Návod k použití – fontána Drinkwell® Platinum
Bezpečnostní pokyny výrobce:
UPOZORNĚNÍ- při používání el. zařízení je třeba vždy opatrnosti včetně:
1, před prvním použitím je třeba si důkladně přečíst návod k použití
2, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je třeba zvýšeného dozoru, aby se
předešlo nebezpečí úrazu. Nedovolte zvířeti ani dětem, aby si s jednotlivými
díly fontánky hráli (nebezpečí spolknutí jejích částí)
3,nenechávejte delší čas fontánku bez dozoru. Příliš nízká hladina vody může
vést k poškození motoru.
4, nepoužívejte fontánku venku. Fontánka je určena pouze pro použití
v uzavřených prostorách.
5, nevypínejte fontánku zatáhnutím za elektrický kabel. Pro odpojení uchopte
zástrčku, ne kabel
6, nepoužívejte přístroj s poškozeným el. kabelem, nebo zástrčkou, nebo pokud
přístroj nefunguje správně, či je jeho funkčnost z jakéhokoliv důvodu snížena.
Nikdy se nepokoušejte opravovat fontánku sami. V případě potíží prosíme
kontaktujte prodejce.
7, neumisťujte přístroj na místo, odkud by mohl spadnout, nebo by mohl být
stažen do vody, předejdete tak případnému nebezpečí elektrického šoku.
Zástrčka by měla být vždy výše než fontánka, aby nedošlo k jejímu namočení.
Pokud je zástrčka mokrá, nikdy ji nevytahujte. Přerušte přívod proudu do dané
zásuvky a pak zástrčku vytáhněte
8) pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, nebo před odnímáním nebo
přidáváním nějakých částí a před čištěním, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
Existují zvířata, která alergicky reagují na plast. Pokud byste u Vašeho zvířete
zpozorovali alergickou reakci, přestaňte ihned fontánku používat a poraďte se
s Vaším veterinářem.
Tyto pokyny dobře uschovejte!

Fontána Drinkwell® Platinum
Návod k použití
1. Překontrolujte přívodní kabel.
2. Ujistěte se, že spojka přívodního kabelu je správně zastrčena (nevykukuje
stříbrná část)
3. Sundejte víko lehkým zatlačením po jeho stranách ze skříně fontány.
4. Sundejte zásobník vody a zkontrolujte, zda je vstupní trubka správně
zasunuta do motoru.
5. Vložte uhlíkový filtr. Filtr se zasune do dvou trojúhelníkových štěrbin
uprostřed skříně. Filtr se do skříně vkládá užší stranou směrem dolů a černou
stranou směrem dopředu. Filtr se lehce zasune na své místo.
Upozornění: před vložením do fontány opláchněte filtr studenou vodou. Tím se
odstraní uhelný prach. Malé množství uhelného prachu se může během
používání filtru objevit. To je normální a tento prach není pro zvírata nikterak
škodlivý.
6. Umístěte fontánu na požadované místo. Pokud bude fontána na koberci, na
dřevěné podlaze, nebo na jiném choulostivém povrchu, doporučuje se umístit
pod fontánu ochrannou gumovou podložku.
7. Naplňte fontánu vodou (jak misku, tak skřín s pumpou). Takto je pumpa
optimálně připravena k provozu. Vraťte víko zpět na skříň.
8. Sundejte zásobník vytažením nahoru. Otočte ho dnem vzhůru a odšroubujte
kryt. Naplňte zásobník vodou a opět přišroubujte kryt. Otočte zásobník krytem
dolů a vraťte ho na jeho místo na fontáně. Hladina klesne o 1-2 cm.
9. Před zapojením fontány do elektrické sítě se ujistěte, že jsou Vaše ruce a
kabel suché. Poté fontánu zapojte.
10. Nastavte požadovanou sílu toku vody pomocí ovládacího knoflíku
umístěného na pravé straně vedle rampy . Otočením vlevo se průtok snižuje,
otočením vpravo se zvyšuje.
11. Doplňujte vodu podle potřeby. Během používání nenechte klesnout hladinu
vody pod vstupní mrížku u ovládacího knoflíku, jinak hrozí spálení motoru.
Nezvedejte plnou fontánu za skříň s filtrem. Zvedat ji můžete pouze za rukojeti
umístěné ve spodní části po obou stranách misky.
Pokyny pro čištění a údržbu
Aby fontána správně fungovala, musí se pravidelně čistit!

Filtry:
1. Filtry by měly být měněny přibližně každé 4 týdny. Pokud fontánu používá
více zvířat, je třeba měnit filtr častěji.
2. Při čištění fontány propláchněte také filtr. Neproplachujte filtry mýdlovou
vodou, protože pak není možné odstranit všechny jeho zbytky.
3. Filtry jsou důležitým doplňkem fontány. Pro normální chod však nejsou
nezbytné.
Fontána:
Fontánu čistěte 1x týdně.
1. Odpojte fontánu od elektrické sítě, sundejte víko a vyndejte filtr.
2. Sundejte zásobník vody (viz návod k použití bod č.8).
3. Vylijte z fontány veškerou vodu.
4. Sundejte čistící mřížku lehkým tahem směrem vzhůru a opláchněte ji
vodou.
5. Sundejte skříň s filtrem tlakem na boční klapky a vyzdvihnutím.
Upozornění: pravá strana skříně klade mírný odpor, protože se na této straně
nachází přívodní trubka k motoru.
6. Pro vyndání motoru je nutné nejdříve odpojit přívodní kabel. Poté již můžete
motor z fontány vyjmout. Odstraňte všechny chlupy, zbytky krmiva, nebo jiné
nečistoty, které se mohly nahromadit kolem knoflíku na regulaci toku vody a u
přívodu pumpy (viz údržba motoru).
7. Ručně umyjte ostatní části fontány v mýdlové vodě a důkladně propláchněte.
Jednotlivé díly je také možné mýt v myčce. Před vložením dílů do myčky
vyjměte pumpu. Při použití myčky se doporučuje mytí při nižších teplotách. K
umytí rohů skříně fontány použijte vatové tyčinky, štětku na mytí lahví nebo na
mytí akvárií.
8. Demontovaná fontánka se skládá ze 6 samostatných plastových částí.
Opětovná montáž fontány po umytí
1. Umístěte motor na jeho místo mezi stojánky k tomu určené na pravé straně
fontány. Pro upevnění motoru lehce přitlačte.
2. Protáhněte kabel skrz otvor u motoru. Připevněte kabel k držáku pod
plastovým okrajem, poté jej veďte po vnitřním okraji do zářezu pro kabel. Tudy
kabel protáhněte ven.
3. Znovu umístěte kryt filtru. Dávejte přitom pozor, aby byla sací trubice pevně
zasunuta v motoru.

4. Připojte čistící mrížku na knoflík ovládání toku vody. Hrana na vrchu mrížky
směřuje dopředu. Zatlačte mřížku směrem dolů.
5. Vložte filtr a víko skříně
6. Připojte zásobník vody
Údržba motoru
Čištění motoru je pro dlouhodobou správnou funkci fontány stejně tak důležité,
jako čistota vody.
Upozornění: pokud je motor nedostatečně čištěn, může být záruka produktu
neplatná!
1. Sundejte čistící mřížku a skřín filtru z fontány (viz pokyny k čištění fontány)
2. Opatrně vyjměte motor z jeho místa. Na místě ho drží přísavky, proto může
být zapotřebí použití síly.
3. Když je motor vyndaný, lehce stiskněte část kudy do pumpy vtéká voda a
sundejte ji (pokud nelze část vytáhnout, může Vám pomoci vsunutí nehtu do
mezírky mezi pumpou a destičkou).
4. Poté vyndejte stator pomocí vsunutí nehtu do malé štěrbiny na užší části
krytu statoru.
5. Po vyjmutí statoru můžete vyjmout pumpu (tříramennou bílou vrtuli), která
drží na místě pomocí magnetu. Vyndejte vrtuli prsty, nebo pomocí nehtů.
6. Po demontáži motoru umyjte všechny části teplou mýdlovou vodou. K umytí
dutin motoru použijte vatové tyčinky, nebo speciální čistící sadu Drinkwell®. Pro
další desinfekci a odstranění nánosů z tvrdé vody použijte ocet.
7. Po vyčištění součástek sestavte opět motor pro další použití:
a) vložte vrtuli
b) připojte stator
c) připojte vstupní část s knoflíkem ovládání toku vody.
Fontána a domácnost
Pokud žijete ve vlhkém prostředí a máte problém s plísněmi a řasami (v misce
fontánky se může utvořit slizký „film“), namočte při pravidelném čištění
všechny součástky do roztoku chlóru na dobu přibližne 10 minut (součástky
ponořte celé). Dbejte pozorně na předepsaný poměr ředění chlóru u Vámi
použitého přípravku. Nalijte trochu roztoku do prostoru s motorem. Tímto
způsobem fontánu také dezinfikujete. Poté je třeba všechny části velmi
důkladně opláchnout, abyste odstranili všechny zbytky chlóru. Nejlepším

způsobem, jak vypláchnout dutinu motoru, je držet ho pod mírným proudem
vody.
Pokud máte tvrdou vodu, mohou se na motoru nebo uvnitř objevit bílé povlaky
minerálu. To může bránit vrtuli v řádném otáčení. Abyste předešli nutnosti
vyměnit motor:
a, čistěte motor časteji než dosud
b, čistěte motor v octovém roztoku a nechte ho v tomto roztoku namočený
několik minut; nebo
c, používejte balenou vodu.
Fontána Drinkwell se skládá z následujících částí:
Kryt skříně: kryt (záklopka) je připevněna ke skříni a znemožňuje tak přístup
Vašeho zvířete k uhlíkovému filtru.
Skříň: ve skříni je voda pumpována přes filtr a vytváří 13 cm dlouhý proud vody,
který teče do mističky.
Předfiltr: předfiltr je malá mřížka, která chrání filtr před vniknutím vetších
nečistot, jakými jsou zbytky krmiva, chlupy ap. Předfiltr je možné sejmout
táhnutím vzhůru přes plastové záklapky. Pro zasunutí filtru jej zatlačte mezi
zarážky až do zaklapnutí.
Miska: miska tvoří základ fontány. Je opatřena dvěma prohlubněmi k usnadnění
manipulace s fontánou a také tunelem pro vedení kabelu.
Regulační knoflík: upravuje sílu proudu vody. Černý regulátor je spojen
s motorem. Předfiltr svírá regulátor a drží jej na místě. Regulátor je připevněn
k nasávací destičce motoru a je možné jej před čištěním vyjmout
Motor-pumpa: malá ponorná pumpa, kterou je možné z důvodů čistění
rozebrat. Pumpu není možné mýt v myčce! Před mytím fontány vždy pumpu
vyjměte!
Nádrž na vodu: extra velká nádržka pojme 2 litry vody
Užitečné rady:
Při prvním kontaktu s fontánkou Drinkwell se může stát, že Vaše zvířátko bude
na tento nezvyklý „přístroj“ reagovat bojácně. Dejte Vašemu zvířátku čas se
s fontánou dobře seznámit. U některých zvířat může toto trvat až několik dnů i
déle, než získají dostatečnou důvěru a začnou fontánku používat.
Vaše zvíře možná nebude chtít mít fontánku blízko místa s krmením. Umístěte
fontánku na jiné místo, např. do obývacího pokoje, do kuchyně, nebo do jiného
klidného kouta.
V létě je možné do vody přihodit několik kostek ledu a nabídnout tak Vašemu
zvířátku chladnou čerstvou vodu.

Záruka:
Na motor a součásti fontánky se vztahuje dvouletá záruka, která je uvedena
v platnost datem zakoupení produktu. V případě potíží kontaktujte Vašeho
prodejce.
Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nepřiměřeným
používáním výrobku, či nehodou. Do záruky také nespadají škody vzniklé na
základě špatného udržování fontánky a nedostatečného čištění, stejně jako
škody vzniklé vápennými usazeninami z příliš tvrdé vody (viz pokyny k čištění).

