
Catit 

FLOWER FOUNTAIN MINI 

Více informací na www.catit.com 

 

Návod na obsluhu 

 

Bezpečnostní pokyny 

 

Bezpečnostní pokyny pro případ požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob 

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli úrazům, dodržujte bezpečnostní pokyny včetně pokynů 

následujících: 

1. Před používáním čerpadla si pečlivě si přečtěte bezpečnostní instrukce a 

pokyny uvedené na přístroji a dodržujte je. Nerespektování uvedených pokynů může 

vést k poškození přístroje. 

2. NEBEZPEČÍ – Pro ochranu před zásahem elektrickým proudem dbejte zvýšené 

opatrnosti, neboť je při provozu tohoto přístroje nezbytné používat vodu. Pokud dojde 

k některé z následujících situací, nepokoušejte se nikdy zařízení opravit sami, ale 

odevzdejte ho na autorizovaném zákaznickém centru nebo ho odpovídajícím způsobem 

zlikvidujte. 

A) Pokud zpozorujete na čerpadle abnormální únik vody, okamžitě odpojte přístroj 

z elektrické sítě a vyjměte čerpadlo z vody. 

B) Po instalaci přístroj pečlivě zkontrolujte. Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě, 

pokud se nachází voda na součástech, které nesmějí být mokré. 

C) Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený napájecí kabel či zástrčka nebo přístroj 

nepracuje správně, spadl na zem nebo je jinak poškozený. Kabel tohoto přístroje 

nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, přístroj zlikvidujte. Nikdy kabel 

neodřezávejte. 

D) Zásuvka by se měla vždy nacházet výše nad fontánou, aby nedocházelo ke stékání 

vody po kabelu do zásuvky. Pokud je zástrčka či zásuvka vlhká, neodpojujte 

NIKDY napájecí kabel ze zásuvky. Vypněte příslušný jistič. Teprve poté odpojte 

kabel z elektrické sítě a zásuvky zkontrolujte na přítomnost vlhkosti. 

3.  Abyste předešli zranění, dbejte zvýšené opatrnosti při používání přístroje dětmi či 

v jejich blízkosti. 

4. Abyste předešli zranění, nedotýkejte se horkých či pohyblivých součástí. 

5. POZOR Vždy odpojte přístroj z elektrické sítě, pokud připojujete či odpojujete některé 

součásti nebo při instalaci, údržbě či manipulaci s některými součástmi. Pokud vkládáte 

čerpadlo do vody či ho z vody vyjímáte, odpojte vždy přístroj z elektrické sítě. Při 

odpojování nikdy netahejte za kabel, ale opatrně vyjměte zástrčku. Přístroj odpojte 

z elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte. Nikdy nevyjímejte čerpadlo tahem za kabel. 



6. POZOR Toto je fontána pro kočky. Čerpadlo je konstruována pro provoz ve vodě. 

Čerpadlo používejte pouze k určenému účelu (tzn. nepoužívejte v bazénu, koupelně 

apod.). 

Součásti, které nejsou vyrobeny či doporučeny výrobcem mohou způsobit špatnou 

funkci přístroje. 

• Nepoužívejte čerpadlo v bazénech či jiných situacích, kdy se ve vodě nacházejí 

lidé. 

• Čerpadlo je vhodné pro použití při max. teplotě vody 35° C. 

• Nepoužívejte čerpadlo pro hořlavé či pitné tekutiny. 

7. Přístroj neinstalujte či neskladujte v prostorech, kde je vystaven nepříznivým 

povětrnostním podmínkám či teplotám pod bodem mrazu. Čerpadlo chraňte před 

přímým slunečním zářením. 

8. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn na hladké rovné ploše. Přístroj pravidelně 

kontrolujte. Nenechávejte přístroj po dlouhou dobu bez dozoru. Čerpadlo musí být 

neustále ponořeno do vody a nesmí pracovat bez přísunu vody. Nikdy neprovozujte 

čerpadlo na sucho. 

9. Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby bylo spojení chráněno před 

prachem a bylo vodotěsné. Používejte vhodný kabel. Kabel s nižším příkonem může 

způsobit přehřátí přístroje. Umístěte kabel tak, aby nebylo možné o něj zakopnout či ho 

vytrhnout ze zásuvky. 

10. Nikdy nepoužívejte čerpadlo ve venkovních prostorách. Toto čerpadlo je určeno pro 

použití v domácnosti. 

TYTO INSTRUKCE PEČLIVĚ USCHOVEJTE. 

Pouze pečlivé dodržování pokynů na instalaci, údržbu a pokynů týkajících se elektrických 

přístrojů vede k bezpečnému a efektivnímu používání této fontány. 

 

RECYCLING Tento symbol značí separátní likvidaci elektrických a elektronických 

přístrojů (WEEE). Tyto přístroje je nutné podle evropské směrnice 2012/19/EU demontovat 

a recyklovat, aby byly minimalizovány škody na životním prostředí. Více informací Vám 

poskytnou místní úřady. Výrobek můžete odevzdat na oficiálním recyklačním místě ve 

Vašem okolí. Elektronické přístroje, které nebudou zlikvidovány separátně, mohou 

způsobit škody na životním prostředí či na lidském zdraví, neboť mohou obsahovat 

nebezpečné látky. 

 

DÍLY 

A Kryt čerpadla 

B Kryt pohonu (vrtule) 

C Pohon (vrtule) 

D Čerpadlo 

Fontána Catit® Mini Flower umožňuje až 3 různá nastavení průtoku vody, které lákají 

kočku více pít. 



Bez použití příslušenství vytváří fontána Catit® Mini Flower mírné proudění vody. 

Vložením doplňku ve tvaru květiny dochází k vytváření dlouhých vodních proudů.  Květinu 

lze snadno do fontány vložit či ji vyjmout. 

Květina zmírní bublání vody na povrchu. Použijte toto nastavení, pokud si kočka s proudem 

vody raději hraje, než ji pije. 

 

INSTALACE 

Vyjměte přístroj z obalu. Odstraňte plastový sáček z filtru a odložte jej stranou.  

Před použitím fontánu očistěte, abyste odstranili všechny nečistoty. Celý přístroj (kromě 

filtru) omyjte houbičkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky či materiály na jakékoli 

části přístroje. Důkladně opláchněte. 

Otevřete čerpadlo a vyjměte kryt pohonu a pohon (vrtuli). 

Před složením všechny části omyjte vodou. 

Vložte čerpadlo zpět do přístroje. 

Vložte kabel zpět do zářezů na horní části spodní části filtru. Ujistěte se, že je kabel mezi 

zářezy prověšený. Kabel lehce ohněte, aby se prověsil, než ho zasunete do horního zářezu. 

Omyjte filtr, abyste odstranili přebytečný prach. 

Vsuňte filtrační prvek do umělohmotného výklenku tak, aby černá strana s aktivním uhlím 

směřovala k čerpadlu. Pokud je strana s aktivním uhlím umístěna nesprávně, může dojít 

k ovlivnění toku vody a vysychání fontány/běhu na sucho. 

Vložte zpět kryt fontány. 

Umístěte fontánu přímo pod vodovodní kohoutek a naplňte ji vodou, dokud voda 

nedosahuje k vlnitému otvoru nahoře na zadní straně fontány (1,5 l). 

 

TÝDENNÍ ÚDŽBA  

VAROVÁNÍ Před vkládáním či vyjímáním, instalací či údržbou jakýchkoli částí vždy 

odpojte přístroj z elektrické sítě. Omyjte fontánu měkkou houbou a jemným čisticím 

prostředkem a důkladně opláchněte. Dbejte na to, abyste důkladně opláchli zbytky mýdla. 

Vyjměte filtr a omyjte ho. Nemyjte filtr mýdlem. Pokud je filtr znečištění nebo obsahuje 

cizorodé částice, vyměňte ho (náhradní filtr je dostupný zvlášť). Vyměňte filtr každé tři až 

čtyři týdny nebo jakmile se objeví známky zanesení cizorodými částicemi (nečistoty, 

zbytky potravy, chlupy apod.) či pokud dochází k ovlivnění proudění vody. Častější 

výměna filtru je nutná v závislosti na okolním prostředí, kvalitě vody či počtu zvířat, která 

fontánu používají. Pokud se domníváte, že je čerpadlo znečištěné, vyjměte ho a vyjměte 

kryt pohonu a pohon – vrtuli (str. 10). Očistěte vrtuli vatovou tyčinkou. Postupujte velmi 

opatrně. Pokud je čerpadlo příliš hlučné, doplňte do čerpadlové komory vodu, aby bylo 



čerpadlo zcela ponořené pod vodou. ČERPADLO NIKDY NESMÍ PRACOVAT NA 

SUCHO. 

ZÁRUKA 

Na fontánu Catit® Mini Flower poskytujeme dvouletou záruku, která začíná běžet dnem 

nákupu. Záruka platí pouze za běžných provozních podmínek, pro které je přístroj navržen. 

Záruka se nevztahuje na nesprávné či nedbalé používání přístroje. Údržbu čerpadla 

provádějte podle uvedených pokynů. Motor je v továrním nastavení, jakákoli manipulace 

s ním může ovlivnit jeho výkon. 

Pro poprodejní servis v rámci záruky se obracejte na místního prodejce nebo zástupce 

společnosti Catit® ve Vaší zemi. 

Zaregistrujte svůj zákaznický kód na www.catit.com/de/registrieren a získejte tak přístup 

k dalším zákaznickým službám. Vaše zákonná práva tímto nejsou ovlivněna. 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Náhradní filtry pro fontánu Mini Flower jsou dostupné zvlášť (#44005). 

Filtr vyměňujte jednou měsíčně. Bezplatné upozornění na catit.com. 

 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Čerpadlo s elektrickým kabelem (#50044) a USB-adaptérem (#50043). 

 

 

 

 Více informací naleznete na www.catit.com. 

http://www.catit.com/de/registrieren

