
Dvířka SWING 7 Pet Flap 
Ferplast 

 

 

Více svobody pro Vaše zvířátka, více svobody pro Vás. 

 

Jak naučit Vaše zvířátko používat dvířka. 

Jak dvířka instalovat – Jak dvířka plně využít 

 

Objevte všechny výhody univerzálních dvířek: nastavení směru výcházení zvířátka – dovnitř 

nebo ven, řízený systém otevírání,  osobní klíč 

 

 

 

Dvířka Swing flap byla vytvořena jak pro Vaše mazlíčky, tak zároveň pro Vás. Můžete 

nechat svého psa či kočku volně přecházet mezi domovem a zahradou, dát jim svobodu, 

kterou doposud neměli. Nabídněte Vašim zvířátkům vlastní dveře, které jim dovolí dostat se 

ven z domu i dovnitř bezpečně. Dvířka mají spoustu funkcí, které splní požadavky Vaše i 

požadavky zvířátka: Můžete dovolit zvířátku vlézt dovnitř do domu, ale zakázat vyjít ven. 

Můžete je nastavit tak, aby směli dovnitř pouze Vaše zvířátka. Nyní se podívejme na to, jak 

dvířka nastavit. 

 

Dvířka byla sestavena dle požadavků Vašich, ale také dle potřeb domácích mazlíčků. 

 

Z tohoto důvodu se můžete spolehnout na 4 stranný systém otevírání, díky kterému máte své 

zvířátko a jeho návštěvy venku pod kontrolou. Můžete si vybrat z následujícího: 

 

1)pouze vstup 

2)pouze vycházení ven 

3)vstup i vycházení 

4)zavřeno 

 
 

Jako další bezpečnost, verze střední SWING 11 a verze velké SWING 15, používají 

dvoustranný zamykací systém, který je kontrolován pouhým jedním knoflíkem, vše v zájmu 

jednoduchosti. 

 

STOP průvanu 

 

Inovativní odvzdušňovací systém zabraňující průvanu. 

 

Antishocking systém 

 

Konec ránám dvířek, které byly otevřeny na maximum. Dvířka obsahují tzv. tlumič. 



 
Žádné docházení domů pozdě večer 

 

Tato funkce bývá využívána majitelem zvířátka především: 

 

- Když nechcete, aby zvířátko šlo ven znovu, když už se vrátilo domů. 

- Když chcete poskytnout mazlíčkovy absolutní svobodu ve vycházení ven a dovnitř do 

domu 

- Pokud chcete, aby Vaše zvířátko zůstávalo doma. 

- Pokud chcete, aby Vaše zvířátko zůstalo venku 

 

a v dalších mnoha situacích. 

 

Kontrolka pro zobrazení posledního vstupu či výstupu z domu, vždy přesně víte, kde mazlík 

je. 

 

Systém Vám pomáhá zjistit, zda je zvířátko uvnitř nebo venku. Tato vlastnost dvířek je 

využitelná zvláště v případě, kdy chcete jít ven a nemůžete své zvířátko najít. Ke kontrole 

postačí krátký pohled: vlajka ve spodu dvířek Vám ukazuje poslední směr, ve kterém se 

zvířátko skrz dvířka pohybovalo než se dvířka zavřela. 

 

Varování! 

V náročnějších podmínkách při špatném počasí (vítr atd) nemůže být spolehlivost tohoto 

systému garantována. Pokud Vaše zvířátko zvládne otevřít dvířka bez toho, aniž by prošlo 

dvířky či tunelem, pak se nemůžete na ukazatele posledního průchodu spoléhat. 

 

Magnetický klíč: klíč pro Vaše mazlíčky 

 

Dvířka 7 pet flap jsou také vybavena manetickým klíčem, který je malý a dá se velmi šikovně 

přidělat na obojek zvířátka. Magnetický klíč dovolí Vašemu zvířátku používat dvířka tím, že 

nosí svůj klíček na obojku. Zařízení je vhodné zejména v případech, kdy chcete dovolit 



vstoupit do domu pouze svému zvířátku a vyhnete se tak riziku toho, že v domě potkáte 

nějakého nevítaného hosta. 

 

Varování! 

Magnetický systém dvířek nepracuje v blízkosti kovových objektů, které mohou zasahovat do 

spolehlivé výkonnosti mechanismu, pokud jsou dvířka instalována ve dvou prosklených 

dveřích, kde je kovový pás mezi panely, nesmí být v kontaktu s klapkou,  plastový proužek je 

jako  oddělení povinný. 

Magnetický systém nefunguje, pokud jsou dvířka instalována do kovových dveří, například 

kovové dveře pokryté UPVC, dveře s kovovými panely nebo bezpečnostní dveře. Dveře musí 

být izolovány. 

 

Jak naučit Vaše zvířátko dvířka Swing Flap používat 

 

Naučit Vaš zvířátko používat dvířka je lehčí než si myslíte. Je důležité neočekávat od Vašeho 

mazlíčka příliš mnoho, ale učit jej ve volném čase. Nejjednodušší způsob, jak nechat 

mazlíčky dvířka objevit, je nechat je uplně celá otevřená. Zvířátka jsou od přírody zvědavá a 

dlouho nevydrží pokušení projít dvířky tam a zpět. 

 

Pokud se nejedná o  tento případ a Vaše zvířátko není příliš pro dobrodružné činy, vždy se 

můžete vrátit ke spolehlivé metodě nalákání zvířátka. Jednoduše připravte jeho oblíbené jídlo, 

dejte mu přičichnot přímo k čumáčku , dejte misku s jídlem na jednu stranu dvířek a poté na 

druhou. Kočička nebo pejsek zcela jistě neodolají tomuto pokušení. 

 

A nyní dvířka tlač! PUSH! 

 

Jakmile jednou zvířátko projde dvířky skrz, je třeba mu ukázat hned také druhou cestu zpět. 

Nechte dvířka zavřená, ne však zamčená. Zvířátko, které si nyní dvířka osvojilo, brzy 

promyslí, jak se dostat tlačením zpět dovnitř. Pokud se to nepodaří hned, vraťte se ke staré 

„vydírací metodě“ s jídlem. Jedno přičuchnutí a Váš pes nebo kočka budou přirozeně nalákáni 

na dosažení svého cíle. Je to skutečně ověřená metoda. 

 

Časté stěhování může být dalším důvodem k instalaci klapky. Pokud jste se právě nastěhovali, 

nezapomeňte, že váš mazlíček potřebuje čas na seznámení s 

novým prostředím, stejně jako Vy. Proto nespěchejte: Pouze v případě, kdy se Váš domácí 

mazlíček cítí skvěle v novém domově, je čas na zvykaní si na dvířka, pro zvířátko to obyčejně 

znamená, že je třeba zjistit všechna tajemství domu a objevit nová dobrodružství mezi nimi i 

jeho vlastními  dveřmi. 

 

Pokud jde o zámek, budete potřebovat trochu trpělivosti: 

jednou zkuste zamknout zámek klapky, když je zvíře venku nebo uvnitř . 

Kočky a psi brzy zjistí, že dveře nejsou vždy otevřené. 

 

Jak naistalovat dvířka bez chyb 

 

Přečtěte si návod na istalaci dvířek pečlivě a zjistíte, že instalace dvířek je lehčí, než jste 

mysleli. Nástroje potřebné k instalaci: tužka, vrtačka, šablona (přiložena v balení), přímočará 

pila, šroubovák, pilník nebo smirkový papír. 

 

a) Dřevěné dveře 



1.) Změřte výšku břicha svého domácího mazlíčka od podlahy a umístěte šablonu (strana A) 

na spodek dveří ve stejné výšce. 

2 ) Namalujte po obvodu šablony na dveře značky. 

3 ) Vyvrtejte 4 otvory v rozích označené oblasti. 

4) Pomocí pily vyřežte do dveří dle šablony otvor tak, aby se spojily 4 vyvrtané otvory. 

5 ) Uhlaďte hrany pomocí pilníku nebo smirkovým papírem. 

 

 

b)Skleněné dveře 

Varování! 

Řezání skla může být velice nebezpečné. Je nutné konzultovat sklo přímo s obchodníkem, u 

kterého sklo kupujete ještě před zahájením práce.  

Není možné vrtat do tvrzeného bezpečnostního skla nebo dvojitého skla, pokud již bylo do 

dveří vrtáno. 

1.)Změřte výšku břicha svého domácího mazlíčka od podlahy a umístěte šablonu (strana A) 

na spodek dveří ve stejné výšce. 

2 )Namalujte po obvodu šablony na dveře značky. A poté následujte další instrukce. 

 

2a vyvrtejte kruhový otvor o poloměru 

108 mm, pokud máte dvířka Swing 5,  nebo 105 mm, pokud máte dvířka 

Swing 7. Otvor je označen na šabloně 

 

2b Vyvrtejte čtyři kruhové otvory ve čtyřech 

rozích, jde-li o dvířka střední Swing 11 nebo velké Swing15. Poté vyřežte ze skla unikátní 

otvor(spojení bodů), na který budou patřit dvířka. 

 

c)Kovové dveře 

Postupujte podle stejných  pokynů jako jsou pokyny pro dveře dřevěné. Jediný rozdíl spočívá 

v tom, že magnetický klíč u dvířek Swing 7 musí být izolován, aby systém fungoval správně. 

Musí být izolována pomocí nekovového materiálu (dřevo apod.), které musí mít minimální 

tloušťku 40 mm po celém obvodu. Tím se zabrání rušení a zajistí se správná  provozní 

efektivita magnetického mechanismusmu 

 

d)Stěna 

Postupujte podle stejných pokynů jako jsou pokyny pro dřevěné dveře. (úkony 3, 4 a 5 musí 

být prováděny pomocí vhodných nástrojů).Spojovací tunel může být instalován do stěny o 

tloušťce větší než 55 mm. V tomto případě musí být rozšíření tunelu vhodně vybetonováno.  

 

Vyříznutí tunelu 

Poznámka: Nevyřezávejte tunel u malých dvířek SWING 7, které jsou vyrobeny z jemných 

částeček. 

 

Namontování dvířek 

1) Namontujte dvířka a zajistěte je šrouby, které jsou součástí balení. 

4 krátké šrouby jsou dodávány pro montáž na skleněné dveře a 4 dlouhé šrouby pro všechny 

další dveře či stěnu o tloušťce do 55 mm. Místo toho můžete zakoupit novou sadu šroubů 

podle vašich požadavků ve Vašem místním železářství. Příliš krátký šroub může strhnout 

závit, příliš dlouhý šroub mohl rozbít čelní panel dvířek. 

 



2) Pro dokončení práce zakryjte díry po šroubkách použitím zástrček. Ujistěte se, že jsou 

zástrčky dobře zastčeny, aby držely na svém místě. 

 

Nyní jsou Vaše dvířka Swing 7 připravena na používání. 

 
 

Rychlý test magnetického klíče 

 

Doporučujeme Vám vyzkoušet tento rychlý test.  

 

1) Ujistěte se, zda je zamykací systém nastaven na vstup i východ z domu. 

 

2) Držte magnetický klíč před sebou ,s názvem Ferplast na dně a šipkou směřující ke dveřím. 

Mechanismus by se měl zaktivovat asi tak 10 cm od dveří. 

 

 

 

 

Zabezpečení magnetického klíče na obojek 

 

Upevněte magnetický klíč na obojek šipkou směrem k hlavě domácího mazlíčka (A). 

Nedávejte na obojek nic jiného než magnetický klíč, aby nedocházelo k rušení 

systému. Ujistěte se, že tento obojek není ani příliš těsný, ani příliš 

volný (měli byste být schopni sundat obojek Vašeho domácího mazlíčka).Magnetický klíč by 

měl být v ideálním případě pověšen tak, aby spodní část byla těsně nad spodním okrajem 

tunelu, když kočka blíží k dvířkům (B). Pokud magnet není v dostatečné vzdálenosti od 

dolního okraje tunelu v rozmezí 0 - 4 cm (0-1,5 "), může kočka mít potíže s otevíracím 

systémem. 

 
Manuální mód 

Pokud nechcete používat magnetický sytém, můžou být dvířka převedena na 

manuální nastavení. K tomu, otočte tlačítkem na spodním okraji tunelu o 180 °, z polohy DX 

(mechanismus zapnut) do funkce SX (mechanismus vypnuto), jak je znázorněno na obrázku. 



 
Důležité: Tato funkce je využívána často v případě, kdy mazlíček ztratí magnet. 

 

 

Mytí: efektivně, rychle a jednoduše 

Tato dvířka jsou vyrobena z kvalitního plastu. Pro udržení čistoty stačí dvířka tu a tam přetřít 

vlhkým hadříkem. 

 

 

Náhradní díly 

 

Dvířka byla navržena tak, aby se jakýkoliv díl dal nahradit. 

 

Náš servis 

Ve vzácném případě náhodného poškození jsme ochotni Vám poskytnout široký výběr 

náharadních dílů. Kontaktujte prosím svého dealere FERPLAST. 

 

 

 

 

 


