


Děkujeme, že jste si vybrali produkt EYENIMAL. Před použitím si pečlivě přečtěte
pokyny v této příručce a uschovejte je pro budoucí odkaz.

POPIS PRODUKTU



INSTALACE

1.Vyjměte všechny součásti      2.Umístětě čerpadlo dovnitř      3.Protáhněte drát dolů
ze základny fontány                   základny fontány                      skrz trubku a ven ze

spodního otvoru

4.Podle potřeby přidejte          5.Nasaďte víko na misku     6.Filtr důkladně opláchněte
vodu. Nesmí překročit ve studené vodě
max.hladinu vodu



7.Umístěte filtr na víko            8.Nasaďte víko a vložte             9.Připojte nabíjecí
a zatlačte                                květinu nebo krátkou trysku       adaptér do elektrické

zásuvky

NASTAVENÍ PRŮTOKU VODY

A.Vložte květinu a vytvořte dlouhý B.Vložte krátkou trysku a vytvořte
průtok vody jemnou vodní plochu



INDIKACE KONTROLKY

A. FILTR: Když bliká, vypněte napájení a vyměňte filtr. K přepracování dlouze stiskněte
resetovací klávesu.

B. NORMÁLNÍ REŽIM / SMART REŽIM: V normálním režimu je kontrolka bílá. V režimu
pravidelných intervalů je kontrolka je modrá.

C. RADAR MODE: v radarovém režimu je kontrolka bílá. Když je u fontány nedostatek vody,
bude to blikat, aby vám to připomnělo přidat vodu.

D. NOČNÍ SVĚTLO / RESET: Noční světlo zapnete stisknutím tlačítka. Po výměně filtru
stiskněte resetovací tlačítko na 2 sekundy přestat blikat.

E. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ: Krátkým stisknutím zapnete a změníte provozní režim. Dlouhým
stisknutím vypnete.



REŽIMY:

NORMÁLNÍ - Pracuje nepřetržitě až 24 hodin -  Po 30 dnech výměna filtru
PRAVIDELNÉ INTERVALY - Pracuje 2 minuty a 3 minuty odpočívá - Výměna filtru 75 dní
SENZOR - Fontána začne pracovat na 90 s, pokud se mazlíček zdrží v oblasti senzoru na
více než 15s - Výměna filtru po 30 dnech

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění závisí na počtu zvířat, která fontánu používají. Čím více zvířat ji používá, tím větší je
potřeba ji pravidelně čistit.

Filtr: Pro optimální využití fontány je třeba měnit filtr každý měsíc. Sadu 6 filtrů můžete
zakoupit u svého dodavatele kdykoli nebo na webových stránkách NUM’AXES na
www.numaxes.com.

Fontána: Fontánu čistěte ideálně každé 2 týdny pomocí teplé/horké mýdlové vody

Čerpadlo: Čerpadlo byste měli čistit alespoň jednou za měsíc v souladu s následujícími
pokyny:

1) Opatrně zvedněte čerpadlo ze základny fontány
2) Sejměte mřížku, kryt vrtule a vrtuli
3) Všechny části můžete vyčistit horkou mýdlovou vodou. Pomocí vatového tamponu
odstraňte veškeré nečistoty. Pro efektivnější výsledek čištění vyčistěte čerpadlo bílým
octem.
4) Důkladně opláchněte všechny prvky
5) Jakmile jsou části čerpadla čisté a suché, znovu sestavte všechny prvky



VAROVÁNÍ

Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících pokynů:

- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Používejte pouze příslušenství doporučená nebo prodaná výrobcem.
- Nepoužívejte venku. POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.
- Neodpojujte zástrčku tahem za napájecí kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoli
napájecí kabel.

- Neprovozujte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo poté, co
spotřebič nefunguje správně nebo upadl nebo je jakkoli poškozen.
- Vždy odpojte jakýkoli spotřebič, když jej nepoužíváte, před nasazováním nebo sundáváním
dílů a před čištěním.
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá místnímu
síťovému napětí.
- V případě problému s čerpadlem se nepokoušejte jej opravit sami.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo se objeví závada, přečtěte si nejprve tuto
uživatelskou příručku. Zkontrolujte také, zda produkt používáte správně.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Reedog, s.r.o.,

Sedmidomky 459/8,
10100, Praha 10

Tel: + 420 216 216 106
email: info@elektro-obojky.cz

V závislosti na rozsahu poruchy možná budeme muset zaslat produkt do servisu na opravu.
U všech oprav prosím dodejte následující: kompletní produkt, doklad o nákupu ( potvrzení
nebo potvrzení o prodeji). Na produkt se vztahuje záruka 2 roky.

mailto:info@elektro-obojky.cz

