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Pozdravujte kočku!

Kočičí toaleta PeeWee se skládá z horní vaničky 
se sítem (A) a spodní vaničky (B).
Nasypte do horní vaničky pelety PeeWee až do 
označené výšky (asi 2 cm).
Používat větší množství pelet není třeba!

Do spodní vaničky nasypte hrst pelet PeeWee, 
aby se do nich mohla absorbovat vlhkost při 
prvním použití.

Když kočka čůrá, 90% moči proteče sítem do 
spodní vaničky. Zbytek nasají pelety v horní 
vaničce. Ty se pak rozpadnou na piliny

Jak kočka hrabe, propadávají znečištěné piliny z 
horní vaničky sítem do spodní vaničky. Zatřeste 
horní vaničkou nebo použijte lopatku, aby se 
všechny znečištěné piliny dostaly sítem do 
spodní vaničky. 
Pokud je to třeba, doplňte pak do horní vaničky 
trochu pelet PeeWee, aby jejich vrstva neklesla 
pod označenou výšku.

Jednou za den odstraňte exkrementy pomocí 
lopatky PeeWee.

Když je spodní vanička skoro plná, vyprázdněte 
ji (cca 1 x za týden). Čím je v ní více pilin, tím víc 
absorbují zápach moči.

Spodní vaničku vyčistěte.
Nepoužívejte k tomu žádné abrazivní houbičky 
ani přípravky k drhnutí. Ty by mohly povrch 
poškrábat a pak by se na něm dařilo bakteriím, 
které způsobují zápach. Rozhodně nepoužíve-
jte žádné agresivní čisticí prostředky (jako je 
chlor). Raději použijte jemný mýdlový roztok 
nebo horkou vodu s octem či ( jedlou) sodou.
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Návod k použití

peeweeinternational.com

Pelety PeeWee vyrábí firma Mockfjärds Bio-
bränsle ve Švédsku.
Vyrábí mimo jiné dřevěné pelety jako biopali-
vo. Ve Švédsku se dřevěnými peletami topí 
hodně. Tyto dřevěné pelety se vyrábějí z pilin, 
které jsou zbytkovým materiálem dřevařského 
průmyslu. Piliny se nejprve suší a potom pod 
velmi vysokým tlakem lisují na pelety.

Výroba pelet PeeWee se uskutečňuje ve stejné 
továrně na oddělené lince. Pelety PeeWee 
se mohou vyrábět pouze tehdy, když se řeže 
určitý druh pečlivě vybraných stromů. Tyto 
stromy byly vybrané po pečlivém průzkumu, a 
to kvůli svým absorpčním schopnostem a neu-
tralizaci čpavkového zápachu. Za své specifické 
vlastnosti vděčí chladnému podnebí.

Na rozdíl od jiných pelet pro kočičí WC se do 
dřevěných pelet PeeWee nikdy nezpracovává 
listí nebo kůra.

K výrobě dřevěných pelet PeeWee se používají 
vždy stejné stromy. To umožňuje zaručit kon-
stantní kvalitu. Nic se do nich nepřidává: žádné 
vonné látky, lepidla, pojiva ani jiné chemické 
přísady. „Tajemství“ spočívá v lisování pod 
vysokým tlakem a v dlouhodobém sušení. Díky 
tomu také nemohou zmrznout ani hnít.          

Každá kočka je jiná, ale velký vliv na to, 
jak rychle si na systém kočičí toalety 
PeeWee zvykne, má přístup jejího 
majitele.

Trpělivost
Některá kočka si na kočičí toaletu 
PeeWee zvykne rychleji než jiná. Jsou 
kočky, kterým trvá celé týdny, než si na 
nějakou změnu zvyknou. Nejlepší cestou 
k úspěchu je nic neuspěchat. Vydržte a 
buďte hlavně trpěliví. 

Čas 
Dopřejte své kočce čas, aby si kočičí 
toaletu PeeWee prozkoumala. Nechte 
dveře do místnosti, kde je kočičí WC, 
otevřené a dejte své kočce něco 
dobrého. 
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Jakmile začne vaše kočka WC zkoumat, 
chvalte ji a povzbuzujte.
Nechte kočku, ať si užívá svou zvědavost 
a seznamuje se s kočičí toaletou PeeWee 
vlastním tempem.

Nové místo
Jestliže umístíte kočičí toaletu PeeWee 
do jiné místnosti, než kde stálo staré 
kočičí WC, tak přestěhujte do nové 
místnosti nejdříve toto staré kočičí 
WC. Když je nová místnost daleko od té 
původní, přemísťujte staré kočičí WC 
postupně kousek po kousku, aby si vaše 
kočka mohla na nové místo kočičího 
WC zvyknout pomalu. Staré kočičí 
WC nechte stát na novém místě, ale 
přestaňte ho čistit.

Další postup
Dřevěné pelety PeeWee případně 
zakryjte vrstvou steliva, na které je vaše 
kočka zvyklá.
Dávejte do kočičí toalety PeeWee 
postupně stále více dřevěných pelet 
PeeWee a stále méně starého steliva. 
Vaše kočka si tak pomalu zvykne na 
systém kočičí toalety PeeWee.

POZOR: Dokud budete k dřevěným 
peletám PeeWee přidávat jiné stelivo, 
systém kočičí toalety PeeWee nebude 
fungovat optimálně.

Unikátní dřevěné pelety PeeWee

Zvykání na systém kočičí toalety PeeWee 

Dřevěné pelety jsou při používání  
superúsporné a 100% biologicky rozložitelné!


