
 

Geachte klant, 

Gefeliciteerd met uw aankoop van de LS Original. De letters LS staan  voor Litter Spinner. Deze innovatieve en stijlvolle kattenbak is zeer 

functioneel met een bijzonder mooi design. De Kattenbak zal er geweldig uitzien in uw huis. De kattenbak is doormiddel van één draai 

schoon en fris te maken. Daarnaast zal uw kat genieten van de comfortabele ruimte waar hij zich terug kan trekken. Met de LS origineel 

bespaart u tot  maar liefst 50% op uw kattenbakvulling! Inbegrepen bij de LS Original zijn: 1. trommel 2. Lade met draadzeef 3. Voetstuk 

met vier wielen 4. Gratis Litter Mat voor het opvangen van kattenbakvulling. 

Het opbouwen van uw LS original: 

 Plaats het voetstuk op de grond.  

 Zet de trommel met de sporen op de wielen van het voetstuk.   

 Plaats de lade in de trommel door deze er voorzichtig in te schuiven, zorg ervoor dat deze goed sluit. 

 Vul nu de onderkant van de Litterspinner met ongeveer 5 tot 7 cm van uw favoriete klontvormige kattenbakvulling  

 Het gewicht van de kattenbakvulling is voldoende om de trommel horizontaal te houden. 

 De lade moet op een positie van “3 uur” staan en de bodem van de opening dient horizontaal geplaatst te worden. 

 Plaats de losse Litter mat op de vloer voor de opening.  

Gebruiksaanwijzing: Dagelijkse reiniging: 

 Plaats de trommel op een positie van 3 uur,  plaats je handen op de trommel. Draai de trommel niet rond aan het handvat 

van de lade! Draai de trommel rond met je handen aan de buitenbovenkant van de trommel. Doe dit volgens de handen over 

hand methode. 

 Draai de trommel langzaam tegen de klok in (360 graden) helemaal rond. Draai vervolgens wat verder door en klop een 

aantal keer op de zijkant van de lade.  Doormiddel van het  kloppen zal het resterende kattengrit in de trommel vallen.  

 Plaats de Littermat onder de opening, zodat deze het eventuele verloren kattengrit uit de lade  kan  opvangen. Verwijder 

vervolgens langzaam  de  complete lade en plaats deze op de Litter mat. Draag de Litter mat met daarop de lade naar de 

prullenbak en gooi het gebruikte grit in de afvalbak. 

  Het is raadzaam een opvangbak / wegwerplade  of prullenbak in de buurt te hebben zodat u het opgevangen kattengrit 

direct kunt deponeren.  

 Schuif de lade terug op zijn plaats en zorg ervoor dat de lade  weer op een positie van 3 uur staat. Wanneer noodzakelijk, vul 

de kattenbak met nieuwe kattenbakvulling zodat er ongeveer 5 cm op de bodem ligt. Uw kattenbak is gereinigd! 

Periodieke reiniging: 

 Het is aan te raden uw kattenbak buiten te reinigen.  

 Tevens is het aan te raden uw LS Original na een paar weken geheel te reinigen.  

 Haal de lade eruit en giet al het oude kattenbakvulling door de opening van de lade in een afvalbak.  

 De binnenkant van de LS Original is eenvoudig te reinigen met  behulp van een tuinslang, water, reinigingsmiddelen een 

oude borstel. Spoel de LS Original na het wassen uit en laat deze drogen. 

 Het metalen draad zeef kan worden verwijderd voor reiniging. Normaal gesproken is dit niet nodig. Om het draad rooster 

eventueel te verwijderen buigt u voorzichtig met beide handen de zijkanten van de lade iets uit elkaar. Hierdoor zal het 

rooster los komen. Na het reinigen kunt het draad rooster eenvoudig terug plaatsen. Plaats het rooster via de bovenkant in 

de lade naar binnen. Buig de lade aan de onderkant me beide handen iets opzij zodat het middelste asje op zijn plaats komt 

te liggen tegen de buitenrand aan. De boven en onderkant van het rooster blijven aan de binnenkant van het randje 

onderaan de lade.  

 Uw LS Original is weer klaar voor gebruik! 

 

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op:  

Altranet, Middenstraat 35, 4156AG Rumpt, Nederland, Tel (+31)-0345-683804, info@altranet.nl 


