
  

  

  

 

1. Naam van het product  
Interactieve kat  
  

2. Product code  
29104810 
  

3. Kleur  
Zoals afgebeeld.  
  

4. Korte omschrijving  
Deze geweldige kitten ziet er niet alleen levensecht uit, maar zij heeft ook authentieke geluiden, een 
rustgevend gespin en voelt als een echte kitten! De robotkat heeft een lekker zacht vachtje. 
Daarnaast reageert de kat op beweging, maar ook op aaien en knuffelen dit komt door de 
ingebouwde sensoren. Aai de kat achterop haar kop of rug, dan gaat zij vrolijk spinnen. Uiteraard 
moet de kat ook ontspannen. Dit zal zij doen tijdens een knuffelsessie. Zij sluit haar ogen en het 
genieten kan beginnen. Wanneer de kitten een aantal minuten niet wordt geaaid, zullen de ogen ook 
sluiten en gaat zij slapen. Met een klopje op de rug wordt zij weer wakker. Met vriendelijk gemiauw 
wordt er af en toe om aandacht gevraagd. Dit huisdier is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg, 
maar is zeker ook bestemd voor elk ander. Het is een gezelschapsdier voor iedereen! Onder de vacht 
op haar buik zit een aan- uitschakelaar en een mogelijkheid om het geluid uit te schakelen. Werkt op 
4 x C (LR14) alkaline batterijen (inbegrepen). Deze interactieve kat is een huisdier uit de serie van de 
Joy for All Hasbro Companion Pets.  
  

5. Inhoud  
Interactieve kat  
Borsteltje   
4 x C (LR14) alkaline batterijen  
  

6. Snoezelen stimulaties  
Voelen, zien en horen.  
  

 

  
 

 

7 . Veiligheid   
  
  

  

  

  
  
  

LET OP!!!   

Zet de kat niet op de grond, om struikelen te    

te voorkomen .   

Plaats de kat op een verhoging, wanneer deze niet  
gebruikt wordt. Vooral gedurende de nacht.   
  

  



  

  

  

8. Technische informatie    

Afmeting: 45cm  
  

9. Installatie  
1. Draai de kat om en zoek de opening aan de onderkant (op het buikje).  

2. Doe de opening open om zo de schakelaar zichtbaar te maken.  

3. U kunt de schakelaar nu bedienen.  

a. Wanneer u de schakelaar naar ‘OFF’ schuift, is de kat helemaal uit. Hij beweegt niet 

en maakt ook geen geluid. Op deze stand staat de kat als u hem uit de verpakking 

haalt. Deze stand bespaart batterij, voor als je de kat een aantal dagen niet gebruikt.  

b. Wanneer u de schakelaar naar ‘MUTE’ schuift, is de kat stil. Alle andere bewegingen 

gaan nog wel door.  

c. Wanneer u de schakelaar op ‘ON’ schuift, staat de kat helemaal aan. Hij kan bewegen 

en geluid maken.  

  

10. Onderhoud  
- Als er vuil op de kat komt, verwijder dit onmiddellijk.  

- Gebruik geen reinigingsmiddelen en/of vlek verwijderaar. Gebruik een vochtige doek om vuil 

te verwijderen.  

- Dompel de kat nooit onder water.  

  

11. Batterijen vervangen  
1. Maak de opening onder de kat (op zijn buik) open.  

2. Open het gat door de schroeven eruit te draaien.  

3. Verwijder de oude batterijen  

4. Vervang deze door 4 nieuwe 1.5-VOLT C size akaline batterijen.  

5. Doe het dekseltje er weer op door de schroeven opnieuw vast te draaien. Maak het 

klittenbandje weer dicht.  

6. Om te kijken of de batterijen werken, controleer of de schakelaar op ‘ON’ of ‘MUTE’ staat.  

  

  



  

  

  

  

12. Gebruiksaanwijzing  

  

Wanneer je de kat over de linker wang aait, zal hij zijn hoofd naar uw hand toe 
bewegen.  

  

Als ja aan de achterkant van zijn kopje of op zijn rugje aait, zal de kat tevreden 
spinnen.  
  

  

Als je de kat blijft aaien, zal hij op zijn rug rollen, zodat je hem over zijn buik kunt 
aaien.     

  

Hoe meer je hem aait, hoe relaxter hij wordt. Hij kan dan zelfs zijn ogen dicht 
doen en op de snooze modus gaan.   
  

  Als je de kat een paar minuten niet aanraakt, zal hij gaan slapen. Om hem wakker te maken, 
kun je hem een aaitje over zijn rug geven.   
  
  

13. Functies van de kat  
Op de volgende plekken op de kat bevind zich een sensor:  

• Tussen de oren (licht sensor)  

• Op de wangen  

• Op het achterhoofd  

• Op de buik  

• Op de rug  

  

Deze sensoren reageren op beweging en aanraking.    
  

  

  

   

 Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.  

http://www.nenko.com/

