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How to use
To make sure your cats have the best time
ever, please read the Product & Safety
Information before using your BrushPod®.



Changing the catnip mix

We recommend changing the catnip mix in
the brush head every four weeks as it loses
potency over time.

Pull rubber top cap off for access.



Cleaning and maintenance

The BrushPod® can be cleaned with warm
soapy water. Just remember to remove the
clippers, laser pen and catnip canister.

Charging the laser pen

The laser pen can be recharged by plugging
it into a power source with a USB socket.
(e.g the USB port on a laptop or PC)
Unscrew cap to access USB.



Using the claw clippers

Please keep out of reach of children.
Remember to always avoid the pink quick,
cutting only the tip of the claw.
Most cats only need front claws clipped as
rear claws are naturally less sharp.

Cuticle

Quick

Paw pad
3mmClip Here



Product & Safety
Information
Please read this important Product & Safety
Information before using your BrushPod™

Keep out of reach of children

The BrushPod™ has sharp parts and parts that could
be considered a choking hazard.
Please keep out of reach of children.

Avoid extreme temperatures

The laser pen has a lithium battery. If it is subjected
to a temperature of less than -20 C (-4F) or +60 C
(140F) the battery may fail.



Laser pen battery

The laser pen has a lithium battery. This battery
meets all UK, EU and USA regulations and a Material
Safety Data Sheet is available on the Kuba & Leia
website at: www.kubaandleia.com

Recycling and disposal

The laser pen has a lithium battery and the canister is
made of borosilicate (toughened) glass, so please
check with your local recycling provider about safe
disposal. All other parts are recyclable.

Regulatory compliance

We confirm that the BrushPod® meets UK, EU and
USA standards for health, safety and environmental
protection.
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Returns & Warranty

The BrushPod® can be returned within 30 days of
the product being received by you. Unless faulty, it
must be unused and in the original packaging.
Unless agreed otherwise it is your responsibility to
return the product to us by recorded post.
To organise a return please contact us at:-
meow@kubaandleia.com, providing your full name,
address, and order number.

Please keep all information supplied with your
BrushPod® for future reference, as well as your
proof of purchase and the original packaging.

Kuba & Leia Limited, guarantees the product for a
period of one year. The warranty is only valid for
the original purchaser and only applies to defects
attributable to the production process or
materials used.



Contact us
If you need to contact us about a return, warranty
exchange or anything else, we can be reached at:

meow@kubaandleia.com

www.kubaandleia.com



Finnish / Suomalainen



Suomalainen

Kuba & Leia
The BrushPod®

Käyttö
Tuote- ja turvallisuustiedot
Palautus ja takuu



Käyttö
Voidaksesi nauttia kissasi kanssa ihanasta
BrushPod® monitoimiharjasta lue huolella
käyttöohjeet ensin.



Kissanmintun vaihtaminen

Suosittelemme kissanmintun vaihtoa 4 viikon
välein koska se menettää potentiaalisen
tehonsa ajan kuluessa.

Poista kuminen kansi harjan päältä ja kiinnitä
vaihdon jälkeen uudelleen painamalla.



Harjan huolto

BrushPod® voidaan pestä lämpimällä
saippualiuoksella. Muista kuitenkin poistaa
kynsileikkurit, laserkynä sekä kissanminttusäiliö
ennen puhdistusta.

Laserkynän lataaminen
Laserkynä voidaan uudellen ladata USB liittimen
avulla. (esimerkiksi USB portti kannettavassa
tietokoneessa) Latauspistoke löytyy muovisen
tulpan alta laserkynän yläpäästä.



Kynsileikkurit

Pidä poissa lasten ulottuvilta. Siisti kynnet aina
varovasti ainoastaan kynsien päästä. Useimmille
kissoille riittää pelkästään etukynsien trimmaus.

Kynsinauha

Ydin

Antura

3mmLeikkaa tästä



Tuote- ja
turvallisuustiedot
Lue tämä tärkeä ohje ennen käyttöönottoa.

Pidä poissa lasten ulottuvilta

BrushPod® sisältää teräviä osia ja voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaraa. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Vältä korkeita lämpötiloja

Laserkynä sisältää lithium patterin. Soveltuva käyt-
tölämpötila -20 C - +60 C jonka jälkeen patteri voi
menettää tehonsa.



Palautus ja takuu

BrushPodTM:llä on 14 vuorokauden
palautusoikeus käyttämättömille tuotteille siitä
hetkestä kun olet vastaanottanut sen.

Palautusohjeet löydät tarkemmin kotisivuiltamme
www.felis.fi. Palauttaaksesi tuotteen ole
ystävällisesti yhteydessä asiakastukeemme
info@felis.fi jättämällä nimesi sekä tilausnumerosi.
MEOW Logistic Oy myöntää tuotteelle 1 vuoden
takuun tuotteen alkuperäiselle tilaajalle.

Säilytä kaikki dokumentit ostoksestasi sekä alku-
peräinen pakkaus.



Laserkynän patteri

Laserkynän lithiumpatteri täyttää kaikki EU:n säädök-
set. Tuoteturvallisuustiedot ovat saatavilla kotisivuilta
www.felis.fi.

Kierrätys ja hävittäminen

Laserkynässä on lithiumpatteri ja kissanmint-
tusäiliö on valmistettu borosilikaatista (karkaistua
lasia). Noudata näiden osalta paikallisia kierrätyso-
hjeita. Kaikki muut osat ovat kierrätettävissä.

Lainsäädännön noudattaminen

BrushPod® täyttää EU:n turvallisuus- ja ym-
päristöstandardit.
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Yhteystiedot
Halutessasi lisätietoa palautukseen tai takuuseen
liittyen voit ottaa meihin yhteyttä..

info@felis.fi

www.felis.fi






