
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Beknopte handleiding
Guía de inicio rápido

Guida rapida
Schnellstartanleitung

Skrócona instrukcja obsługi
Gyors üzembe helyezési útmutató

Stručná príručka
Stručný návodPWW17-16930 

PWW17-16931 
PWW19-16929

Please read this entire guide before beginning
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare 
Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Train

Przed użyciem należy przeczytać niniejszy przewodnik w całości
Kérjük, a termék használatának megkezdése előtt olvassa végig ezt az útmutatót

Kým začnete s montážou, prečítajte si celý návod
Před začátkem si přečtěte celý návod

Butterfly Pet Fountain 
Fontaine à eau papillon pour animaux de compagnie 
Vlinderdrinkfontein 
Fuente para mascotas Mariposa 
Fontana per animali domestici Farfalla 
Butterfly Trinkbrunnen
Fontanna dla zwierząt z motylem
Pillangós kisállatszökőkút
Fontána s motýľom pre zvieratá
Fontána s motýlem pro domácí mazlíčky
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Vítejte
Vy a váš mazlíček jste pro sebe jako stvořeni. Naším cílem je pomoci vám si co nejvíce užít vzájemnou společnost 
a ty nejpamátnější společné chvíle. Vaše nová fontána pro domácí mazlíčky je navržena tak, aby nalákala vašeho 
mazlíčka, aby zůstal hydratovaný a zdravý.

Víme, že majitele mazlíčků chtějí, aby jejich zvířata byla v bezpečí. Než začnete, věnujte prosím chvíli přečtení 
těchto důležitých bezpečnostních informací. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Společnosti Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. 
a veškeré další přidružené subjekty nebo značky společnosti Radio Systems Corporation mohou být dále souhrnně 
označovány jako „my“.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysvětlení upozorňujících slov a symbolů použitých v tomto návodu

Toto je symbol bezpečnostního varování. Upozorňuje na možné nebezpečí zranění osob. Řiďte se všemi 
bezpečnostními zprávami, které následují za tímto symbolem, abyste se vyvarovali zranění nebo úmrtí.

VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ označuje nebezpečné situace, které mohou v případě, že se jim nezamezí, 
vyústit v úmrtí nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ, používané bez bezpečnostního symbolu, označuje nebezpečné 
situace, které mohou v případě, že se jim nezamezí, vyústit ve zranění 
vašeho mazlíčka.

POZNÁMKA se používá k označení postupů nesouvisejících se zraněním osob.

VAROVÁNÍ
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko 
požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění osob, včetně následujících: 

• Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny.

• Aby se snížilo riziko zranění, je nutný přísný dohled, když je tento spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti.

• Za účelem ochrany před úrazem elektrickým proudem nepokládejte elektrický napájecí kabel ani zástrčku 
do vody nebo jiných kapalin.

• Nepracujte se spotřebičem, pokud má poškozený elektrický napájecí kabel nebo zástrčku nebo pokud nefunguje 
správně nebo byla poškozena. Neprodleně zavolejte do centra péče o zákazníky pro další pokyny.

• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokládejte ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout 
nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.

• Spotřebič vždy odpojte, když ho nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním.

• Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen.

• Pokud se zástrčka tohoto zařízení namočí, vypněte elektřinu dané elektrické zásuvky. Nepokoušejte 
se zástrčku odpojit.

• Po instalaci toto zařízení zkontrolujte. Nezapojujte do elektrické zásuvky, pokud je na elektrickém napájecím 
kabelu nebo zástrčce voda.

• Nedovolte mazlíčkům, aby žvýkali nebo spolkli jakékoli části. Pokud se obáváte, že by váš mazlíček mohl 
rozkousat napájecí kabel, zakupte si v železářství kabelovou trubici (ochranu z tvrdého plastu).

• Plastové části fontány neobsahují BPA. Nicméně, některá zvířata jsou citlivá na plastové nádoby na jídlo a vodu. 
Pokud vaše zvíře vykazuje známky alergické reakce na plast, přestaňte jej používat, dokud se neporadíte s vaším 
veterinářem.

• Fontána je určena k nepřetržitému provozu (vždy zapojena do elektrické zásuvky), pokud je udržována hladina 
vody a fontána je pravidelně čištěna. Ujistěte se, že pravidelně kontrolujete hladinu vody, abyste předešli 
poškození čerpadla, protože váš mazlíček bude vodu pít a část vody se může odpařit.

• Nepokoušejte se o opravy čerpadla.

• Při vytahování zástrčky nevytahujte elektrický napájecí kabel z elektrické zásuvky.

• Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli elektrický napájecí kabel.

• Aby se zabránilo možnosti navlhnutí zástrčky nebo elektrické zásuvky, měla by být elektrická zásuvka vždy nad 
úrovní fontány.

• Pokud je nutné použití prodlužovacího kabelu, měl by být použit prodlužovací kabel se správným výkonem.

• Elektrické použití tohoto spotřebiče je 2,5 wattu.

• Použití příslušenství, které výrobce nedoporučuje nebo neprodává, může způsobit nebezpečný stav. 
Neupravujte spotřebič.

• Neinstalujte ani neskladujte spotřebič tam, kde bude vystaven povětrnostním vlivům nebo teplotám nižším než 
4,5 °C.

• Přečtěte si a dodržujte všechna důležitá upozornění uvedená na spotřebiči a v balení.

• Filtr nikdy nemyjte mýdlovou vodou, protože zbytky mýdla prosáknou do filtru a nelze je odstranit. Filtr pouze 
opláchněte vodou.

• Používejte pouze autorizované náhradní filtry PetSafe® Brand. Při použití neschválených filtrů může být 
záruka neplatná.

• Nepoužívejte zařízení venku. Nepoužívejte ho nasucho. Pouze pro vnitřní domácí použití.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE
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V krabici

Mísa

Horní zásobník

Nástavec s motýlem

Čerpadlo

Pěnový filtr

Uhlíkový filtr

Horní kryt filtru

Spodní kryt filtru

Adaptér

22. Vyjměte stator ve tvaru slzy vytažením 
malého okraje.

1Sestavte fontánu pro 
domácí mazlíčky
Poznámka: Před použitím fontány pro domácí 
mazlíčky opláchněte všechny součásti fontány 
(kromě adaptéru) teplou vodou. Tím se odstraní 
veškeré zbytky z výrobního procesu.

1. Rozeberte čerpadlo tak, že nejprve  
sejmete modrou čelní desku. Prstem  
otevřete malou západku. 

33. Nehtem vytáhněte oběžné kolo, které je drženo 
na místě magnetickou silou. Vyčistěte části 
čerpadla teplou vodou a mýdlem. Čerpadlo 
znovu sestavte tak, že nejprve vložíte oběžné 
kolo. Poté vyměňte stator a čelní desku.

44. Umístěte čerpadlo do pěnového filtru tak, 
aby kabel vedl nad ním.
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55. Podle návodu umístěte čerpadlo a pěnový 
filtr na dno mísy uvnitř čtvercové prohlubně. 
Zatlačením zajistěte přísavky.
Poznámka: Navlhčení přísavek 
usnadní montáž.

Gumové těsnění

Vyvýšený 
sloupek

Zářez

66. Jakmile jsou čerpadlo a pěnový filtr bezpečně 
na svém místě, protáhněte šňůru vyvýšeným 
sloupkem a skrz zářez na základně mísy.

7. Odstraňte přebytečnou vůli šňůry a pevně 
zatlačte pryžové těsnění do vyvýšeného 
sloupku. (Viz obrázek #6.)

88. Uhlíkový filtr důkladně opláchněte pod 
studenou vodou, abyste odstranili veškerý 
uvolněný uhlíkový prach. Otevřete kryt filtru 
a opláchněte obě části pod vodou. Vložte filtr 
do základny pouzdra filtru větší stranou dolů. 
Připevněte horní část krytu filtru a zatlačte dolů, 
dokud nezapadne na místo.

99. Vložte pouzdro filtru do díry v horní 
části čerpadla.

1010. Nalijte vodu do mísy, dokud nedosáhne rysky 
MAX (maximální) plnění.

1212. Vložte nástavec s motýlem do díry v horní části 
věže. To poskytne vašemu mazlíčkovi čtyři vodní 
proudy, ze kterých může pít. Čelní část nástavce 
s motýlem by měla směřovat k zadní části mísy.  
Poznámka: Nástavec s motýlem je volitelný. 
Fontána bez toho bude poskytovat proud 
s jemným bubláním.

11. Připevněte horní tác k míse tak, že jej 
vyrovnáte přes pouzdro filtru. Zatlačením 
na obě strany zajistěte zajišťovací výstupky. 
Poznámka: Výstup vody na tácku bude 
směřovat k zadní části mísy. Logo PetSafe® 
označuje přední část mísy.

Odtok 
vody

Zajišťovací 
výstupek

11

1313. Zvedněte fontánu pro domácí mazlíčky za mísu 
a umístěte ji na požadované místo. Ujistěte se, 
že elektrický napájecí kabel, adaptér a vaše 
ruce jsou zcela suché. Připojte inline zástrčku 
a ujistěte se, že není vidět žádné stříbro. Zapojte 
adaptér do standardní elektrické zásuvky.
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Čištění fontány pro domácí mazlíčky
POZNÁMKA: Uhlíkový filtr vyměňte každé 2–4 týdny a pěnový filtr jednou za 1–2 měsíce.

1. Odpojte fontánu a in-line zástrčku.
2. Fontánu pro domácí mazlíčky zvedněte za mísu a odneste ji do umyvadla.
3. Vylijte vodu a poté fontánu pro domácí mazlíčky rozeberte.
4. Uhlíkový filtr a pěnový filtr zlikvidujte. Pro čištění čerpadla postupujte podle kroků 1–3 na straně 5. 

K odstranění usazenin tvrdé vody použijte roztok z 80 % vody a 20 % bílého octa.
5. Všechny ostatní části umyjte teplou vodou a mýdlem nebo je vložte do horního koše myčky.
POZNÁMKA: Adaptér ani čerpadlo nevkládejte do myčky. 

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly, filtry a čisticí sady pro fontánu pro domácí mazlíčky si můžete zakoupit na stránce  
www.petsafe.com nebo kontaktováním našeho Centra péče o zákazníky. Seznam telefonních čísel 
Centra péče o zákazníky naleznete na našich webových stránkách www.petsafe.com.

Podmínky použití a omezení odpovědnosti
1. Podmínky použití

Použití tohoto výrobku podléhá vašemu přijetí podmínek a upozornění tvořících součást výrobku, a to bez 
jakýchkoli změn. Použití výrobku předpokládá přijetí všech těchto podmínek a upozornění. Pokud si nepřejete tyto 
podmínky a upozornění přijmout, vraťte nepoužitý výrobek v originálním balení na vlastní náklady a nebezpečí 
příslušnému centru péče o zákazníky spolu s dokladem o zakoupení a bude vám vrácena celá zaplacená částka.

2. Řádné používání
Řádné využití zahrnuje kromě jiného prostudování celé příručky k výrobku a veškerých specifických 
bezpečnostních upozornění. Konkrétní povaha, velikost nebo hmotnost vašeho zvířete nemusí být k používání 
tohoto výrobku vhodné. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se před jeho 
použitím s veterinářem nebo certifikovaným cvičitelem. U výrobků předpokládajících výcvik zvířat společnost 
Radio Systems Corporation doporučuje, abyste je nepoužívali, pokud je vaše zvíře agresivní, a nenese žádnou 
odpovědnost za stanovení vhodnosti v jednotlivých případech.

3. Žádné nezákonné nebo zakázané použití
Tento výrobek je určen pouze pro zvířata. Účelem tohoto výrobku není ubližovat, zraňovat nebo provokovat. 
Použití výrobku za účelem, pro který není určen, může vést k porušení federálních, státních nebo místních zákonů.

4. Omezení odpovědnosti
Společnost Radio Systems Corporation ani žádné z jejích přidružených společností neodpovídají za (i) jakékoli 
přímé, nepřímé, trestněprávní, náhodné, zvláštní nebo následné škody ani (ii) jakékoli škody způsobené nebo 
spojené s používáním či zneužitím tohoto produktu. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost plynoucí 
z používání tohoto výrobku v maximálním rozsahu přípustném podle zákona.

5. Změna smluvních podmínek
Společnost Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo příležitostně měnit podmínky použití a upozornění 
k tomuto výrobku. Pokud jste byli o takovýchto změnách informováni před použitím výrobku, jsou pro vás stejně 
závazné, jako kdyby byly uvedeny zde.

Shoda s předpisy

Společnost Radio Systems Corporation na svou odpovědnost prohlašuje, že následující produkt/y je (jsou) v souladu 
se základními požadavky směrnice EMC 2014/30/EU a směrnice RoHS 2 (EU) 2015/863. Neoprávněné změny 
nebo úpravy zařízení, které nejsou schváleny společností Radio Systems Corporation, mohou porušovat směrnici 
EU EMC, zneplatnit oprávnění uživatele provozovat zařízení a zrušit platnost záruky. Společnost Radio Systems 
Corporation tímto prohlašuje, že tato část je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními. 
Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php. 

 Důležité rady týkající se recyklace
Dodržujte předpisy ohledně odpadních elektrických a elektronických zařízení ve vaší zemi. Toto zařízení je třeba 
recyklovat. Po skončení životnosti produkt nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Zkontrolujte prosím 
předpisy ve vaší oblasti nebo jej vraťte tam, kde byl zakoupen, aby mohl být umístěn do našeho recyklačního 
systému. Pokud tyto možnosti nemáte, kontaktujte centrum péče o zákazníky, které vám poskytne další informace.

Záruka
Dvouletá nepřenosná omezená záruka

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka výrobce. Podrobnosti záruky vztahující se k tomuto výrobku a její 
podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.petsafe.com a nebo jsou dostupné kontaktováním místního 
centra péče o zákazníky.

Radio Systems PetSafe Europe Ltd. 
2nd Floor, Elgee Building, Market Square 
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irsko
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• Containment & Avoidance Systems
• Training Systems
• Bark Control
• Pet Doors

• Smycze i kagańce
• Systemy szkoleniowe
• Antyszczeki
• Drzwiczki dla zwierząt

• Visszatartó és védőrendszerek
• Kiképzőrendszerek
• Ugatásszabályozás
• Kisállatajtók

• Systémy zadržiavania a predchádzania
• Výcvikové systémy
• Kontrola štekania
• Dvere pre domáce zvieratá 

• Zadržovací a odpuzovací systémy
• Výcvikové systémy
• Regulace štěkání
• Dvířka pro zvířata

• Health & Wellness
• Waste Management 
• Play & Challenge
• Travel, Access & Mobility

• Produkty do pielęgnacji zwierząt
• Pojemniki na odchody 
• Zabawki dla zwierząt
• Produkty podróżne dla zwierząt oraz 

pomoce dla zwierząt niepełnosprawnych

• Egészség és jóllét
• Ürülékkezelés 
• Játék és kihívás
• Utazás, hozzáférés és mobilitás

• Zdravie a spokojnosť
• Zaobchádzanie s odpadom 
• Hry a výzvy
• Cestovanie, prístup a mobilita

• Zdraví a wellness
• Nakládání s odpadem
• Hry a výzvy
• Cestování, přístup a mobilita

• Systèmes de prévention et anti-fugue
• Systèmes de dressage
• Contrôle des aboiements
• Porte pour animaux

• Santé et bien-être
• Gestion des déjections
• Jeu et épreuve
• Déplacement, accès et mobilité

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your 
pet. Please visit www.petsafe.com to learn more about our extensive product range.

Produkty PetSafe® pozwolą Ci zacieśnić więź ze swoim zwierzakiem. Więcej o naszej 
szerokiej gamie produktów znajdziesz w witrynie www.petsafe.com.

A PetSafe® termékek célja, hogy még jobbá tegyék a háziállatok és gazdáik közötti 
kapcsolatot. Bőséges termékkínálatunkat megtalálja a www.petsafe.com oldalon.

Výrobky značky PetSafe® sú navrhnuté tak, aby zlepšili vzťah medzi vami a vaším domácim 
zvieraťom. Navštívte www.petsafe.com, kde sa dozviete viac o našom rozsiahlom 

sortimente výrobkov.

Produkty PetSafe® jsou navrženy tak, aby zlepšily vztah mezi vámi a vaším mazlíčkem. 
Navštivte webové stránky www.petsafe.com, kde se dozvíte více o naší rozsáhlé řadě produktů.

Les produits PetSafe® sont conçus dans le but d’améliorer votre relation avec votre animal. 
Visitez le site www.petsafe.com pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits. 

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. 
Ga naar www.petsafe.com voor meer informatie over ons uitgebreide productassortiment. 

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. 
Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, visite www.petsafe.com.

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il 
vostro animale domestico. Per saperne di più sull’estesa gamma dei nostri prodotti, 

si prega di visitare il nostro sito web: www.petsafe.com. 

PetSafe® Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem 
Haustier zu verbessern. Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, 

besuchen Sie bitte www.petsafe.com. 

• Systemen voor insluiting en vermijding
• Trainingssystemen
• Blafbeheersing
• Huisdierluiken

• Gezondheid & welzijn
• Afvalbeheersing
• Spel & uitvdaging
• Vervoer, toegang & mobiliteit

• Sistemas de contención y evasión
• Sistemas de adiestramiento
• Control de ladridos
• Puertas para mascotas

• Salud y bienestar
• Gestión de residuos 
• Juego y reto
• Viajes, acceso y movilidad

• Sistemi antifuga e di evitamento
• Soluzioni per l’addestramento
• Controllo dell’abbaio
• Porte per animali domestici

• Salute e benessere
• Gestione dei rifiuti 
• Gioco e prova
• Viaggio, accesso e mobilità

• Kontroll- und Unterbindungssysteme
• Trainingsysteme
• Bellkontrolle
• Haustiertüren

• Gesundheit & Wohlbefinden
• Haustiertoiletten 
• Sport und Spiel
• Reise, Zugang und Mobilität


