
HONDENTOILET VOOR BINNENSHUIS
INDOOR DOGGY TOILET

HANDLEIDING
USER MANUAL



PATENT INFORMATION

BELGIË      OCTROOI PUBLICATIENUMMER 1024569 
NEDERLAND     OCTROOINUMMER 1042750 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GEBRAUCHSMUSTERS NR. 20 2018 000 604 
EUROPEES MODEL    REGISTRATIE NR. 005507787-0001



3

Handleiding versie 5(19)

Gefeliciteerd met je nieuwe Poo-Pee-Do. 
We hopen dat je er samen met je hond veel plezier aan zal beleven. 

Over Eeje

Onder de merknaam Eeje ontwerpen we unieke 
concepten vanuit telkens weer nieuwe invalshoeken.  
Met de Poo-Pee-Do realiseren we een hondentoilet 
op basis van onze eigen ervaringen met onze hond. 
Hierdoor is de Poo-Pee-Do perfect afgestemd op 
praktisch gebruiksgemak.

Eeje comm. v.
Korte Massemsesteenweg 58/12
9230 Wetteren
BE 0666 772 456
www.eeje.be
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Figuur 2

 Poo-Pee-Do

 Hondenren

 Slaapplekje

 Eet- en drinkplaats











Figuur 1

 Opvangbak met compartiment

 Looprooster

 Wegneembaar trapje

 Reservoir

 Vulflesje

FIGUREN BIJ DE HANDLEIDING

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING
Dit product bevat 2 magneetjes om het trapje op zijn plaats te houden.
Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren 
beïnvloeden.
• Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn 

veroorzaken.
• Een defibrillator werkt eventueel niet meer.
• Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van magneten.
• Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van magneten mogen 

komen.

Magneten wekken een magneetveld op. Ze kunnen onder andere televisies en laptops, 
harde schijven van computers, creditcards en EC-pasjes, digitale opslagmedia, mechanische 
horloges, hoortoestellen en luidsprekers beschadigen.
Houd magneten uit de buurt van alle apparaten en voorwerpen die door sterke 
magneetvelden kunnen worden beschadigd.
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Belangrijke aandachtspunten bij het gebruik

• Gebruik bij het schoonmaken geen toiletreiniger. Dit kan de onderdelen beschadigen.
• Je kan de geurafsluiter openmaken door het grijze dopje op de afvoer weg te nemen. Zo kan je de afvoer 

gemakkelijker schoonmaken. Zonder dit dopje werkt de geurafsluiter niet. Plaats het na het schoonmaken 
zeker terug.

• Het trapje wordt op zijn plaats gehouden door 2 magneetjes. De veiligheidswaarschuwing in deze handleiding 
is van toepassing.

• Een hond zal niet vanzelf een hondentoilet gebruiken. Dit moet aangeleerd worden.
• Laat je hond niet slapen, spelen of een nestje maken op de Poo-Pee-Do.
• In een buitenopstelling is het aangeraden de Poo-Pee-Do overdekt en niet in de zon te plaatsen. Bij vriesweer 

is het raadzaam ervoor te zorgen dat het water in de geurafsluiter niet kan bevriezen. 
• Voor je hond is het allemaal nieuw. Omdat hij zich ongerust voelt kan hij zijn nageltjes uitzetten en dat is lastig 

op het roostertje. Leg dus eerst een plasdoekje (of een gewoon doekje) op het roostertje. Om te oefenen kan 
je ook het plastic rond het rooster laten. Zo went hij aan het gevoel om op de Poo-Pee-Do te staan, maar kan 
hij zich niet vastgrijpen aan het roostertje. Als je ziet dat je hond relax is omdat hij alles gewoon is, zal het 
lukken zonder doekje. Geef je hond zeker voldoende tijd.

Wat zit er in de doos
• het meubel: een opvangbak met geurslot en compartiment voor het reservoir 
• een looprooster 
• een metalen trapje 
• een reservoir van 6 liter met schroefdoppen 
• een flesje van 500ml 
• een metalen haakje om het looprooster mee op te tillen
• deze handleiding met leerwijzer

Opstelling van je hondentoilet
Het hondentoilet is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Zet het hondentoilet op een plekje waar je hond 
gemakkelijk bijkan. Leg het looprooster  op de opvangbak. Het reservoir  heeft 2 schroefdoppen: een grote 
dop en een kleine dop. Voor je het reservoir in het compartiment duwt, verwijder je de kleine dop in het midden 
van de trechter. Dit dopje kan je samen met het vulflesje en een doekje bewaren in het compartiment naast het 
reservoir. Het reservoir zal wat klemmen in het compartiment. Dit is perfect normaal. Hierdoor blijven geurtjes 
in het reservoir opgesloten. Plaats het trapje voor het toilet. Het trapje wordt op zijn plaats gebouden door de 
magneetjes. Leg eventueel een doekje of stukje vetbed op het trapje. Dit is comfortabeler voor je hond.

De dagelijkse onderhoudsbeurt
Je hond heeft de Poo-Pee-Do gebruikt. Hoe maak je het hondentoilet aan het eind van de dag weer proper?

STAP 1
De grote boodschap raap je op met wat toiletpapier. Dit pakje kan je gewoon in het (mensen)toilet doorspoelen.
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STAP 2
Vul het bijgeleverde flesje  met water en giet het leeg over het looprooster van de Poo-Pee-Do. Zo spoel je het 
rooster en de opvangbak eronder. Alle water wordt opgevangen in het reservoir. Eventueel veeg je het looprooster 
droog met een doekje zodat alles weer klaarstaat voor je hondje.

De wekelijkse onderhoudsbeurt
Eén keer per week of wanneer het reservoir bijna vol is, doe je een ‘groot onderhoud’.

STAP 1 EN 2
Start net zoals bij een ‘dagelijkse onderhoudsbeurt’. Verwijder de grote boodschap en spoel het looprooster en de 
opvangbak met een flesje water.

STAP 3
Neem het trapje weg . Daarna trek je het reservoir voorzichtig uit de Poo-Pee-Do. Aan de bovenzijde schroef je 
het dopje op het reservoir. De trechter van het  reservoir zal nat zijn van het spoelwater. Veeg dit droog met een 
doekje. Nu kan je het reservoir optillen bij het handvat en meenemen naar het (mensen)toilet.

STAP 4
Hou het reservoir zo vast zodat de grote rode dop bovenaan zit. Je kan dit bijvoorbeeld door de bovenzijde te 
laten steunen tegen het toilet. Draai deze grote dop helemaal los en laat het reservoir leeg in je (mensen)toilet. 
Draai daarna de grote dop weer vast.

STAP 1

STAP 2

STAP 3a

STAP 3b

STAP 4a

STAP 4b
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STAP 5
Draai de kleine dop weer los en duw het reservoir terug in het kastje van de Poo-Pee-Do tot het niet verder kan. Nu 
zit de afvoer perfect boven het reservoir. De kleine dop kan je bewaren in het compartiment naast het reservoir.

STAP 6
Maak het looproostertje en de opvangbak eronder schoon. Gebruik hiervoor geen toiletreiniger of bijtende 
producten, maar gewoon ontsmettend schoonmaakmiddel. Spoel de opvangbak goed met water. Het water en 
schoonmaakmiddel worden opgevangen in het reservoir. Het trapje kan je afvegen met een vochtige doek.

STAP 7
Droog het looproostertje en maak het reservoir weer leeg in het (mensen)toilet. Daarna schuif je het reservoir weer 
in de Poo-Pee-Do. Let erop dat je het kleine dopje weghaalt, zodat reservoir bovenaan weer open is.

Het kan nog gemakkelijker
Als je de Poo-Pee-Do elke dag met het flesje water van 500ml gespoeld hebt, zal er na 7 dagen 3,5 liter in het 
reservoir zitten. Je kan je hondentoilet schoonmaken met minder dan 2,5 liter schoonmaakmiddel en spoelwater. 
Als je wat aandacht hebt voor die hoeveelheden kan je stap 5 en 6 vóór stap 3 uitvoeren. Zo moet je het reservoir 
maar 1x leegmaken.

Leerwijzer om je hond de Poo-Pee-Do te leren gebruiken

De algemene regel is om steeds uitbundig te belonen als je hond het goed doet. Ook als je hond het al jaren goed 
doet, is het leuk om goed gedrag te blijven belonen.

Oefenen met het trapje is de eerste stap
Oefen de eerste dagen zeker het op-en-afstappen van het trapje. Het trapje oplopen is het moeilijkste. Je kan de 
hond lokken met een snoepje, maar hij zal aarzelen en niet elke hond zal meteen durven op het trapje te stappen. 
Omgekeerd lukt eenvoudiger: het trapje aflopen. Je zet de hond op de Poo-Pee-Do en laat hem wennen. Dan lok 
je hem er weer af met een snoepje. Ook hier is uitbundig belonen heel belangrijk. Een bijkomende hulp is om een 
doekje (een handdoek of vetbed) op het trapje te leggen. 
Laat je hond niet slapen, spelen of een nestje maken op de Poo-Pee-Do. 

Wanneer je een puppy hebt
Honden zijn van nature propere dieren die hun eigen nest niet bevuilen. Al van bij de fokker zal je hondje geleerd 
hebben om ver van zijn nest zijn behoefte te doen, meestal op krantenpapier of keukenpapier. Eerst lag dit dicht 
bij het nest en was er geen andere plaats om te gaan. Naarmate de pupjes ouder werden, werd ook het papier 
verder gelegd en leerden de puppies om steeds op de papiertjes hun behoefte te doen.

Wanneer je pupje bij jou woont, kan je dus ook gebruik maken van papier om duidelijk te maken waar het toilet 
is. Dit lukt meestal niet door het papier meteen op de Poo-Pee-Do te leggen. Je zal in stapjes moeten werken. Er 
bestaan ook hulpmiddeltjes zoals sprays of oliën waarmee je kan aanduiden waar er geplast moet worden.

Eerst laat je de puppy opnieuw weinig keuze: je beperkt de ruimte en hij kan zijn boodschap enkel kwijt op de 
plaats waar er papier ligt. Je legt het papier voldoende ver van zijn slaap-, eet en drinkplaats. Zet de Poo-Pee-Do 
in de buurt. Je kan je inspireren op de opstelling uit figuur 2. Nadien kan je het hondentoilet naar de definitieve 
plaats verhuizen. 
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Als het duidelijk is dat je hondje weet dat hij op het papiertje moet gaan, leg je het papier wat dichter bij de Poo-
Pee-Do. Zo schuif je steeds dichter bij het hondentoilet. Na een tijdje zal je het papier op het puppy-trapje leggen. 
Eerst enkele keren op de onderste trede, maar al snel kan je het papier hoger leggen. 
De laatste stap is vanzelfsprekend dat je het papier op de Poo-Pee-Do legt. Op de plek waar hij zijn behoefte 
mag doen. Als je gebruik maakt van een spray of olie die de plasplaats markeert, kan je deze zeker op de Poo-
Pee-Do gebruiken als hulp. Mettertijd verminder je de grootte van het papiertje en uiteindelijk kan je dit volledig 
weglaten. 

Straf je hondje niet bij een ongelukje, maar neem hem op en zet hem op de juiste plek. Zijn plas zal stoppen als je 
hem oppakt.

Wanneer je absorberende doeken gebruikt
Omdat je hondje al weet dat hij zijn behoefte op de doeken mag doen, kan je vanaf nu de doeken op de Poo-Pee-
Do leggen. Je kan de doeken stilaan wat kleiner te maken door ze in stukken te knippen. Uiteindelijk begrijpt je 
hond dat het ok is om op het toilet te gaan en dat er geen doek meer nodig is. Eventueel kan je in het proces de 
doeken vervangen door toiletpapier. Dit kan je gemakkelijk wegspoelen in het toilet.

Wanneer je een commando gebruikt
Wanneer je hond al zindelijk is, kan je er een commando aan verbinden. Altijd wanneer hij plast geef je dit 
commando en beloon je hem uitbundig. Na een tijdje geef je het commando al wanneer je de intentie om te 
plassen ziet. Uiteindelijk kan je dit commando gebruiken wanneer je wil dat hij plast.

Je hond zal wat moeten wennen om telkens vlot de Poo-Pee-Do op-en-af te stappen. Je kan dit best extra oefenen 
en belonen zodat je hondje dit gewoon is.

Als je hond op commando kan plassen, kan je dus ook een andere plek toewijzen. Zet je hond op de Poo-Pee-Do 
en geef het commando. Blijf dit oefenen op de tijdstippen waarop je verwacht dat hij zijn behoefte wil doen. Na 
een tijdje zal je hond zelf het hondentoilet gebruiken.
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Extra tips

Mijn hond durft niet op het trapje
Sommige honden durven niet op het metalen trapje stappen. Door een handdoekje of een stukje vetbed op het 
trapje te leggen wordt dit voor je hond wat aangenamer.

Mijn hond plast tegen zijn pootjes
Sommige honden plassen tegen hun pootjes. Het kan handig zijn om handdoekje of een stukje vetbed op het 
trapje te leggen zodat de pootjes ‘geveegd’ worden als je hondje uit de Poo-Pee-Do stapt.

Zal mijn hondje nu nog buiten zijn behoefte willen doen?
Ja hoor, we merken dat hondjes het toilet gebruiken als ze niet naar buiten kunnen. Tijdens het wandelen, doen ze 
dit nog steeds buiten. 

Ik ruik toch nog de plas van mijn hondje
De belangrijkste vereiste opdat het toilet goed werkt, is spoelen. Wanneer je toch nog last zou hebben van geur is 
het best om nog eens goed te spoelen. De geur zal daarna verdwijnen. 
Vergeet ook niet om regelmatig het toilet schoon te maken zoals omschreven in de handleiding.

Een terugval? Mijn hondje deed het goed, maar nu ineens niet meer
Dit kan gebeuren. Ook bij wie zijn hond buiten leert gaan, kan de hond al eens binnen plassen. Gewoon blijven 
volhouden, net zoals toen hij pup was, is het beste. Uitbundig belonen voor goed gedrag en uiteindelijk doet hij 
het weer goed. Leg bijvoorbeeld opnieuw een stukje puppypad of toiletpapier op de Poo-Pee-Do als aanwijzing 
van wat de bedoeling weer was. Gebruik eventueel weer een spray of olie om de plasplek te markeren. 
Stel dat je hondje net naast de Poo-Pee-Do plast. Dan kan een trucje zijn om een doek (handdoek of dekentje - 
maar liefst iets dat vlot wasbaar is) uit zijn mand net naast de Poo-Pee-Do te leggen. Hij plast liever niet waar hij 
zijn nest ruikt. 

Meer informatie op www.poo-pee-do.be 
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User Manual version 5(19)

Congratulations with your new Poo-Pee-Do. 
We hope that you and your dog will enjoy the comfort it provides. 

About Eeje

We design unique concepts. The idea for the Poo-Pee-
Do indoor dog toilet is based on our own needs and 
experience with our own dog. That’s why the Poo-Pee-Do 
is perfectly comfortable to use.

Eeje comm. v.
Korte Massemsesteenweg 58/12
9230 Wetteren
Belgium
BE 0666 772 456
www.eeje.be
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Image 2

 Poo-Pee-Do

 Compound

 Place to sleep

 Place to drink and eat











Image 1

 Base with compartment

 Grille

 Removable step

 Reservoir

 Flask

IMAGES

SAFETY WARNING
This product has 2 magnets to keep the step in place.

Magnets could affect the functioning of pacemakers and implanted heart defibrillators.
• A pacemaker could switch into test mode and cause illness.
• A heart defibrillator may stop working.
• If you wear these devices keep sufficient distance to magnets.
• Warn others who wear these devices from getting too close to magnets.

Magnets produce a far-reaching, strong magnetic field. They could damage TVs and laptops, 
computer hard drives, credit and ATM cards, data storage media, mechanical watches, hearing 
aids and speakers.
Keep magnets away from devices and objects that could be damaged by strong magnetic 
fields.
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Important, read before use

• Do not use corrosive products or toiletcleaner as it can damage some parts of the Poo-Pee-Do.
• When cleaning, you can open the siphon by removing the grey cap on the drain. Without this cap the siphon 

will not work. It’s important to put it back on the drain after cleaning.
• The step is attached to the base by 2 magnets. Read our saftey warning before use.
• A dog will not use the toilet without the proper training. Read the training tips in this manual.
• Never let your dog sleep, play or build a nest on the Poo-Pee-Do.
• When placing the Poo-Pee-Do outside, its recommended placing it out of the sun and under a shelter. When 

it’s freezing outside, it’s important to make sure the water in the Poo-Pee-Do cannot freeze. 
• Walking on the grill will be a new experience for your dog. He could be anxious and use his nails. To avoid 

that his nails get stuck in the grill, you can place a piece of cloth or a puppypad on the grill. When your dog 
is relaxed when using the toilet, you can remove the puppypad. It’s important to give your dog the time he 
needs to getting used walking on the grill. 

What’s in the box
• the base: a recipient with a siphon and a compartment for the reservoir 
• the grill 
• the step 
• the reservoir with a content of 6 liter 
• the flask of 500ml 
• a small metal hook to lift the grill with
• this manual

Placement of your doggy toilet
The doggy toilet is designed for use inside your home . Put it in a room which is easy accessable for your dog. Put 
the grill  on the base . The reservoir  has 2 caps: a big cap and a small cap. Before you can push the reservoir 
in the compartment in the bottom of the base, you remove the small red cap in the middle of the funnel-shaped 
side of the reservoir. You can keep the small red cap together with the flask and a small cloth in the compartment 
next to the reservoir. The reservoir will push against the base when you push it in. This is important to keep the 
smell inside the reservoir. Place the step in front of the toilet. The magnets will keep the step in place. Put a towel 
or a piece of cloth on the step. This is more comfortable for your dog to walk on.

The daily maintenance
Your dog just used the Poo-Pee-Do. How do you clean it?

STEP 1
The excrements can be taken away with some toilet paper. You can dispose of it by flushing it through your own 
toilet.

STEP 2
Fill the flask  with water and pour it over the grill. This way you rince the grill and the top of the base. The water 
flows through the siphon and in the reservoir. You can dry the grill with a piece of cloth so your dog can walk on a 
dry surface when he needs to use the Poo-Pee-Do again.  
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The weekly maintenance
Once a week or when the reservoir is nearly filled, it’s time for a bigger maintenance.

STEP 1 AND 2
The first steps are the same as in the daily maintenance. Dispose of the excrements and rince the surface of the 
grill.

STEP 3
Take away the step  and pull the reservoir gently out of the compartment.  Put the cap on the top of the 
reservoir so it’s entirely closed. The funnel-shaped side of the reservoir will be wet, so it’s usefull to wipe it with a 
piece of cloth. Now you can lift the reservoir by the handle and take it to your own toilet to empty it.

STEP 4
Hold the reservoir in a way so the big red cap is on top. The picture 4b shows how you can do this. Remove the big 
red cap and empty the reservoir in you toilet. When it’s empty you can put the cap back on. Flush your toilet. 

STEP 5
Remove the small cap en push the reservoir back in the compartment until it can not go further. Now the drain is 
perfectly above the reservoir. The small cap can be kept in the compartment next to the reservoir. 

STEP 1

STEP 2

STEP 3a

STEP 3b

STEP 4a

STEP 4b
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STEP 6
Clean the grill and the top surface of the base. Do not use toilet cleaner or corrosive products. You can use a 
disinfectant to clean the Poo-Pee-Do. Rince the grill and the surface with water. All the water and the detergent 
will flow into the reservoir. You can wipe the step with a damp cloth. 

STEP 7
Wipe the grill to dry it and empty the reservoir in your own toilet. After this you push the reservoir back into 
the compartment of the Poo-Pee-Do. See to it that you remove the small cap on the funnel-shaped side, so the 
reservoir is open to capture the rincing water.

It can be even easier!
If you’ve rinced the Poo-Pee-Do with water from the flask of 500ml, there will be 3,5L in the reservoir after 7 days. 
Since the reservoir can hold up to 6L, you can clean the Poo-Pee-Do without emptying the reservoir first. So if you 
keep an eye on the quantity, you can do steps 5 and 6 before step 3 and you’ll have to empty the reservoir only 
once. 

Training methods to teach your dog how to use the Poo-Pee-Do

The most important rule is to always reward your dog when he performs good behavior. Even when he keeps 
doing well, it’s still important to reward it. 

Practice stepping up and down
First you have to practice stepping up and down the Poo-Pee-Do. Going up is the most difficult part. You can lure 
your dog with a treat, but some dogs won’t dare to use the step immediatly. It’s easier to start stepping off the 
Poo-Pee-Do. Put your dog on the Poo-Pee-Do en let him get used to the new situation (remember to place a cloth 
or puppypad on the grill - read our important tips on the previous page). Next, you can encourage him to step off 
with a treat. After a while he’ll get’s used to the step and you can start the potty-training. An additional help for 
using the step is covering it with a towel or a piece of carpet.
Never let your dog sleep, play or build a nest on the Poo-Pee-Do.  

When you have a puppy
Dogs will avoid soiling their own nest. From the start your dog will have learned to go as far as possible from his 
nest, usually on a piece of paper. When your puppy comes to live with you, you can use the piece of paper to point 
out the place you want him to go to. You’ll have to do this step by step by putting a piece of paper closer to the 
Poo-Pee-Do, then on the step and finally on the grill. You can also use a special spray to mark the spot where your 
puppy should pee as an extra help.

At first, you leave your puppy no choice: you restrict his space so it’s clear for him that the best place to go to the 
toilet is on the piece of paper. Put the paper away from his eat-, sleep- and drinkingplace. Also place the Poo-Pee-
Do in his compound (e.g. figure 2). Later, when your dog associates the Poo-Pee-Do with “going to the toilet”, you 
can place the Poo-Pee-Do on the definitive place. 

When your dog knows the paper is his toilet, you put the paper closer to the Poo-Pee-Do. After a while you can put 
the paper on the step. Finally you can place the paper on the grill of the Poo-Pee-Do. If you use a spray, you can 
mark a spot in the middle of the Poo-Pee-Do as an extra help. After a while you start reducing the size of the paper 
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until it’s obsolete and your dog uses his doggy toilet. Do not punish your dog when he makes a mistake, but pick 
him up and put him on his toilet. 

When you use puppy pads
Because your dog already knows it’s OK to pee on the puppy pad, it’s easy to teach him to use the Poo-Pee-Do. 
You can put the puppy pads on the Poo-Pee-Do after you learn him to use the step. After a while you can cut the 
puppy pad in pieces and put smaller pieces on the Poo-Pee-Do. Finally your dog will use his doggy toilet without 
any help. 

When you use a command
When your dog knows he has to go outside, you can attach a command to his actions. When he pees you start by 
always saying the command (e.g. “pee”) and reward the good behavior. After a while you start giving the command 
when you see he has the intention to pee. Finally you can use the command when you want him to pee. 

When your dogs knows the command, you can put him on the Poo-Pee-Do and say the command. Keep doing this 
when you expect he needs to go. After a while he will use his doggy toilet. 

FAQ’s

My dog is scared on the step
Some dogs don’t seem to like the metal of the step. Put a towel or a piece of cloth on the step. It will be more 
pleasant to walk on for your dog.

My dog pees on his own paws
Some dogs pee on their own paws. It can be usefull to put a towel or a piece of cloth on the step. This helps in 
drying his paws when he steps of the Poo-Pee-Do.

Will my dog still want to go outside? 
Of course, he will use his toilet when he cannot go outside. When you walk the dog, he will still go outside. 

There’s still the smell of pee. 
The most important part of making the toilet work, is to rince the surface. This way also the water in the siphon 
is refreshed. When there’s a smell, try to rince the Poo-Pee-Do. The smell will disappear. Don’t forget to clean the 
toilet regularly. 

A relapse? My dog did everything right for months, but now, he pees next to his toilet.
It also happens to dogs that are trained to go outside. Just keep on training like when he was a puppy. With good 
rewarding, he will resume his good behaviour. You can place a piece of puppy trainingpad or a piece of toiletpaper 
on the Poo-Pee-Do as a reminder for your dog. You can also use a special spray to mark the Poo-Pee-Do as the 
place your dog should pee. 
Another trick can be to put a towel in his basket or bench. This towel will get the smell of his nest. You can then 
place this towel next to the Poo-Pee-Do so he won’t want to pee there.

More information on www.poo-pee-do.com
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