג’ 
באמצע שטיפה

הסרה באמצע שטיפה לא מאריכה את חיי 
הקרטרידג’ הסרה באמצע השטיפה פוגעת 

באיכות הניקוי, החיטוי והייבוש. 
הסרה לפני תחילת שטיפה, תמנע את 

תחילת השטיפה.

גרגרים נשטפים לא דורשים החלפה
אין צורך להחליף את הגרגרים הנשטפים אך יש צורך מפעם לפעם להוסיף על 
מנת לשמור על המפלס. הוסף גרגרים כאשר המפלס יורד מתחת לקו המפלס 

המקסימאלי. מומלץ להחזיק קופסת חול רזרווית.
אזהרה: אין לערבב בקערה של ה-CatGenie גרגרים נשטפים יחד עם חול 

חתולים רגיל ולהפעיל שטיפה. עלול לגרום לסתימות וידרוש ניקוי יסודי של הבסיס 
כולל הקערה ובית המשאבה.

קרטרידג’ עם נוזל ניקוי ל-120 שטיפות
המפתח לתפקוד תקין של המוצר ושמירה על היגיינה. חיוני לשמירה על בריאות 

 החתול.
הקרטרידג’ מכיל את הנוזל המרוכז. באמצעות התוכנה, מערכת המינון מבקרת את 
 CatGenie-כמות הנוזל ניקוי המוזרם לקערה בשלבים שונים של מחזור השטיפה. ה

לא פועל ללא קרטרידג’ שנשארו בו שטיפות. מומלץ להחזיק קרטרידג’ רזרווי.

בדיקת מספר השטיפות שנשארו בקרטרידג’
לחץ לחיצה קצרה על שני הכפתורים יחדיו. נורות החיווי מתחת הכיתוב +10 עד +100 

ידלקו למשך שלש שניות. אם לא דולקת אף נורה, נותרו פחות מ-10 שטיפות. אם 
דולקת נורה אחת נותרו בין 11 ל-25 שטיפות וכן הלאה.

הערה: אם נורת Child Lock דולקת, יש לבטל את נעילת הכפתורים תחילה ואז 
לבצע את בדיקת הקרטרידג’

חיוויים הקשורים בקרטרידג’ 
מפלס נמוך: כאשר נותרו פחות מ 10 שטיפות, נורת הקרטרידג’ דולקת. וודא שיש 

לך עוד קרטרידג’ או הזמן מיד.

מפלס קריטי: כאשר נותרו 3  שטיפות או פחות, נורת הקרטרידג’ מהבהבת ופעם 
בשעה נשמע צפצוף בודד למשך מספר שניות. להשתקת הצפצופים לחץ לחיצה 

.START קצרה על כפתור

קרטרידג’ ריק: נורת הקרטרידג’ מהבהבת ופעם בשעה נשמע צפצוף כפול למשך 
 .START מספר שניות. להשתקת הצפצופים לחץ לחיצה קצרה על כפתור

בניסיון להתחיל שטיפה ישמע צפצוף כפול והמוצר לא יפעל.

אין קרטרידג’: נורת קרטרידג’ ונורת תקלה דולקות לסירוגין בליווי של צפצוף. 
המכונה לא תפעל ללא קרטרידג’ שנותרו בו שטיפות.

נוזל הניקוי
נוזל הניקוי אינו מסוכן לחתולים ואנשים כל עוד הוא מאוחסן בקרטרידג’ ונעשה בו 

 שימוש כשהקרטרידג’ במקומו.
אזהרה: כשהנוזל המרוכז בא במגע עם העור או העיניים הוא יכול לגרום לצריבה 
וגירוי. אין לבלוע אותו ויש להרחיקו מילדים. במקרה של מגע עם העור או העיניים 

יש לשטוף היטב. במקרה של בליעה יש לפנות לטיפול רפואי.

החץ מצביע על מפלס הגרגרים המומלץ

אין לערבב עם חול חתולים רגיל

החץ המודפס 
על הקרטרידג’ 

פונה לצד 
האחורי של 

CatGenie-ה

 אל תסיר את פקק הסיליקון בתחתית הקרטרידג’.
עלול לגרום לזרימה חופשית של נוזל מרוכז, נזק 

ליחידה החשמלית, נזק למרצפות ושטיחים.
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ליפוף העודף של צינור הריקון מתחת 
 לבסיס

 נכון: וודא שצינור הריקון מבצע לולאות גדולות.
לא נכון: ללפף בלולאות קטנות שעלולות לגרום 

למעיכה

התקנה )ה-CatGenie דורש התחברות לחשמל, מים וביוב(

התקנה בסמוך למכונת הכביסה 
1. סגור את ברז המים למכונת הכביסה.

2. נתק את צינור המים של מכונת הכביסה מהברז.
3. חבר את צינור המים של מכונת הכביסה אל המפצל ¾  וחבר את המפצל אל הברז.
4. חבר את צינור המים של ה-CatGenie אל המפצל. פתח את ברז המים וודא שאין 

נזילות.
5. הכנס את צינור הריקון של ה-CatGenie לעמוד הריקון יחד עם צינור הריקון של 

מכונת הכביסה. 
6. וודא שלשני צינורות הריקון יש מעבר חופשי. עם גודל הפתח של צינור הביוב אינו 

מספק, יש לפצל אותו לשניים )המפצל לא מסופק וניתן להשגה בחנויות לחומרי 
בנין(. הכנס התקע לחשמל.

התקנה בסמוך לשירותים 
1. סגור את ברז המים למיכל ההדחה ונתק את צינור המים של מיכל 

ההדחה מהברז.
2. חבר את צינור המים של מיכל ההדחה אל המפצל ½ וחבר את המפצל 

אל הברז.
3. חבר את צינור המים של ה-CatGenie אל המפצל. פתח את ברז המים 

וודא שאין נזילות.
4. במקרה של ריקון אל האסלה, חבר את וו הגומי אל הקצה של צינור 

הריקון.
5. הצב את וו הגומי מתחת למושב האסלה וודא שמושב האסלה אינו מועך 

אותו. הכנס התקע לחשמל.

1

3

2

45

123

2

45

 בסמוך למכונת הכביסה
נכון: אפשר לצינור הריקון של ה-CatGenie להיות 

צמוד לרצפה לאורך כחצי מטר ואז תעלה אותו לכיוון 
 עמוד הביוב.

לא נכון: אל תמשוך את צינור הריקון כלפי מעלה מיד 
ביציאה מהבסיס. עלול לגרום למעיכה וסתימה.

 בריקון ישירות לנקודת ביוב ברצפה
 CatGenie-נכון: וודא שצינור הריקון של ה

עולה לגובה של לפחות 20 ס”מ לפני שהוא יורד 
 לנקודת הביוב

לא נכון: אל תוליך את צינור הריקון של 
ה-CatGenie ישירות לנקודת הביוב. יגרום 
לזרימה חופשית של המים בגרוויטציה ולא 
יאפשר הגעה למפלס מים הכרחי לשטיפה.

נכון / לא נכון בהתקנה

לא נכוןנכון

לא נכון

לא נכוןנכוןנכון

לא נכון

הכנסת שני צינורות ריקון לעמוד הביוב של מכונת הכביסה
1. כאשר הפתח של צינור הביוב צר מלהכיל את שני צינורות הריקון,

2. התקן מפצל על צינור הביוב. )לא מסופק. ניתן לרכוש בחנות חומרי בניין(
 3. הכנס את צינור הריקון של ה-CatGenie תחילה דרך הפתח הצדדי.

4. הכנס את צינור הריקון של מכונת הכביסה מהפתח העליון.
5. וודא שצינור הריקון של ה-CatGenie מגיע לנקודה יותר נמוכה ולא נחסם על ידי צינור הריקון של מכונת הכביסה.

CatGenie

CatGenieמכונת 
כביסה

 מכונת
כביסה
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 דסקיות מרווח: 
הדסקיות נועדות להרמת הקערה והקטנת המרווח ביינה 

לבין סגר עליון לנעילת בסיס. אם נראה לך שיש איבוד רב 
של גרגרים במרווח בין הקערה לסגר, ניתן לפתור זאת על 
ידי הוספת דסקיות בתחתית הקערה. הדסקיות נמצאות 

 בשקית חלקי החילוף.
להוספת דסקיות בצע את הפירוק המתואר למעלה. הוסף 

דסקית אחת עד שתיים והרכב. לפני התקנת היחידה 
החשמלית וודא שניתן לסובב את הקערה ביד. הוספה 

של יותר מידי דסקיות עלולה לגרום לחיכוך יתר שיפריע 
לסיבוב הקערה.

כיצד להגיע לחלקים הפנימיים במידת הצורך

לפירוק המוצר למרכיבים, נתק את המוצר מהחשמל והרחיקו 
 מעט מהקיר.

וודא שצינור הריקון נשאר במקומו בתוך עמוד הביוב או על 
האסלה. הסר את כיסוי הקערה, עם מותקן, ואת הכיסוי של 

 בית המשאבה. הסר את היחידה החשמלית והניחה על הרצפה. 
נתק את הכף מהתפס שלה. הרם את ציר הכף לנקודה 

העליונה ביותר. השתמש בשתי ידיים להסרת סגר עליון לנעילת 
בסיס. לחץ עם בוהן יד אחת על גלגל שיניים שחור מגומי של 

המשאבה ועם היד השנייה דחוף כלפי מעלה את הצד האחורי של 
הסגר עליון לנעילת בסיס. בשלב הזה ניתן להרים את הקערה יחד 

עם החול הנשטף ולהניחה בצד. ניתן לשלוף את בית המשאבה 
מתוך הבסיס.

אזהרה: אל תשכח לנתק את יחידה מהחשמל לפני הפירוק. להזכירך, הסרת היחידה 
החשמלית מהבסיס גורמת לניתוק מפסק הבטיחות.

כיצד להחליף חלקים. חלקי חילוף נמצאים בשקית מתחת לבסיס.
פיטמה כתומה:

ממוקמת בחלק התחתון של היחידה החשמלית. הפיטמה מונעת את 
התייבשות נוזל הניקוי ביציאה ממערכת המינון. התייבשות עלולה 

לגרום לסתימה. לוודא תקינות, הסר את הפיטמה ממקומה ושטוף 
במים חמים. הבט כנגד האור וודא שהחריר ביציאה מהפיטמה פתוח.  

אם הפיטמה חסרה, התקן את הפיטמה הנמצאת בשקית חלקי 
החילוף ופנה לשירות לקוחות לקבלת אחד במקומו. לפני ההרכבה 

שטוף את סגר הבסיס. ההרכבה בסדר הפוף לפירוק.
שקית עם חלקי חילוף נמצאת 

מתחת לבסיס. 

חיישן מפלס מים:
ניתן לשלוף את חיישן מפלס 
המים ללא פירוק נוסף מעבר 

להסרת היחידה החשמלי. נקה 
את החיישן עם לימון ומים 

חמים. אם החלק התחתון של 
החיישן סרוט ופגוע, החלף עם 

חיישן הנמצא בשקית חלקי 
החילוף ופנה לשירות לקוחות 

לקבלת אחד במקומו.

 אטם אדום:
האטם האדום נמצא ביציאה מבית 
המשאבה. להגעה אליו יש לשלוף 

את בית המשאבה מהבסיס. האטם 
חיוני ביותר ליעילות המשאבה. 

וודא שהאטם שלם ונקי. מרח עם 
סבון נוזלי לפני ההרכבה. במידת 

הצורך החלף עם אטם הנמצא 
בשקית חלקי החילוף ופנה לשירות 

לקוחות לקבלת אחד במקומו.

 אטם טבעתי במחבר ¾:
וודא שהאטם נמצא 

ברקורד של המחבר. אם 
חסר ניתן לרכוש בחנות 

חומרי בניין.
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איתור תקלות
טיפ: שימוש במוד הפעלת חתול מונע חלק גדול מהתקלות בזכות השטיפות המרובות.

הקשב והתבונן לזיהוי סוג התקלה. לחץ START להפסקת הצפצופים.
תקלה מס’ 1: נורית תקלה ונורית 1 דולקות לסירוגין ונשמע צפצוף בודד. נובע מחיישן גובה מים מלוכלך או סתימה במשאבה.

תקלה מס’ 2:  נורית תקלה ונורית 2 דולקות לסירוגין ונשמע צפצוף כפול. נובע מבעיה בכניסת המים או בחישת המפלס.

חיישן מלוכלך

חיישן נקי
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א. אין מים בקערה. אל תנתק מהחשמל ואל תפרק. לחץ על START להשתקת הצפצוף.
•  ברז המים סגור ולכן לא נכנסים מים. פתח את הברז.

�  צינור המים של ה-CatGenie לא מחובר לברז או ליחידה החשמלית. חבר את הצינור.
 •  צינור המים מקופל או מעוך. וודא שהצינור מאפשר זרימה חופשית של מים.

ב. אין מספיק מים בקערה. אל תנתק מהחשמל ואל תפרק. לחץ על START להשתקת 
הצפצוף.

•  המים מתרוקנים דרך צינור הריקון במקביל לכניסתם לקערה. וודא שצינור הריקון  
   עולה לגובה מינימאלי של 20 ס”מ לפני הגעתו לנקודת הביוב.

•  לחץ המים בברז נמוך. אם ידוע לך שלחץ המים בבית נמוך, דאג שלא יופעלו מכשירים 
 CatGenie-הפעל את ה .CatGenie-צורכי מים ובני הבית לא יתרחצו במקביל לפעולת ה

בשעות שבהן לחץ המים יותר חזק )שעות הלילה(.
�  לחץ המים בבית נורמאלי ורק ל-CatGenie נכנס זרם מים חלש. סגור את ברז המים. 

   נתק את צינור המים מהיחידה החשמלית. שלוף ונקה את הפילטר בכניסה לברז 
    החשמלי.

ג. יש יותר מידי מים בקערה.  המפלס גבוה משמעותית מהקו בקערה שמומלץ לגובה 
גרגרים מקסימאלי.

•  חיישן גובה מים מלוכלך או חסר. הסר את היחידה החשמלית. שלוף את החיישן ורחץ 
   אותו עם לימון ומים חמים. 

�  ה-CatGenie לא מפולס. וודא שהבסיס מפולס.
•  אבנית ולכלוך סתמו את חורי החלחול לבית המשאבה. המים לא עוברים מהבסיס לבית המשאבה ולכן לא מגיעים לחיישן. 

בצע ניקוי תקופתי עם שקית אבקה או קרטרידג’ ייעודיים או בצע פירוק וניקוי בסיס ובית משאבה. 

במקרה של תקלה, סוג התקלה )1,2,3,4( , 
מבוטא על ידי מספר הנורה יחד עם נורית 

תקלה ומספר הצפצופים הרצופים בין 
 הפסקה להפסקה.

לדוגמא: תקלה מספר 2 תוצג על ידי נורה 2 
יחד עם נורת תקלה ושני צפצופים רצופים.

יכולות להיות תקלות 
שאינן מאופיינות על ידי 

מספר וצפצופים.

א. חיישן גובה מים מלוכלך או חסר. הסר את היחידה החשמלית. שלוף את החיישן 
ורחץ אותו עם לימון ומים חמים. 

ב. בית המשאבה מלא במים. בשלב ראשון אל תבצע פירוק. יתכן שניתן לפתור את 
הבעיה ללא פירוק. בצע את סדר הפעולות לפתיחת סתימה בעמוד 17 או התקשר 

לשירות לקוחות 1-700-50-66-90 לקבלת עזרה באמצעות הטלפון.  

אם שום דבר לא עוזר פנה לשירות לקוחות בטלפון: 1-700-50-66-90



 א. הגרגרים יבשים אבל לא נקיים.
 נגרם עקב חיישן גובה מים מלוכלך שלא אפשר כניסת מים בזמן השטיפה.

הסר את היחידה החשמלית. שלוף את החיישן ורחץ אותו עם לימון ומים חמים. הפעל שטיפה 
ידנית על ידי לחיצה על כפתור START. המכונה תבצע מחזור שטיפה עם הרעדות מרובות 

למניעת כניסת כמות גדולה של גרגרים לבית המשאבה.

 ב. הגרגרים לחים או מוצפים במים. המכונה לא הצליחה לרוקן את כל המים או חלקם.
 נגרם עקב חסימה של צינור הריקון או סתימה בבית המשאבה.

וודא שצינור הריקון לא מעוך על ידי הבסיס ושהוא יוצא מאחד המעברים המיועדים לכך בחלק 
האחורי תחתון של הבסיס. וודא שהלולאה מתחת לבסיס גדולה מספיק. בהתקנה בסמוך 

לשירותים וודא שוו הגומי לא מעוך על ידי מושב האסלה. בהתקנה בסמוך למכונת הכביסה וודא 
שצינור הריקון לא מעוך על ידי צינור הריקון של מכונת הכביסה ושגובה הריקון לא עובר 80 ס"מ.

השלב הבא: פתור את בעיית הריקון שנבעה מהתקנה או מסתימה בבית המשאבה. 

גורמים אפשריים לסתימה:
� עצם זר שהגיע לקערה על ידי החתול או ילד ותקע את המשאבה.

� גרגרים שהופרדו לבית המשאבה ותוקעים את המשאבה וצינור הריקון.
� בית המשאבה לא מוכנס באופן מלא למקומו בבסיס.

 פיתרון: בצע את השלבים לפתיחת סתימה בעמוד 17

 .CatGenie-טיפ חשוב מאוד: סתימות נגרמות במקרים רבים מחוסר הפעלה מספקת של ה
חשוב להריץ מספיק מחזורי שטיפה בהתאם למספר החתולים, גודלם ואורך השיער. הפעלה 

במוד הפעלת חתול מבטיחה מספיק שטיפות.

טיפ חשוב: לשמירה על תפקוד תקין לאורך זמן, השתמש בערכות או קרטרידג' לניקוי 
תקופתי 4 עד 6 פעמים בשנה. דוגמא סופקה עם המוצר.

טיפ: התקשר לשירות לקוחות לקבלת עזרה בטלפון 1-700-50-66-90

תקלה מס’ 3:  נורית תקלה ונורית 3 דולקות לסירוגין ונשמעות סדרות של שלושה צפצופים. נובע מחיישן גובה מים מלוכלך 
או סתימה במשאבה.

משהו חוסם את פתחי האוורור הקדמיים או האחוריים. זהירות. סכנת שריפה. וודא שפתחי האוורור פנויים ומאפשרים זרימה 
חופשית של אוויר. וודא שה-CatGenie מרוחק מספר סנטימטרים מהקיר. שאב בעזרת שואב אבק דרך הפתחים האחוריים. אפשר 

ליחידה החשמלית להתקרר. לחץ מעל 4 שניות על כפתור START לאיפוס התקלה. הייבוש אמור להמשיך.

אזהרה: הישאר באזור ה-CatGenie וודא שהייבוש מסתיים בהצלחה. אם לא יוצא אוויר חם מפתח הייבשן או שיש ריח שרוף, 
או כל תופעה לא שגרתית אחרת, נתק את המכונה מהחשמל והתקשר לשירות לקוחות 1-700-50-66-90

תקלה מס’ 4: נורית תקלה ונורית 4 דולקות לסירוגין ונשמעות סדרות של 4 צפצופים. נובע מהתחממות יתר של הייבשן.
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הערה: לפני הטיפול בתקלה אבחן האם הקערה מלאה במים ואם לא האם הגרגרים לחים. 
עבור לסעיף א. אם הגרגרים יבשים אבל מלוכלכים. עבור לסעיף ב. אם הקערה מלאה במים או 

שהגרגרים לחים.



א. הקערה ו/או היחידה החשמלית לא במקומם. הסר את היחידה החשמלית והבט על גלגל 
השיניים של הקערה מבעד לפתח העגול )ראה תמונה(. השתמש באצבע לסיבוב  גלגל השיניים 

של הקערה מספר מילימטרים לאפשר שילוב קל יותר של גלגלי השיניים. וודא שאין גרגרים 
בשקע של היחידה החשמלית והחזר את היחידה החשמלית למקומה.

ב. אם הוספת דסקיות מרווח מתחת לקערה, יתכן שהוספת יותר מדי והחיכוך בין הקערה לסגר 
הבסיס חזק מידי. ראה עמוד 11.

אם הבעיה לא נפתרה, בצע את סדר הפעולות בעמוד 19 סעיף 2. עם הקערה לא מסתובבת 
תתקשר לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90.

בעיית מים או ריקון ללא חיווי תקלה
5. מים נקיים בסביבת הבסיס. הגרגרים בקערה יבשים.

 CatGenie-א. סגור את ברז המים בחדר הכביסה או בשירותים. נתק את ה
מהחשמל. חכה חמש דקות ונגב את המים. חפש את המקום הגבוה ביותר שבו 

נראית רטיבות לאיתור מקור הנזילה. הדק את חלקי הפלסטיק ביד ואת חלקי 
המתכת עם כלי עזר. פתח שוב את ברז המים. חזור על התהליך שנית אם עדיין יש 

 נזילה. אם ההתקנה היא בסמוך למכונת הכביסה עבור לסעיף ב.

ב. בדוק האם אטם הגומי במחבר ¾ חסר. נתק את המחבר מהברז וודא שהאטם 
במקום. אם האטם חסר או קרוע, רכוש אטם מתאים בחנות חומרי בניין.

6. מים מלוכלכים בסביבת הבסיס. הגרגרים בקערה יבשים.
א. בסמוך למכונת הכביסה, צינור הריקון של ה-CatGenie לא ממוקם כראוי. מקם את 

צינור הריקון על פי ההוראות בעמוד 10.

ב. צינור הריקון מכופף מתחת לבסיס. עלול לגרום לדליפה מתחת הבסיס. 
דאג ללולאה תקינה ובדוק שוב באמצעות נייר מגבת יבש אם הדליפה נמשכת.

אם הדליפה מצינור הריקון מתחת לבסיס נמשכת, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

7. גרגרים רטובים או מוצפים בסוף מחזור השטיפה ואין חיווי תקלה.
תחילה שלול אפשרות של סתימה בריקון. ראה הוראות בעמוד 17 ובצע את הוראות פתיחת סתימה. לאחר מכן בצע את 

ההוראות בעמוד 19 סעיף 6. יתכן שהייבשן מוציא אוויר קר. אם האוויר קר התקשר לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

בעיית בהרכבה ללא חיווי תקלה
8. כף ההפרדה לא מפרידה את הצרכים בתחילת השטיפה.

בדוק האם הכף עם צירה עולה ויורדת בחופשיות כאשר היחידה החשמלית במקומה. אם כן, 
הסר את היחידה החשמלית. נקה גרגרים וודא שכל הזורים נקיים. אחוז את הכף ונסה לסובב את 
גלגל השיניים. אם גלגל השיניים מסתובב יותר מ 3 ס”מ כנראה שנשבר אחד הפינים בציר הכף. 

תתקשר לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90. אם לא, החזר את היחידה החשמלית למקומה 
ובדוק שנית אם הכף עם צירה  נעים בחופשיות. אם כן יתכן שנשבר ציר בתוך היחידה החשמלית. 

תתקשר לשירות לקוחות בטלפון  1-700-50-66-90.

9. הקערה לא מסתובבת או מסתובבת לצד אחד בלבד.
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א. ביטול השטיפה באמצע. יתכן ובמקום לעצור, ביטלת לחלוטין את השטיפה. לחיצה ארוכה של מעל 4 שניות על כפתור PAUSE מבטלת לחלוטין 
 .START את השטיפה באמצע. להתחיל שטיפה חדשה יש ללחוץ שוב

ב. לתשומת ליבך, אם שטיפה בוטלה באמצע, בשטיפה הבאה מבוצעות הרעדות מרובות של הכף לוודא שכל הגרגרים הרטובים נוערו ממנה ולא 
מועברים לבית המשאבה.

לא מגיע חשמל ליחידה. אין חיווי תקלה
10. בלחיצה על כפתור START יש הבהוב/צפצוף אבל מחזור הניקוי לא מתחיל

א. יתכן שהלחיצה הייתה קצרה מידי או חלשה מידי. לחץ ועזוב מעט יותר זמן ומעט יותר חזק. אמור להישמע צפצוף ומחזור הניקוי להתחיל. אם 
לא קורה כלום יתכן ויש בעיה בהגעת החשמל ליחידה. ראה סעיף 11 למטה.

ב. כשאתה לוחץ על START נורית נעילת ילדים מהבהבת ונשמעים צפצופים. היחידה בנעילת ילדים. בטל את נעילת הילדים על ידי לחיצה יחדיו 
על שני הכפתורים מעל שלש שניות עד שנגמר הצפצוף.

ג. כשאתה לוחץ על START נורת הקרטרידג’ מהבהבת ונשמעים צפצופים. חסר קרטרידג’ או שהקרטרידג’ ריק. החלף את הקרטרידג’.
ד. כשאתה לוחץ על START נורת תקלה ונורת מספר מהבהבות לסירוגין ונשמעים צפצופים. עבור לעמוד 11 או 13 וטפל על פי מספר התקלה.

אם שום דבר לא פותר, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

11. בלחיצה על כפתור START לא קורה כלום, אין צפצוף ואין חיווי

12. הפעלות אוטומטיות לא מתחילות בזמן המיועד

13. השטיפה הופסקה באמצע, יש מים בקערה או שהגרגרים רטובים, הכף נמצאת למטה

14. לאחר לחיצה על PAUSE באמצע שטיפה, א: היחידה חוזרת לפעול מעצמה או ב: היחידה לא חזרה לפעול 
.PAUSE-נועד להבטיח שהשטיפה תמשיך גם אם שכחת לבטל את ה .PAUSE-מעצמה לאחר 10 דקות ב

א. לא מגיע חשמל ליחידה החשמלית. וודא שיש חשמל בבית, ושלא קפץ נתיך. נסה להפעיל 
מכשיר חשמלי אחר באותו תקע או חבר את ה-CatGenie לשקע אחר. כשהחשמל חוזר 

ליחידה היא מבצעת בדיקה עצמית הכוללת הבהובים וצפצופים.
ב. היחידה החשמלית לא במקומה באופן מלא. מונע ממפסק הבטיחות להיסגר. הסר את 

היחידה החשמלית. וודא שאין גרגרים או כל גורם מפריע אחר. וודא שסגר בסיס עליון מורכב 
כראוי. החזר את יחידה החשמלית למקומה. אמור להישמע קליק של המפסק. בדוק מאחור 

שחוט החשמל אינו מפריע ושהיחידה יושבת עד הסוף. ראה ציור.
אם שום דבר לא פותר, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

א. היחידה החשמלית לא מחוברת לחשמל. לתשומת ליבך הפסקת חשמל גורמת לאיבוד הזמן המקורי 
של איפוס הטיימר. יש לאפס טיימר מחדש בשעה הרצויה. 

ב. הפסקת חשמל או ההפרעה בחשמל גרמו לאתחול מחדש. יש לאפס את הטיימר.
ג. הפעלות אוטומטיות לא תוכנתו כמו שצריך. וודא שנורית עם מספר ההפעלות הדרושות דולקת. 

ראה עמוד 7 לתכנות הפעלות אוטומטיות.
ד. חיישן חתול מזהה נוכחות בקערה. וודא שאין כל עצם זר בקערה. 

ה. במוד הפעלת חתול, השטיפה אמורה להתחיל 10 דקות לאחר עזיבת החתול. כשהיחידה מתוכנתת 
נכון, ללא ביקור חתול, נורת חתול דולקת קבוע ולאחר ביקור חתול הנורה מהבהבת מהר עד לתחילת השטיפה. אם לא אופס הטיימר הנורה 

מהבהבת לאט. 
אם שום דבר לא פותר, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

א. לא מגיע חשמל ליחידה החשמלית. וודא שיש חשמל בבית, ושלא קפץ נתיך. נסה להפעיל מכשיר חשמלי אחר באותו תקע 
או חבר את ה-CatGenie לשקע אחר. כשהחשמל חוזר ליחידה היא מבצעת בדיקה עצמית הכוללת הבהובים וצפצופים.

ב. יש בעיה בריקון. בצע הוראות טיפול בסתימה בעמוד 17. בצע את סדר הפעולות עד לפתרון הסתימה.
אם שום דבר לא פותר, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90
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ב. ניקוי חיישן גובה מים
חיישן גובה מים צריך להיות נקי מאבנית ולכלוך על מנת לתפקד 

כראוי. אם המים בבית קשים מומלץ לנקות את החיישן לפחות אחת 
לחודשיים. מומלץ לסמן על לוח השנה את מועד הניקוי הבא כדי לא 
לשכוח. לניקוי החיישן בצע את הפעולות הפשוטות הבאות. אין צורך 

לנתק את היחידה מהחשמל.
הסר את כיסוי בית המשאבה. הסר את היחידה החשמלית והניחה 

 בצד בעדינות על מטלית.
שלוף את החיישן, שטוף עם מי לימון או חומץ ומים חמים. נגב עם נייר 

עדין והשב למקום.
הנמך את הכף עם צירה וודא שבית המשאבה נקי מעצמים זרים 

וכמויות גדולות של שיער. במידת הצורך נקה ללא פירוק.
החזר את הכף לנקודה עליונה והתקן את היחידה החשמלית 

במקומה. וודא שאין גרגרים או כל עצם זר אחר שעלול להפריע ליחידה 
לרדת עד הסוף. וודא מאחור שצינור המים וכבל החשמל עוברים 

בשקע המיועד לכך.

תחזוקה שוטפת
א. תחזוקה בלחיצת כפתור

כמה זה קל? החלף את הקרטרידג’ הרגיל בקרטרידג’ 
.START ניקוי תקופתי ולחץ על 

המכונה תבצע מחזור שטיפה שונה עם כמות גדולה 
של נוזל ניקוי תקופתי. הניקוי התקופתי יגרום להמסת 
אבנית, ניקוי יסודי של בית המשאבה, הבסיס, הקערה 

והגרגרים. הניקוי לוקח יותר זמן משטיפה רגילה על 
 מנת לאפשר השרייה ארוכה עם החומר הפעיל.

מומלץ לביצוע כל שלושה חודשים. החומר הפעיל ניתן להשגה גם בשקית. עקוב אחר הוראות 
השימוש המודפסות על הקרטרידג’ ועל השקית.

הערה: שימוש בקרטרידג’ ניקוי תקופתי בתדירות המומלצת עשוי למנוע את הצורך בניקוי 
המתואר בסעיף ב.

ג. בדוק את בית המשאבה, ייתכן שהחתול הביא “הפתעות” שעלולות להפריע
אם לחתול יש שיער ארוך או שהחתול נוהג לשחק ולבלוע שקיות פלסטיק/צמר/חוטים/עלי דשא , בסופו 

של דבר הכול מתנקז לבית המשאבה ועלול לגרום לסתימה. לפעמים חתולים וילדים זורקים לקערה 
חפצים שונים או שבסמיכות למכונת הכביסה נופלים לקערה עצמים מהכיסים . כבר ראינו הכול. אבנים, 

צעצועים, מטבעות, ברגים, קוקיות שיער ועוד . כל העצמים האלו עלולים לגרום לסתימה ותקיעה של 
המשאבה. בית המשאבה תוכנן כך שבקלות יחסית ניתן לפרקו לגורמים, להסיר עצמים זרים ולנקות.

הסר את כיסוי בית המשאבה. והבט לתוך בית המשאבה. אם אתה מבחין בעצם זר, הסר את היחידה 
החשמלית והניחה בצד. הנמך את הכף והוצא את העצם הזר ללא פירוק בית המשאבה. החזר את הכף 

לנקודה עליונה והתקן את היחידה החשמלית במקומה. וודא שאין גרגרים או כל עצם זר אחר שעלול 
להפריע ליחידה לרדת עד הסוף. 

וודא מאחור שצינור המים וכבל החשמל עוברים בשקע המיועד לכך. לסיום להריץ שטיפה ולוודא 
שהכול תקין.

טיפ: מניסיוננו שימוש 
במוד הפעלת חתול  

מבטיח פעולה תקינה לאורך 
זמן רב בזכות ריבוי השטיפות 

וניקוי בסמיכות לביקור החתול. 
ראה עמוד 7 לבחירת מוד 

הפעלת חתול.
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פתיחת סתימה ב-2 שלבים
יש להתחיל בשלב 1, המתואר בעמוד נוכחי. באם לא עוזר, יש לעבור לשלב 

השני כמתואר בעמוד 18.
לחליפין, ניתן להתקשר למרכז התמיכה שלנו 1-700-50-66-90 ולהסתייע 

בהנחיותיו של איש התמיכה הטכנית.

שלב 1: 
א. הסר את כיסוי הפלסטיק מעל כף האיסוף. הרם את יחידת ההפעלה 
והנח אותה בזהירות על מגבת, שעון על קיר לתמיכה. שחרר את צינור הניקוז הגלול 

בתחתית הבסיס. זהירות: עשויים להיות בצינור ובבסיס מים.יש להרים הבסיס 
באופן מינימלי, עד כ- 5 ס”מ, ולהעביר צינור קדימה, כמודגם בתמונה.

ב. אם המכשיר מנוקז לאסלה, יש לפרק “תפס וו” מקצה צינור 
הניקוז. באם מחובר לניקוז מכונת כביסה, יש להוציא צינור הניקוז מתוך צינור 
השופכין ולגלות את קצהו. יש לאחוז בקצה הצינור ולנערו כנגד הריצפה ובסיס 

המכשיר. זה עשוי לסייע בשחרור הסתימה.

ג. החזק בקצה הצינור והצמד אותו בחוזקה לברז מים. פתח את 
הברז בכוונה ליצור זרימת מים אל המשאבה והבסיס, תוך כדי פתיחת הסתימה. 

החזר הצינור למקומו.

ד. גלגל השיניים השחור בחלקו העליון של בית המשאבה, מעביר את 
התנועה הסיבובית לגלגל המשאבה. יש לסובב אותו 5 סיבובים מלאים בכיווןהשעון. 

הסיבוב צריך להיעשות בקלות יתירה. במידה והתנועה קשה – כנראה וגלגל 
המשאבה תקוע ע”י גורם הסתימה\גרגרים.

יש לשלוף ולנקות חיישן גובה מים )ראה עמ’ 16(.  יש לבדוק בית המשאבה ולנקות 
מהציר ומגלגל המשאבה כל לכלוך )שערות, חוטים, גרגרים, עצמים זרים וכו’(. 
החזר המגדל למקומו בזהירות. בעת החזרת המגדל למקומו, צריכים להישמע 

צפצופי הבדיקה ותידלק ותיכבה סידרת נורות.

ה. המשך בביצוע סידרת הבדיקות הבאות: קוד טכנאי ---< בדיקת 
ניקוז מים.

ח. בחזרה לשיגרה:
�  החזר וכרוך צינור הניקוז לתחתית הבסיס 

כמודגם בצילום.
�  לחץ כפתור AUTO פעמיים עד שנוריות 3 ו-4 

ידלקו באופן קבוע. ודא היצאות מחסנית חומר 
ניקוי במקומה.

�  לחיצה על כפתור START, ובעקבותיה 3 
צפצופים ארוכים, והידלקות קצרה של כל נורות 

המצב, יעידו על כניסת המכונה ל”מחזור ניקוי 
מיוחד”.

�  הגרגרים בקערה רטובים, ולכן הכף לא תבצע 
כעת איסוף. המחזור יכלול מילוי מים, שאיבה 

וייבוש. בסיום המחזור תחזור המכונה למצב 
הרגיל שקבע לה המשתמש.

ו. כניסה לקוד טכנאי:
�   הרם את יחידת ההפעלה בזהירות, החזק בה 

למשך 3 שניות והחזירה למקום בעדינות.
�   מייד כאשר נשמעת סידרת ה”ביפים” ו-3 

נוריות מהבהבות, יש ללחוץ על שני הכפתורים 
יחדיו ולהחזיקם לחוצים. בשלב הבא ייפסקו 

הצפצופים וההבהובים. יש להמשיך וללחוץ על 
שני הכפתורים כל העת.

�   כעת תחל סידרת הבהובים וצפצופים שנייה. 
עכשיו יש לשחרר את הלחיצה.

�   עתה, תחל סידרה שלישית של צפצופים 
והבהובים. זהו הסימן לכך שהמכשיר נכנס 

למצב “קוד טכנאי”.
�   נורה מס. 1 תידלק באופן קבוע ותהווה סימן 

למעבר לשלב הבא.

ז. בדיקת ניקוז:
�  לחיצה קצרה על כפתור AUTO - יישמע 

צפצוף ונורה 2 תידלק.
�  3 לחיצות קצרות נוספות, עד למצב בו נורות 

4 ו-1 דולקות.
�  לחיצה קצרה על כפתור START תפעיל 
משאבה, ותזרים מים דרך צינור הניקוז.

�  באם מים זורמים באופן סדיר דרך הצינור, 
זהו סימן לפתירת הבעייה. ברכות. לחץ שוב 
על כפתור START  והמשאבה תיכבה. עבור 

לסעיף ח’ -  “חזרה לשיגרה”.

  START באם מים לא זורמים, לחץ �
להפסקת פעולת המשאבה. חזור 

על סעיפים: א’ עד ז’ שלוש פעמים. 
באם עדיין לא נפתחה הסתימה, 

עבור לשלב 2, עמוד 18.

נקה את בית המשאבה

הסר את יחידת ההפעלה והנח 
אותה בעדינות בצד

נער 
ושקשק 

את צינור 
הניקוז כנגד 

הריצפה 
והבסיס

צינור הניקוז מתחת לבסיס

חישן גובה מים

צריך 
עזרה מקצועית?

התקשר אלינו
1-700-50-66-90



לפני תחילת שלב 2, יש לפרק את מכשיר הקטג'יני.
1.  הסר את כיסוי הכף, הרם את המגדל 
והנח אותו על מגבת, נתמך כנגד קיר.

2.  הסר את כף האיסוף )לניתוק, לחץ 
על הכפתור השחור המרובע(. 

3.  העבר את תופסן הכף דרך סגר עליון 
לנעילת בסיס.

4.  נתק את הסגר במשיכה כלפי מעלה, 
תוך כדי דחיפה נגדית של גלגל 

הגומי השחור.  
5.  הפרד והסר את הסגר מהבסיס.

שלב 2: ניקוי בית המשאבה מבפנים ומבחוץ...
כניסת מים מהבסיס למשאבה

יציאת מים לצינור הניקוז

טיפ: מומלץ לבצע שלב זה עם כפפות גומי.
משוך והרם את בית המשאבה אל מחוץ לבסיס. אם בית המשאבה מלוכלך 

או מלא במים, רצוי לנקזו או לפתוח אותו מעל קערת המכשיר. מומלץ 
להניחו על נייר עיתון או בדלי. לאחר פתיחת המשאבה )לשני חלקים, 

בדומה לפתיחת ספר( יש לנקות שערות, גרגרים וכל לכלוך על ציר ומדחף 
המשאבה. להיזהר שלא לאבד את טבעת חיתוך השיער )אפורה( ואת אטם 

הגומי )כתום(. 

לרחוץ האביזר במים זורמים בכיור באמצעות ברז.
יש לאתר ולהסיר גרגרים מכל סביבת המשאבה, מבחוץ ומבפנים. יש להקפיד על 

הרכבת טבעת חיתוך השיער כאשר השיניים כלפי מטה, והחריץ בהיקף הטבעת 
מותאם לבליטה הזוויתית של פנים בית המשאבה. בעת סגירת המשאבה יש לוודא 
כי כל חוליות ה"ציר" הנגדי משולבות זו בזו. יש למרוח אטם גומי כתום בסבון נוזלי 

או שמן תינוקות. 

ניקוי בסיס המכשיר מבפנים. תחזוקה שוטפת מונעת עבודה קשה.

טבעת ניקוי הבסיס עם 
בליטות כלפי מעלה, צמודה 

להיקף פנים הבסיס.

כרוך צינור 
הריקון באופן 

רפוי סביב 
הבליטה 

המרכזית, 
בתחתית הבסיס

יש לנקות 
גרגרים באופן 

מוחלט מגומחת 
בית המשאבה!

אם צריך להזיז בסיס 
מלא  במים, יש להחזיק 

קצה צינור ריקון גבוה 
יותר מגובה הבסיס!!

קערה עם גרגרים רטובים 
מומלץ לעטוף בשק אשפה

הרם את הקערה והנח אותה בצד, רצוי בתוך שק אשפה, למניעת נזילת מים. מומלץ לסגור השק, ע"מ למנוע כניסת החתול. הוצא 
את טבעת הניקוי מתחתית הבסיס. יש לנקז את המים מהבסיס לדלי או לשירותים. באם מניידים את הבסיס ממקומו, יש לשים לב 

כי קצה צינור הניקוז גבוה יותר מגובה הבסיס. 
לאחר ריקון המים מהבסיס יש לבצע פעולות ב’ ו- ג’ המפורטות בעמ’ 17.

ניקוי הבסיס: יש לשטוף ולנקות כל הגרגרים בבסיס. במיוחד יש להקפיד על ניקוי תושבת בית המשאבה, וסביבת יציאת הניקוז 
מהבסיס. יש לכרוך צינור הניקוז באופן רפוי על תחתית הבסיס, כמודגם בצילום.

הרכבה: יש להחזיר קצה צינור הניקוז למקומו באסלה או לצינור השופכין. החזר את בית המשאבה למקומו והקפד כי אטם הגומי 
הכתום הגיע למקומו. הנח את דיסקית הניקוי בתחתית הבסיס, כאשר ה”בליטות” כלפי מעלה, והטבעת צמודה לדופן הבסיס. השב 
את הקערה למקומה במרכז הבסיס ווודא שהיא מסתובבת בקלות לשני הכיוונים. הנח את סגר הבסיס העליון מלמעלה, ודא מעבר 
תפס הכף ולחץ אותו כלפי הבסיס. הרכב את הכף והרם אותה למצב עליון. ודא כי פיטמת המינון הכתומה נמצאתבתחתית יחידת 

ההפעלה, בטרם תחזיר אותו למקומו )ראה הוראות עמ’ 17(.

חשוב לזכור כי ניתן להתקשר לנציג התמיכה בכל עת: 1-700-50-66-90 רצוי לצרף בפנייתך מספר סידורי של המכשיר – הרשום 
בצידו האחורי.
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מוד טכנאי – נועד לשימוש רק בתנאי שהופנית במפורש דרך פרק “איתור תקלות”, 
ו\או לפי בקשת נציג תמיכה טכנית בטלפון.

כללית: 
מוד טכנאי כולל 6 מצבים הבוחנים שמישות רכיבים שונים במכשיר. כמו כן, ישנן בו 2 סדרות הפעלה. על ידי שימוש בשני כפתורי ההפעלה, ניתן לבחון מה מהות 

הבעיה ממנה סובל המכשיר שברשותך. נא לקרוא את כל ההוראות, לפני תחילת ביצוע בדיקה. מומלץ להתקשר לשירות תמיכה בלקוחות, 1-700-50-66-90 בטרם 
תחל הבדיקה.

1. כניסה למוד טכנאי
�   הרם את יחידת ההפעלה בזהירות, החזק בה למשך 3 שניות והחזירה למקום בעדינות.

�   מייד כאשר נשמעת סידרת ה”ביפים” ו-3 נוריות מהבהבות, יש ללחוץ על שני הכפתורים 
יחדיו ולהחזיקם לחוצים. בשלב הבא ייפסקו הצפצופים וההבהובים. יש להמשיך וללחוץ על 

שני הכפתורים כל העת.
�   כעת תחל סידרת הבהובים וצפצופים שנייה. עכשיו יש לשחרר את הלחיצה.

�   עתה, תחל סידרה שלישית של צפצופים והבהובים. זהו הסימן לכך שהמכשיר נכנס למצב 
“קוד טכנאי”.

�   נורה מס. 1 תידלק באופן קבוע ותהווה סימן למעבר לשלב הבא.

2. כעת ניתן לבחור בקוד הגישה המתאים,  בהתאם לסוג הבעיה ממנה סובל המכשיר, בהתאם למופיע בטור השמאלי בטבלה המוצגת מטה. הניווט בין 
החלופות ייעשה ע”י לחיצה ושחרור של כפתור AUTO )אורך לחיצה כמחצית השנייה, בעת שחרור הכפתור ישמע צפצוף קצר ותידלק הנורה הבאה(. 

זהירות:
* נדרשת תשומת לב מיוחדת בעת פתיחת ברז המים )מוד 3(. חיישן גובה המים צריך להפסיק את הזרימה כאשר המים הגיעו לגובה המפלס. במקרה של תקלה 

.START-הכרוכה בכשל החיישן, ואי סגירת הברז - נדרש להפסיק זרימת המים באופן ידני ע”י לחיצה נוספת על כפתור ה
** אין להשאיר את המכשיר פועל במצב מוד טכנאי ולעולם אין להשאירו  פועל במצב “מייבש”. 

*** מוד טכנאי מס. 1 עד 6 )כולל( נועדו לבדיקות קצרות של רכיבי המכשיר. אין להפעילם לזמן ממושך.

זהירות: אין להפעיל אופרציות 1-6 יותר מאשר שלושים שניות בכל פעם!!! בתום בדיקה, יש לוודא כי כל הרכיבים במצב מופסק.
תשומת לב: “מוד 7” נועד לביצוע מחזור ניקוי מיוחד, במקרה בו הגרגרים רטובים ו\או האגן מלא מים, כתוצאה מסתימה במערכת הוצאת המים מהמכשיר. בתום 

המחזור המכשיר חוזר למצב הפעילות הרגילה שנקבעה לו.

טיפ: שתי נוריות מסייעות לזיהוי מצב בעת ניווט בין מצבי רכיבים )טור ימני(: א. נורית CARTRIDGE )למעלה, מופעל, ימין(. ב. נורית CHILD LOCK )למטה, מופסק, 
שמאל(.

אזורים כהים בטבלה )3,4,8( מיועדים לביצוע מול נציג תמיכה טלפונית בלבד. יש להסתייע בו בכל מקרה של חשש. 
טל. 1-700-50-66-90

3.יציאה מקוד טכנאי:
קוד טכנאי מוגבל ע”י התוכנה ל-30 דקות. בתום 30 דקות יחזור המכשיר למצב הקבוע אליו תוכנת ע”י המשתמש. בכל עת ניתן לצאת ממצב קוד טכנאי ע”י הרמת 

ה”מגדל” באוויר למשך 3 שניות והחזרתו )בעדינות..( למקומו. 

1. כף איסוף

2. סיבוב קערה

3. ברז מילוי

4. משאבת מינון

5. משאבת ריקון

6. מייבש

7. מחזור מיוחד

8. סרק מיוחד

ניווט בין סוגי מוד,
AUTO לחיצה קצרה על חיווי נוריות

נורית 1

דלוק

עצור

למעלהעצור

ימין עצור

למטהעצור

שמאל

דלוק

דלוק

דלוק

כבוי

כבוי

כבוי

כבוי

נורית 2

נורית 3

נורית 4

נורית 1+4

נורית 2+4

נורית 3+4

נורית 1+3+4

הפעולה\הרכיב הנבדק

תנועת כף איסוף

סיבוב קערה

כניסת מים לקערה

מינון חומר ניקוי

משאבת ריקון מים

מייבש אויר חם

מחזור בזמן גרגרים 
ו\או קערה רטובים

בדיקת “עיניים”

התחל מחזור מיוחד וצא מקוד טכנאי

התחל סרק מיוחד וצא מקוד טכנאי

לניווט בין אפשרויות הפעלה 
START לחיצה קצרה על
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ה-CatGenie הוא מוצר ייחודי עם תודעת שירות לקוחות ייחודית.
אנחנו רוצים שתהיו בטוחים בקנייה ומציעים את התנאים

הבאים שהם חריגים לשוק הצרכני בישראל:

שירות תמיכה טלפוני ייחודי הפועל במרבית ימי השבוע, ומלווה אתכם עד לפיתרון 
הבעייה\תקלה באופן הטוב ביותר.

מרבית התקלות ניתנות לפיתרון באמצעות הדרכה טלפונית ושיתוף פעולה של
הלקוח.

פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

אחריות למשך שנתיים תמימות על כל החלקים
לפני ההתקנה רשום את המספר הסידורי הנמצא בגב היחידה החשמלית.

בכל פניה לשירות לקוחות יש לציין את המספר הסידורי.

איך מממשים את האחריות:
והיה ונשבר\התקלקל חלק, יש להביאו )בתיאום טלפוני מראש( למשרדי החברה 

בבצרה, או לאחת מארבע נקודות השרות שלנו )תל אביב, חיפה, כרמיאל, חדרה( 
ולהחליפו בחלק תקין, שיימסר ללא חיוב כספי!!! 

במידה ולקוח לא יהיה מוכן או יכול לשתף פעולה בטלפון ויידרש ביקור יחויב הלקוח 
בעלות ביקור כמקובל.

בתום תקופת האחריות יינתן שירות טלפוני ללא תשלום ועבור ביקור בית וחלפים
יגבה תשלום כמקובל.

שאלות בנוגע למוצר או לאחריות, פנה לשירות לקוחות בטלפון 1-700-50-66-90

פרטים להתקשרות:
 פט נוביישנס בע”מ

 רח’ העלייה 11 ת.ד. 275

 בצרה, 60944

 טלפון: 09-7445012

 פקס: 09-7445013

 שירות לקוחות: 1-700-50-66-90

info@catgenie.co.il :דואר אלקטרוני

FCC NOTICE
This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC rules. These limits are 
designed to provide reasonable protec-
tion against harmful interferences in a 
residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the in-
structions, may cause harmful interfer-
ence to radio communications.

However, there is no guarantee that in-
terference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be de-
termined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one 
or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving an-
tenna
2. Increase the separation between 
equipment and receiver
3. Connect the equipment to an outlet 
on a circuit different from that to which 
the receiver is connected
4. Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician.

FCC WARNING
Modifications not expressly approved 
by the manufacturer could void the user 
authority to operate the equipment 
under FCC rules.

USE CONDITIONS
This device complies with Part 15 of the 
FCC rules. Operation is subjected to 
the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful 
interference, and 
(2) this device must accept any interfer-
ence received, including interference 
that may cause undesirable operation.

CatGenie UPC Number
891329001256
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