Drinkwell® AVALON

Fontánka pre zvieratá
Obsah 2 L

Návod na použitie

Dôležité bezpečnostné pokyny
Pokyny sa vzťahujú najmä k nebezpečenstvu požiaru, elektrickým
šokom alebo ublíženiu na zdraví osôb.










Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
Na zamedzenie možnosti ublíženia na zdraví je potrebný dohľad
dospelej osoby ak zariadenie používajú aj deti.
Používajte iba výrobcom doporučené násady a náhrady.
Určené na použitie v domácnosti.
Pri vypínaní neťahajte elektrický kábel, ale uchopte el. adaptér
a vytiahnite ho z el. siete.
Nepoužívajte spotrebič ak je porušený el. kábel. Kontaktujte
zákaznícky servis.
Platí pre všetky prenosné spotrebiče v domácnosti –
nepokladajte spotrebič tam, kde môže spadnúť do umývadla
alebo do vane.
Ak spotrebič nepoužívate, vytiahnite el. adaptér z el. site.
Plastové súčiastky fontánky sú bez BPA. Niektoré zvieratá sú
alergické na použitie plastových súčiastok, a preto ak sa
vyskytne alergia u vášho psa alebo mačky, navštívte veterinára.

UPOZORNENIA
 Fontánka je určená pre nepretržitú prevádzku (vždy keď je
zapojená do elektrickej siete),tak dlho, kým je hladina vody
udržiavaná a pokiaľ sa fontánka pravidelne čistí Uistite sa, aby
ste fontánku pravidelne kontrolovali a zabránili tak poškodeniu
čerpadla, pretože voda sa môže spotrebovať alebo odpariť a tak
spôsobiť, že čerpadlo bude bežať na sucho.
 Nepokúšajte sa o opravy na čerpadle.
 Aby sa zabránilo možnosti navlhnutie elektrickej zástrčky, mala
byť vždy nad úrovňou fontánky.
 Ak je nutné, použite vhodný predlžovací kábel.
 Elektrický príkon tohto prístroja je 3w.
 Použitie príslušenstva, ktoré nie je doporučené alebo predávané
výrobcom, môže spôsobiť nebezpečný stav.
 Neupravujte prístroj.
 Neinštalujte ani neskladujte zariadenie na miestach, kde bude
vystavené poveternostným vplyvom a teplotám pod 4,5 ° C.
 Prečítajte si a dodržiavajte všetky dôležité upozornenia uvedené
na prístroji a v obale.
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FUNKCIE
Vymeniteľný uhlíkový filter
odstraňuje zlú chuť a pach
z vody

Vyvýšená nádoba na pitie pre
seniorov alebo psov
s artritídou
Vymeniteľný penový filter
pomáha udržiavať pumpu a
vodu čistejšiu zachytávaním
chlpov a odpadu

Ponoriteľná pumpa
pre tichú prevádzku

Vhodné do umývačky
riadu (okrem pumpy)

Obsah: 2L
12V systém
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Hygienický a ľahko
udržiavateľný keramický
dizajn

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Miska: miska je základom fontánky. Je vybavená zárezom na ukrytie
elektrického napájacieho kábla.
Veža: Voda je čerpaná cez vežu cez filtre a voľne padá do misky ako
vodopád. Plastová priechodka v hornej časti veže tvorí tesnenie medzi
telesom filtra a vežou.
Púzdro/schránka filtra: Púzdro sa skladá z vrchnáka a základne a je
držiteľom uhlíkového filtra.
Uhlíkový filter: Filter je vyrobený z granulovaného uhlíka zo škrupín
kokosových orechov. Tento filter absorbuje pachute a zápach z vody,
ktorá ním preteká a tak ju udržiava čerstvejšiu a príťažlivejšiu pre
domáce zvieratá.
Penový filter: Filter zbiera vlasy a nečistoty a zabraňuje, aby sa dostali
k čerpadlu/pumpe. Je dôležité používať tento penový filter, pretože
pomáha udržiavať správnu funkciu čerpadla.

Čerpadlo: malé ponorné akvarijné čerpadlá možno demontovať pre
čistenie. Čerpadlo nie je vhodné do UMÝVAČKY riadu! Pred čistením
čerpadlo z fontánky vyberte .
(Pozri kapitolu "Údržba pumpy" pre podrobnejšie informácie).
Čerpadlo má tiež inline konektor pre jednoduché pripevnenie
k napájaciemu káblu.
Gumový vrchnák: Toto gumové tesnenie zabezpečuj, aby zostal
elektrický napájací kábel vo vnútri misky.
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Návod na použitie

Nenechávajte v prevádzke bez vody – iba na použitie v domácnosti.
1. Pred montážou opatrne vyberte všetky
komponenty fontánky z obalu.
2. Prekontrolujte či je elektrický kábel funkčný
a nepoškodený
3. Umiestnite penový filter okolo čerpadla
vložením čerpadla do penového filtra
z vrchu. Uistite sa, že elektrický napájací
kábel je vedený z vrchu. (obr.1).
4. Vezmite misku a umiestnite čerpadlo v jej
strede. Uistite sa, že kruhový otvor v hornej
časti čerpadla je umiestnený v v pravom
dolnom rohu misky (obr. 2). Penový filter
bude mierne stlačený medzi čerpadlom a
vyvýšeným miestom.
5. Zatlačte na čerpadlo, aby sa prisaly
úchytky. Akonáhle je čerpadlo na mieste,
pripevnite inline spojovací kábel k
elektrickému napájaciemu káblu cez
fontánku (obr. 3).
6. Zatlačte elektrický kábel do vnútra
priechodu a nasaďte na vrch priechodu
gumový kryt. Zatlačte kryt až na doraz (obr.
4).
7. Pretiahnite gumový kryt po bokoch otvoru.
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Dôležité: Opláchnite uhlíkový filter pod prúdom studenej vody pred jeho
použitím vo fontánke.
8. Akonáhle je uhlíkový filter opláchnutý, umiestnite ho vo vnútri
základne filtra väčšou stranou nadol (obr. 6). Uhlíkový filter sa dá
zasunúť do fontánky len jednou stranou - ak sa vám to nedarí,
treba ho obrátiť.
9. Nasaďte veko filtra, stlačte dole kým nebudete počuť kliknutie.
10. Pripevnite teleso filtra k čerpadlu podľa obrázku 7.
11. Zarovnajte vežu s kruhovým zárezmi vo vnútri misy a opatrne ju
spustite, kým nespočinie bezpečne na miske. Gumová
priechodka vytvorí tesnenie medzi telesom filtra a vežou.
12. Nalejte do fontánky vodu - priamo do misky. Nechajte aspoň
1,27 cm z priestoru medzi vodnou hladinou a okrajom misky aby
sa zabránilo vyšplechovaniu vody von.
13. Umiestnite fontánku v žiadanej lokalite. Nezdvíhajte plnú
fontánku uchopením veže. Ak chcete fontánku premiestniť,
používajte vždy obe ruky a uchopte misku po jej bokoch.
Dôležité: Ak chcete chrániť podlahu vždy používajte pod miskou
ochrannú podložku, ako je uterák alebo vodeodolná podložka.
14. Uistite sa, že elektrický napájací kábel, adaptér a vaše ruky sú
úplne suché pred pripojením fontánky do elektrickej zásuvky.
15. Pridajte do fontánky vodu podľa potreby. Nikdy nedovoľte, aby
hladina vody klesla pod 2,54 cm na výšku, pretože môžete
riskovať spálenie čerpadla. Náhradné čerpadlá sa dajú zakúpiť
samostatne zavolaním na centrum a starostlivosti o zákazníkov.
Navštívte www.petsafe.sk alebo navštívte vášho predajcu
osobne a objednajte si nové čerpadlo.
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Filtre a čistenie fontánky
Fontánka je vybavená dvoma typmi filtrov, ktoré by mali byť
pravidelne vymieňané.
Uhlíkový filter odstraňuje zlú chuť a zápach, udržiava vodu v
čerstvom stave. Filter by mal byť zmenený každé dva až štyri týždne.
Ak používate fontánku pre viac zvierat, alebo ak máte zvieratá, ktoré
produkujú viac slín, vymieňajte filtre častejšie.
Pred prvým použitím filter opláchnite pod tečúcou studenou vodou.
Penový filter zbiera vlasy a nečistoty a zabraňuje, aby sa dostali do
čerpadla, čo zaručuje optimálnu filtráciu. Vymeňte penový filter
každé štyri až osem týždňov. Ak chcete predĺžiť životnosť penového
filtra, často ho oplachujte čistou vodou.
Filtre dohromady slúžia na udržanie čistejšieho čerpadla/pumpy a
poskytujú sviežejšiu vodu pre vášho domáceho maznáčika.
Filtre pomáhajú udržiavať čistejšiu a čerstvejšiu vodu.
Dôležité: Nikdy neumývajte filtre v mydlovej vode!
ČISTENIE FONTÁNKY
Čistite fontánku raz týždenne.
Fontánku musíte čistiť v pravidelných intervaloch, aby pokračovala v
práci normálne.
1. Odpojte Inline kábel z čerpadla (obr.
8).
2. Opatrne zdvihnite vežu a nechajte
vodu pomaly natiecť späť do misky.
Akonáhle je voda v miske, odložte
vežu stranou pre jej následné
čistenie (obr. 9).
3. Vezmite vežu a otočte ju hore
nohami na odstránenie gumovej
priechodky na spodnej strane veže.
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4. Vyberte teleso filtra z čerpadla tak, že ho zdvihnete
smerom nahor (obr. 10).
5. Otvorte púzdro filtra a vyberte uhlíkový filter z vnútra. Položte
filter bokom na čistenie.
6. Odstráňte gumovú krytku pripojené (obr. 11).
7. Zatiaľ čo pevne držíte elektrický napájací kábel a spodnú časť
misky oboma rukami, vylejte zostávajúcu vodu von z misky.
8. S odpojeným inline káblom a odstránenou vodou, uchopte
čerpadlo a zdvihnite ho priamo hore po uvoľnenie prísaviek.
Pokračujte v ťahaní elektrického napájacieho kábla čerpadla
nahor a von cez zdvihnuté miesto v centre misky. Akonáhle je
čerpadlo úplne odstránené z misky, oddeľte filter z penovej
hmoty a dajte ho bokom pre ďalšie čistenie.
9. Akonáhle je fontánka kompletne rozobraná, budete mať: misku a
veža, dva gumové diely, púzdro filtra, 2 filtre a čerpadlo.
10. Vyčistite diely fontánky teplou vodou a mydlom. Môžete tiež
umiestniť fontánku do v umývačky riadu, ale odporúčame vám
radšej ručné umývanie. Nikdy neumiestňujte čerpadlo do
umývačky riadu. Pozrite si postup ako presne čistiť čerpadlo v
tejto príručke.
11. Ak máte problémy s čistením v určitých miestach, skúste použiť
bavlnenú utierku alebo si zakúpte Drinkwell ® Cleaning Kit, 3dielnu súpravu určenú na čistenie fontánok. Navštívte naše
webové stránky na adrese www.petsafe.sk alebo nájdite
predajcu fontánok vo vašom okolí alebo si pozrite zoznam
predajcov na stránke www.petsafe.sk
ČISTENIE ČERPADLA – PUMPY
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Pumpa musí byť priebežne čistená inak môže byť zrušená záruka na
výrobok!
1. Snímte z misky pred-filter a vrchnú časť fontánky.
2. Jemne z misky vyberte pumpu.
3. Po vybratí pumpu z misky z nej pomocou ukazováka a palca
snímte nasávací diel. Možno budete musieť vsunúť pomedzi
jednotlivé diely necht.

4. Pomocou jazýčka v spodnej časti pumpy vytiahnite stator
von.

5. Po vyňatí statora môžete vybrať aj poháňadlo (biela vrtuľa),
ktorá na mieste drží pomocou magnetu. Vytiahnite ho von
z čiernej časti.

6. Dôkladne očistine súčiastky fontánky. Ak máte ťažkosti
s čistením určitých miest v súčiastkach fontánky, použite
napríklad ušný vatový tampón alebo si zakúpte
Drinkwell® sadu na čistenie fontánky.
7. Poskladajte súčiastky do pôvodného stavu.
 Založte poháňadlo (biela vrtuľa)
 Nasaďte stator
 Nasaďte nasávací diel spolu s regulátorom toku
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Tipy
Pri prvou požití fontánky môže byť zvieratko trošku opatrné pri
zoznamované sa s novým objektom. Nechajte zvieratko, aby si zvyklo.
Niektoré zvieratká začnú používať fontánku až po niekoľkých dňoch ale
niektoré ju začnú používať ihneď.
Vaše zvieratko môže vyžadovať umiestnenie fontánky na inom mieste
ako je miesto určené na kŕmenie. Vyskúšajte fontánku umiestniť v inej
miestnosti alebo v inej časti miestnosti.

Záručná lehota na tento produkt je 2 roky od dátumu predaja:
Dátum predaja:

Zariadenie spĺňa všetky EMC normy a normy pre spotrebiče s nízkym
napätím. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli
priamo schválené spoločnosťou Radio Systems® Corporation sú v rozpore s EÚ
stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť
zrušená záruka výrobku.

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php

Zariadenie je nutné recyklovať! Zariadenie/ baterky nikdy nevyhadzujte do
odpadkovej nádoby, ktorá nie je určená na recykláciu batérií.

Chránené US patentom: 5799609, 5842437
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Podmienky a obmedzenia zodpovednosti
1. Podmienky použitia
Použitie tohto produktu je podmienené prijatím týchto podmienok a upozornení bez
modifikácií. Použitie tohto výrobku znamená , prijatie všetkých týchto podmienok a
oznámení . Ak si neželáte prijať tieto termíny, podmienky a upozornenia, vráťte výrobok,
nepoužitý, v originálnom obale a na vlastné náklady a riziko na príslušné Centrum
starostlivosti o zákazníkov spoločne s dokladom o kúpe za plnú náhradu.
2. Správne použitie
Ak si nie ste istí, či je tento výrobok vhodný pre vášho domáceho maznáčika, prosím
obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo certifikovaného trénera pred prvým
použitím výrobku. Správne používanie zahŕňa, bez obmedzenia, postupovať bez
obmedzení podľa návodu na použitie.
3. Žiadne nezákonné či zakázané používanie
Tento produkt je určený iba pre použitie s domácimi miláčikmi . Použitie tohto výrobku tak ,
ako nie je určené, môže viesť k porušeniu štátnych a miestnych zákonov.
4. Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť Radio Systems Corporation ani žiadna z jej pridružených spoločností v
žiadnom prípade nepreberú zodpovednosť za ( i ) akékoľvek nepriame , trestné , náhodné,
osobitné alebo následné škody a / alebo ( ii ) akúkoľvek stratu alebo poškodenie za škodu
spôsobenú z alebo v súvislosti so zneužitím tohto výrobku. Kupujúci prevezme všetky riziká
a zodpovednosti z použitia tohto produktu v maximálnom možnom rozsahu povolenom
zákonom. Pre vylúčenie pochybností sa nič v tomto bode 4 nemôže obmedziť a Radio
Zodpovednosť Systems Corporation nezodpovedá za smrť alebo zranenia osôb alebo
podvodu alebo zámerné skreslenie údajov.
5. Modifikácie podmienok
Radio Systems Corporation si vyhradzuje právo zmeniť termíny, podmienky a upozornenia,
ktorými sa riadi tento produkt z času na čas.
Výrobca
EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
Distribútor pre SR a ČR
blue gray, s.r.o., Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko
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