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Gefeliciteerd m
et de aanschaf van uw

 nieuw
e voerbak! 

Deze m
icrochip voerbak is ontw

orpen om
 uw

 huisdier te herkennen aan de 
geïm

planteerde m
icrochip of de SureFlap RFID-penning (één inbegrepen, 

verpakkingen van tw
ee apart verkrijgbaar), w

aardoor uw
 huisdier kan eten terw

ijl 
andere dieren w

orden buitengehouden. De voerbak is ontw
orpen voor gebruik in 

huizen m
et m

eerdere huisdieren om
 toegestane huisdieren te herkennen en de 

voerbak alleen voor hen te openen. Als een niet-toegestaan, gulzig of dom
inant 

huisdier uit het schaaltje probeert te eten, gaat het niet open of als de voerbak al 
geopend is, gaat het deksel dicht. De SureFeed-schaaltjes hebben een geïntegreerde 
afdichting aan de bovenkant. Dit is ontw

orpen zodat w
anneer het deksel van de 

voerbak w
ordt gesloten, er een afdichting w

ordt gevorm
d m

et de bovenkant van het 
schaaltje w

aardoor het voer van uw
 huisdier langer vers blijft.

Het instellen van de voerbak in uw
 huis is een eenvoudig stapsgew

ijs proces dat in 
deze handleiding w

ordt uitgelegd. W
e begeleiden u van het plaatsen van de batterijen 

tot het leren van uw
 huisdier om

 de voerbak te gebruiken. W
anneer een toegestaan 

huisdier zijn kop in de boog aan de voorkant van de voerbak steekt, w
ordt zijn 

m
icrochip of penning gelezen. Het deksel gaat alleen open voor huisdieren (m

axim
aal 

32) w
aaraan toegang is verleend.

Inhoud van de doos
 M

icrochip voerbak
Enkel grijs schaaltje
Gesplitst grijs schaaltje
Grijs m

atje
SureFlap RFID-penning

NL
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 Knoppen en lam

pjes

Norm
ale w

erking
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Schaaltjes en m
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Uw
 huisdier in de voerbak program

m
eren

Uw
 huisdier leren de voerbak te gebruiken
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Schuifknop 
ontgrendelt/
vergrendelt deksel 
om

 het te verw
ijderen 

en schoon te m
aken. 

Zie pagina 51.
Lam

pje: zie hieronder 
voor beschrijvingen.

Knippert groen (elke seconde): program
m

eerm
odus

Groen (continu): m
icrochip is gelezen (of geprogram

m
eerd)

Knippert oranje: voerbak bevindt zich in de trainingsm
odus

Knippert rood (elke paar seconden): laag batterijverm
ogen

Lam
pjes Knoppen en lam

pjes

Huisdier toevoegen: hierm
ee kunt u de m

icrochip van uw
 huis-

dier in het geheugen van de voerbak opslaan. Zie pagina 44.

Openen/sluiten: hierm
ee kunt u de voerbak openen om

 deze bij 
te vullen of schoon te m

aken.

Trainingsfunctie: hierm
ee kunt u uw

 huisdier leren de voerbak te 
gebruiken. Zie pagina 45.

Er bevinden zich 3 knoppen aan de achterkant van de voerbak:

Sensors die 
herkennen w

anneer 
uw

 huisdier de 
voerbak benadert.

M
atje: voor het opvangen 

van het gem
orste voer.

W
anneer een huisdier zijn kop in de boog aan 

de voorkant van de voerbak plaatst, w
ordt de 

m
icrochiplezer geactiveerd.

Norm
ale w

erking

W
anneer de m

icrochip SureFeed-voerbak is ingesteld (zie pagina 44-46 voor instellen en training), 
hebben gulzige of dom

inante huisdieren geen toegang m
eer tot voer dat niet van hen is, w

aardoor u de 
speciale voeding, m

edicatie en het gew
icht van uw

 huisdieren in de gaten kunt houden. Het is norm
aal 

dat huisdieren gedurende de dag kleine hoeveelheden voer w
illen eten. De SureFeed-schaaltjes m

et 
geïntegreerde afdichting zijn ontw

orpen voor dit regelm
atige gebruik en houden voer langer vers 

gedurende de dag w
aardoor m

inder voer w
ordt verspild.

1234

Het deksel van de voerbak blijft altijd gesloten tot het 
w

ordt geopend om
 het voer te vervangen (zie pagina 41) 

of een toegestaan huisdier de voerbak nadert om
 te eten.

Als het huisdier w
ordt herkend en m

ag eten, 
schuift het deksel open.

Als een niet-toegestaan, gulzig huisdier uit de voerbak 
probeert te eten w

anneer het deksel is gesloten, gaat het 
deksel gew

oon niet open.

Als uw
 huisdier heeft gegeten en is w

eggelopen, w
ordt het 

deksel na een korte vertraging gesloten (zie pagina 50 om
 de 

vertraging van het deksel aan te passen). Hierm
ee w

ordt het 
schaaltje w

eer afgesloten w
aardoor het voer langer verser 

blijft.

Toegestaan huisdier

Niet-toegestane huisdieren
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Druk op de knop openen/
sluiten (     ) om

 de voerbak 
te openen.

 Vul het schone schaaltje m
et 

voer. Zorg dat het schaaltje niet te 
vol is om

dat hierdoor het deksel 
m

ogelijk niet helem
aal sluit, w

at een 
kliederboel kan veroorzaken.

M
aak het schaaltje schoon of 

plaats een nieuw
 schaaltje.

Verw
ijder het gebruikte schaaltje 

om
 het schoon te m

aken.

Plaats het gevulde schaaltje terug 
en druk op de knop openen/

sluiten  
(     ) om

 het deksel te sluiten en 
het voer af te sluiten. De voerbak 
kan nu norm

aal w
orden gebruikt.

Veeg alle oppervlakken schoon en 
controleer of er geen etensresten 
zijn achtergebleven voordat u het 
bakje w

eer terugplaatst. Hierdoor 
kan het deksel vrij bew

egen en 
het bakje goed afsluiten.

Het voer vervangen (deksel openen/sluiten)

Het is belangrijk dat u het voer van uw
 huisdier dagelijks vervangt, niet alleen om

 uw
 huisdier tevreden en 

gezond te houden, m
aar ook zodat de voerbak schoon blijft en naar behoren w

erkt.

1

2

3

4

6

Als u m
eerdere voerbakken heeft of als u uw

 voerbak 
gew

oon in een ander jasje w
ilt steken, kunt u apart 

gekleurde schaaltjes en m
atjes kopen.

Geschikt voor één portie blikvo-
er of droge brokjes.

Het gesplitste schaaltje is ontw
orpen om

 
blikvoer en droge brokjes tegelijkertijd te 

voeren.

Het siliconen m
atje w

ordt voor de voerbak geplaatst 
(zie pagina 39 voor de locatie van het m

atje) en is ont-
w

orpen om
 geknoeid voer op te vangen w

aardoor het 
gem

akkelijk elke dag kan w
orden schoongem

aakt.

Schaaltjes en m
atjes

Als u extra schaaltjes en m
atjes w

ilt kopen, vraagt u dit het best aan  
een SureFlap-voorraadhouder of gaat u naar: sureflap.com

Beschikbaar in blauw
, groen, roze en grijs.

Verw
ijder het schaaltje en m

atje uit de 
voerbak w

anneer u deze schoonm
aakt. Om

 de 
geïntegreerde afdichting in optim

ale conditie te 
houden, is het raadzaam

 de voerbak alleen m
et 

de hand te w
assen.

De schaaltjes en het m
atje die zijn m

eegeleverd, zijn speciaal ontw
orpen om

 m
et SureFeed-

producten te w
erken. De SureFeed-schaaltjes hebben een geïntegreerde afdichting aan 

de bovenkant. W
anneer het deksel van de voerbak is gesloten, kunnen er geen vliegen bij 

en blijft voer langer vers. Het siliconen m
atje helpt een kliederboel te voorkom

en en kan 
dagelijks w

orden verw
ijderd om

 het snel even schoon te m
aken.

Voeg w
at kleur toe!

Zorg dat u schaaltjes en m
atjes w

ast voordat u ze voor het eerst gebruikt.

5
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Batterijen

Verw
ijder eerst het m

atje en draai de 
voerbak vervolgens om

 om
 bij het 

batterijvak te kunnen.

Plaats de batterijen. Zorg dat de sym
bol-

en +/- op de batterijen overeenkom
en m

et 
de sym

bolen op de voerbak zelf.

Verw
ijder de batterijklepjes

Plaats de batterijklepjes terug.

13

24

Gebruik altijd 4x 1,5V-alkalinebatterijen (C-cel) van goede kw
aliteit. Dit zorgt 

voor de beste prestaties van uw
 voerbak. Dit product is niet ontw

orpen voor 
gebruik m

et oplaadbare batterijen. Het lam
pje aan de achterkant van de voerbak 

knippert om
 de paar seconden rood als het batterijverm

ogen laag is. 

+
+

-
-

+-

Het deksel w
ordt geopend en het lam

pje 
knippert elke seconde groen. De voerbak 

blijft in deze m
odus tot een huisdier w

ordt 
geprogram

m
eerd of tot u annuleert door 

nogm
aals op de knop huisdier toevoegen 

(      ) te drukken.

W
anneer uw

 huisdier uit het schaaltje eet en 
is geprogram

m
eerd, stopt het lam

pje m
et 

knipperen en blijft het branden. W
anneer 

uw
 huisdier w

egloopt, gaat het deksel 
dicht en gaat het groene lam

pje uit. Zijn 
chipnum

m
er is nu perm

anent opgeslagen 
in het geheugen, zelfs w

anneer de batterijen 
w

orden verw
ijderd.

Druk op de knop huisdier toevoe-
gen (      ) aan de achterkant van de 

voerbak.

Leg w
at voer/snoepjes in het schaaltje 

en plaats de voerbak w
aar u uw

 huisdi-
er norm

aal gesproken voert.

Als u de voerbak voor m
eerdere huisdieren w

ilt gebruiken, kunt u dit doen door het proces te 
herhalen. U kunt m

axim
aal 32 huisdieren in elke voerbak opslaan.

24

13

W
anneer u uw

 huisdier in de voerbak program
m

eert, zorg dan dat alle andere huisdieren 
uit de buurt blijven. Als u per ongeluk een verkeerd huisdier program

m
eert, kunt u de 

fabrieksinstellingen herstellen, zoals beschreven in de probleem
oplossing (zie pagina 52). U 

kunt ook de SureFlap RFID-penning gebruiken als uw
 huisdier geen m

icrochip heeft en een 
halsband draagt.

Uw
 huisdier in de voerbak program

m
eren

Om
 het chipnum

m
er van een huisdier te leren, m

oeten de sensors in de boog aan de voorkant van 
de voerbak een huisdier detecteren. Daarom

 is het belangrijk dat uw
 huisdier zijn kop door de boog 

steekt om
 te eten. Het heeft totaal geen zin om

 uw
 huisdier vóór de voerbak heen en w

eer te zw
aaien.
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Als uw
 huisdier zich op zijn gem

ak voelt, drukt u nogm
aals op de 

trainingsfunctieknop (      ). Het deksel gaat dicht tot de volgende stand 
en het lam

pje knippert nu driem
aal oranje.

Vul nu het schaaltje van uw
 keuze m

et het favoriete voer van uw
 huisdier en plaats de voerbak 

w
eer op de norm

ale eetplek van uw
 huisdier.

Tijdens deze eerste fase, w
anneer u uw

 huisdier leert de voerbak te 
gebruiken, sluit het deksel niet nadat hij klaar is m

et eten.

Neem
 de tijd en laat uw

 huisdier w
ennen aan zijn nieuw

e voerbak. Als uw
 

huisdier zich op zijn gem
ak voelt, gaat u door naar deel 2.

Het is belangrijk dat u uw
 huisdier een paar dagen laat w

ennen aan zijn nieuw
e voerbak 

zonder dat het deksel bew
eegt. Als u ervoor zorgt dat hij zich op zijn gem

ak voelt m
et zijn 

nieuw
e schaaltje, zal dit helpen w

anneer het deksel gaat bew
egen. Dit kan even duren, m

aar 
w

ees geduldig en ga niet door naar deel 2 totdat uw
 huisdier helem

aal gew
end is. Zie pagina 

47 voor hulp als u een schuchter huisdier aan de voerbak w
ilt laten w

ennen.

13 2

M
et het deksel gesloten, drukt u eenm

aal op de traningsfunctieknop  
(      ) aan de achterkant van de voerbak. Het deksel w

ordt geopend en 
het lam

pje knippert oranje (om
 de paar seconden).

Als uw
 huisdier nu uit het schaaltje eet, is er w

at bew
eging 

w
anneer het deksel volledig w

ordt geopend. W
anneer hij klaar is 

m
et eten, gaat het een beetje dicht.

DEEL 2 - De bew
eging van het deksel vergroten

DEEL 1 - Uw
 huisdier aan de voerbak laten w

ennen

45 Nu kunt u het deksel steeds een stukje verder laten bew
egen. Hierdoor kan uw

 huisdier in 
3 fasen w

ennen aan de bew
eging van het deksel. Voor de beste resultaten en een tevreden 

huisdier, is het w
ederom

 belangrijk dat u geduldig bent en dit proces niet te snel doorloopt. 
Hoelang elke fase duurt, varieert voor elk huisdier (dagen/w

eken) m
aar het is raadzaam

 een 
paar dagen over elke stap te doen.Vergroot de bew

eging van het deksel door nogm
aals op de 

traningsfunctieknop (      ) te drukken. Het deksel sluit een beetje en 
het lam

pje knippert tw
eem

aal oranje.

Uw
 huisdier leren de voerbak te gebruiken 

(trainingsm
odus)

Neem
 de tijd. Ga niet door naar de volgende stap totdat uw

 huisdier zich op zijn 
gem

ak voelt m
et deze bew

eging van het deksel.

Gebruik de voerbak w
eer zoals gew

oonlijk en ga niet door naar de volgende stap 
totdat uw

 huisdier zich op zijn gem
ak voelt m

et deze bew
eging.

U kunt de trainingsm
odus op elk m

om
ent beëindigen door de trainingsfunctieknop (      ) 5 

seconden ingedrukt te houden.

Laat uw
 huisdier de voerbak zoals gew

oonlijk gebruiken zodat hij kan 
w

ennen aan de nieuw
e bew

eging van het deksel. Als u het voer m
oet 

vervangen, doet u dit zoals gew
oonlijk (zie pagina 41). Nadat u het 

voer hebt vervangen, m
oet u op de knop openen/sluiten drukken (     ) 

om
 het deksel te sluiten naar de trainingsstand.

Uw
 huisdier m

oet zich nu op zijn gem
ak voelen m

et de bew
eging van 

het deksel, dus in deze laatste trainingsfase gaat het deksel nog verder 
dicht. Druk w

ederom
 op de trainingsfunctieknop (       ). Het deksel gaat 

dicht tot de laatste stand en het lam
pje knippert nu vierm

aal oranje.

789 6

Dat is alles! Als uw
 huisdier zich op zijn gem

ak voelt m
et deze 

laatste stand, drukt u nogm
aals op (      ). Het deksel sluit volledig 

en het lam
pje knippert niet m

eer. De voerbak is nu afgesloten en 
bevindt zich in de m

odus voor dagelijks gebruik.

Gebruikt u m
eerdere voerbakken bij het trainen van uw

 huisdieren, ga dan pas naar de volgende fase 
w

anneer al uw
 huisdieren er klaar voor zijn. Zie pagina 48 voor m

eer inform
atie.

?
Als uw

 huisdier op zijn hoede lijkt w
anneer het deksel sluit, kunt u aanpassen hoe snel het 

deksel sluit. Zie pagina 50 voor uitgebreide instructies.

Tips voor de trainingsm
odus
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Een schuchter huisdier aan de voerbak laten w
ennen

M
eerdere huisdieren trainen

1
135

24
35

4 2

Haal de voerbak uit de eetom
geving. 

Vervang het gew
one bakje van uw

 huisdier 
door het SureFeed-bakje. 

Het w
ordt aanbevolen om

 voor elk huisdier 
een aparte voerbak te hebben. Zo houdt u 
controle over de individuele behoeften van 
uw

 huisdieren. 

Zorg dat alle huisdieren eraan gew
end 

zijn om
 uit de voerbak in de open 

stand te eten voordat u begint m
et de 

trainingsm
odi. 

Naarm
ate u de trainingsm

odi doorloopt, 
leren uw

 huisdieren w
elke voerbak van 

hen is om
dat de bak alleen nog voor hen 

opengaat.

Plaats de voerbakken uit elkaar zodat ze 
leren om

 hun voerbak te herkennen. Het kan 
helpen om

 hierbij bakjes in verschillende 
kleuren te gebruiken. 

Onthoud w
anneer u m

et de trainingsm
odi 

begint, dat u pas doorgaat naar de volgende 
w

anneer alle huisdieren aan de bew
eging 

van het deksel gew
end zijn.  

W
anneer u denkt dat uw

 huisdier de 
aanw

ezigheid van de voerbak in zijn 
eetom

geving heeft geaccepteerd, zet u het 
bakje op het m

atje. 

Nu kunt u beginnen m
et het trainingsproces 

om
 uw

 huisdier in elke fase te laten w
ennen 

aan de bew
egingen van het deksel. Zie 

pagina 45

Kijk hoe uw
 huisdier de voerbak benadert. 

Als dit altijd vanaf een bepaalde kant is, kunt 
u het m

akkelijker m
aken door de positie van 

de voerbak hierop aan te passen. 

Is uw
 huisdier uiteindelijk ook daaraan 

gew
end, dan zet u het bakje in de voerbak 

m
et het deksel open.

W
anneer uw

 huisdier gew
end lijkt aan het 

nieuw
e type bakje (dit kan enkele dagen 

duren), kunt u de voerbak opnieuw
 in de 

eetom
geving introduceren door deze in de 

buurt van het bakje neer te zetten.

In zeldzam
e gevallen kunnen uw

 huisdieren langer nodig hebben om
 aan de nieuw

e voerbak 
te w

ennen, zelfs als het deksel niet bew
eegt. In dat geval is het belangrijk om

 hen geleidelijk 
aan de veranderingen in hun eetom

geving te laten w
ennen. Dit kan enkele w

eken duren 
m

aar het is absoluut de m
oeite w

aard.

6 Opm
erking: op dit m

om
ent kunnen ze uit 

alle voerbakken eten. 

W
anneer u m

eerdere huisdieren traint om
 uit hun voerbakken te eten, hebben ze in de eerste 

fases nog toegang tot elkaars voer. Houd tijdens deze periode in de gaten w
at uw

 huisdier 
binnenkrijgt. 
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Sluiten van het deksel vertragen

Als u vindt dat uw
 huisdier op zijn hoede is w

anneer het deksel sluit of als u een gulzig 
huisdier heeft dat w

at extra voer probeert te stelen, kunt u het sluiten van het deksel 
vertragen of versnellen.

U vindt de 
vertragingsschuifknop 
aan de onderkant van 
de voerbak.

De schuifknop staat al op de 
m

iddelste instelling (II) voor een 
standaardvertragingstijd.

Als andere huisdieren voer stelen nadat 
het toegestane huisdier klaar is m

et 
eten, schuift u de knop naar (I) voor een 
kortere vertraging voordat het deksel sluit

Als uw
 huisdier op zijn hoede is door 

de bew
eging nadat hij klaar is m

et 
eten, schuift u de knop naar (III) 

voor een lange vertraging voordat het 
deksel sluit.

De voerbak kan alleen 
binnenshuis w

orden gebruikt.
Om

 uw
 voerbak (en uzelf) te bescherm

en is het 
raadzaam

 deze niet ergens neer te zetten w
aar 

m
ensen vaak langslopen en erover zouden 

kunnen struikelen.

Het is doorgaans geen probleem
 om

 
de voerbak in de buurt van m

etalen/
elektrische apparatuur te plaatsen. 

Als de voerbak niet altijd goed w
erkt, 

m
oet u deze m

isschien uit de buurt 
van de apparatuur plaatsen.

Zet de voerbak niet in de koelkast 
en plaats geen ijszakken onder of 

in de voerbak.

Locatie van de voerbak
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Het deksel verw
ijderen voor reiniging

Onjuiste plaatsing van deksel 
(deksel achter hendeltje)

Juiste plaatsing van deksel 
(deksel voor hendeltje)

Draai de voerbak om
 

zodat de achterkant 
naar u is gericht en trek 
het deksel om

hoog.

Verplaats de schuifknop 
naar de ontgrendelde 
positie en druk op de  
(     )-knop aan de 
achterkant.

Nadat u het deksel heeft 
schoongem

aakt, plaatst 
u het uitgevouw

en terug. 
Als het is geplaatst, vouw

t 
u het deksel over de 
hendeltjes.

Duw
 de schuifknop terug 

naar de vergrendelde 
positie en druk op de knop 
(     ) om

 de voerbak te 
sluiten.

i
ii

iii

iv
v

Het is belangrijk dat u uw
 m

icrochip SureFeed-voerbak schoonhoudt zodat deze goed 
blijft w

erken. De voerbak m
ag niet volledig w

orden ondergedom
peld in w

ater of in de 
vaatw

asser w
orden gezet. 

M
aak het deksel m

et de hand schoon.  
Plaats het NIET in de vaatw

asser.

U m
oet de voerbak schoonvegen m

et een vochtige doek of 
schoonm

aakdoekjes. Houd de vier zw
arte punten op de boog 

goed schoon om
 een betrouw

bare w
erking te garanderen.

Schoonm
aken

• 
Zorg dat de sensors in de boog schoon zijn (zie pagina 51). 

• 
Plaats nieuw

e 1,5V-alkalinebatterijen (C-cel) van goede kwaliteit. Controleer of ze alllem
aal volgens 

de juiste oriëntatie zijn geplaatst. Zie pagina 43 voor m
eer inform

atie. 

• 
Plaats de voerbak uit de buurt van m

etalen of elektrische apparatuur. 

• 
Program

m
eer uw

 huisdier opnieuw
 m

et de knop huisdier toevoegen (     ) (zie pagina 44). 

• 
Herstel de fabrieksinstellingen van de voerbak door de knop huisdier toevoegen (      ) 10 
seconden ingedrukt te houden (totdat het lam

pje rood/groen knippert en het deksel opent en 
sluit). Program

m
eer uw

 huisdier(en) vervolgens opnieuw
 in de voerbak (zie pagina 44). 

• 
Laat uw

 dierenarts controleren of de m
icrochip van uw

 huisdier w
erkt en of deze zich 

op de gebruikelijke plek bevindt. Als er geen m
icrochip is of als deze aanzienlijk is 

verschoven w
aardoor de chip m

oeilijk te lezen is, kunt u in plaats hiervan de SureFlap-
penning gebruiken. Bevestig de penning aan de halsband van uw

 huisdier en herhaal het 
instellingsproces (zie pagina 44-46). Als uw

 huisdier geen halsband draagt, gaat u naar 
http://sureflap.com

/help voor m
eer advies.

Heeft u nog m
eer hulp nodig?

• 
Herhaal het trainingsproces (zie pagina 45) w

aarbij u uw
 huisdier tussen elke stap m

eer 
tijd gunt om

 te w
ennen. 

• 
Als uw

 huisdier nog steeds schuchter is bij gebruik van de voerbak, volgt u de stappen op 
pagina 47. Probeer nooit uw

 huisdier te dw
ingen om

 uit de voerbak te eten.  

• 
Evalueer de eetom

geving van uw
 huisdier. Benaderen ze hun bakje altijd vanaf een 

bepaalde kant? Hebben ze liever niet hun rug naar de deur? Er is geen vaste richting 
w

aarin de voerbak m
oet w

orden geplaatst, dus aarzel niet om
 deze te veranderen als uw

 
huisdieren dat prettiger vinden. 

• 
Als de vertraging w

aarm
ee het deksel sluit nadat uw

 huisdier klaar is m
et eten niet bij hem

 
past, kunt u het sluiten van het deksel vertragen. Zet de vertragingsschuifknop op (III). Zie 
pagina 50 voor uitgebreide instructies.

Voor m
eer begeleiding, video’s en nuttige klantenforum

s gaat u naar:
http://sureflap.com

/help 

U kunt ook ons behulpzam
e klantenserviceteam

 bellen:  
NL: 0800 020 6197 & 0207948569

M
ijn huisdier w

il de voerbak niet gebruiken

Probleem
oplossing

?Voerbak w
erkt niet
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Garantie: Voor de m
icrochip SureFeed-voerbak geldt een garantie van 3 jaar vanaf de 

aankoopdatum
, afhankelijk van het bew

ijs van aankoop. De garantie dekt alleen m
ateriaal- 

en fabricagefouten en defecte onderdelen. Deze garantie dekt geen defecten die zijn 
veroorzaakt door norm

ale slijtage, m
isbruik, verw

aarlozing of opzettelijke beschadiging.

In het geval van gebreken als gevolg van defecte onderdelen of fabricagefouten w
orden 

de desbetreffende onderdelen tijdens de garantieperiode gratis vervangen. Bij storingen 
van ernstiger aard kan de fabrikant naar eigen goeddunken gratis een vervangend product 
verstrekken. Dit doet geen afbreuk aan uw

 w
ettelijke rechten.

Vrijw
aring: De m

icrochip SureFeed-voerbak is uitgerust m
et functies voor selectieve toegang, 

w
aardoor het risico dat huisdieren elkaars voer opeten, tot een m

inim
um

 w
ordt beperkt. 

Het is echter niet m
ogelijk volledig te garanderen dat alle andere huisdieren onder alle 

om
standigheden zullen w

orden gew
eerd.

In de zeldzam
e gevallen dat een niet-toegestaan huisdier toegang tot de voerbak w

eet te 
krijgen, aanvaardt SureFlap geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of 
overlast.

U kunt uw
 garantie registreren via:

sureflap.com
/w

arranty

Garantie en vrijw
aring

Stel uw tevreden huisdier voor en 
vertel ons uw verhaal. Word lid 
van de SureFlap-community!

#SurePet

Het deksel gaat niet helem
aal dicht 

• 
Dit kom

t w
aarschijnlijk door etensresten die onder het deksel of in het m

echanism
e terecht 

zijn gekom
en. Hoew

el dit ervoor kan zorgen dat het bakje niet goed w
ordt afgesloten, zou 

het ongecontroleerde toegang tot het eten (op enkele extrem
e uitzonderingen na) nog 

steeds m
oeten voorkom

en.  
Voor goede sluiting van het deksel is het belangrijk dat u etensresten van de oppervlakken 
van de voerbak veegt, elke keer dat u uw

 huisdieren te eten geeft. 

Huishoudens m
et m

eerdere huisdieren 
• 

Als u m
erkt dat uw

 huisdieren in de w
ar zijn over w

elke voerbak van hen is, kunt u bakjes in 
verschillende kleuren gebruiken om

 hen te helpen onderscheid te m
aken.  

• 
In de trainingsm

odus kunnen de huisdieren nog uit alle beschikbare voerbakken eten. 
Doorloop de fases van de training en naarm

ate het deksel verder sluit en toegang tot het 
eten w

ordt beperkt, zouden ze m
oeten leren om

 hun bakje te herkennen. Zie pagina 48.

• 
Als gulzige huisdieren voer proberen te stelen uit een geopende voerbak, kunt u het sluiten 
van het deksel nadat het huisdier heeft gegeten, versnellen. Zet de vertragingsschuifknop 
op stand (I). Zie pagina 50 voor uitgebreide instructies.

Andere huisdieren stelen voer
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