POIDEŁKO
REEDOG
AQUA SMART
Uzivatelsky manual

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1.
2.
3.
4.

Poidełko Reedog
Kabel zasilający Reedog 1,5 m
Filtr
Instrukcja obsługi

Główne funkcje
- Pojemność 2,5 l
- Przyciski
dotykowe
2
- Bardzo cicha praca fontanny
- Opcja całkowitego demontażu
- Ostrzeżenie o niedoborze wody
- Materiały wysokiej jakości
- Kabel USB do ładowania
- Wysokiej jakości materiał
- Potrójny system filtracji

2 TRYBY PRACY
Tryb normalny (N):
Jest to tryb pracy ciągłej z ciągłą wymianą wody. Jest to
oszczędny tryb pracy, spłukiwanie co pół godziny

Tryb inteligentny (S):
Jest to tryb oszczędzania energii z 1 minutową przerwą co 6 minut i
automatycznym płukaniem włosów po 5 cyklach.

JAK DZIAŁA POIDEŁKO

POTRÓJNY SYSTEM FILTRACJI
• Włóknina mikroporowata
• Węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych
• Żywica jonowymienna

KIEDY WYMIENIĆ FILTR
Żywotność filtrów w fontannie zależy od konkretnego zastosowania i
jakości źródła wody.
• Wymiana raz na 2 tygodnie w trybie N.
• Wymiana raz na 4 tygodnie w trybie smart S.

Bardzo cicha fontanna wodna realizuje funkcję obiegu wody. Płynąca
woda nie tylko utrzymuje wodę w czystości, ale także przyciąga uwagę
zwierząt domowych i zachęca je do częstszego picia wody.

MONTAŻ
Po rozpakowaniu najpierw sprawdź, czy zawartość opakowania jest
zgodna z opisem.
Po potwierdzeniu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi
produktu.
1. Wyjmij filtr, gąbkę i pompę i opłukaj je.

2. Podnieś pojemnik na wodę palcami,
najpierw włóż gąbkę a następnie włóż
filtr przez czoło w górę do tacy filtracyjnej
3.
Rozpakuj przewód zasilający i podłącz go
należy drugi koniec podłączyć do gniazdka
elektrycznego.Przewód zasilający bez adaptera
można podłączyć do dowolnej wtyczki USB.

4. Produkt jest gotowy do użycia.

USTAWIENIA POIDEŁKA

ZMIANA TRYBU
Dwukrotnie dotknij dotykowego przycisku aby
przełączać między trybem normalnym (N)
a trybem inteligentnym (S).

RĘCZNE SPŁUKIWANIE WŁOSÓW
Naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy przez
5 sekund. sekund, aby uruchomić funkcję
spłukiwania włosów.
Funkcja spłukiwania trwa 15 sekund. Jeśli
nie zostanie naciśnięty ani razu, powtarzaj
tę czynność do momentu włosy są usuwane
ze zbiornika wody.
OSTRZEŻENIE O BRAKU WODY
Gdy poziom wody spada do niskiego poziomu,
wskaźnik N/S zacznie migać jednocześnie.
Proszę sprawdzić poziom wody z wyprzedeniem,
aby można było wcześniej uzupełnić wodę

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE WŁOSÓW
W normalnym trybie pracy włosy są spłukiwane
automatycznie co pół godziny; w trybie inteligentnym S są
automatycznie spłukiwane po każdym pięciokrotnym
wypłynięciu wody.

JAK CZYŚCIĆ POIDEŁKO
Demontaż uchwytu i pompy

Zdejmij uchwyt

Zdejmij pokrywę

Odczep pompę

Instalacja uchwytu i pompy

Wyrównaj punkty

Kabel włóź w odpowiednia miejsca Zamknij pokrywę
i doćiśnij pompę

Zainstaluj uchwyt
na pokrywie

Nadmierny kabel
włoż do uchwytu

JAK CZYŚCIĆ POIDEŁKO

PROSTE CZYSZCZENIE
Fontannę można czyścić detergentem na powierzchni, a wkład filtra
można czyścić tylko wodą. Proste czyszczenie nie powoduje
demontażu produktu.
CZYSZCZENIE KOMPLEKSOWE
Całkowite czyszczenie przeprowadzaj raz w miesiącu. Po długim
okresie użytkowania fontanna może ulec zabrudzeniu, należy
oczyścić jej wewnętrzną część. Uplne ćiśteni vyźaduje demontaż
produktu.
KONSERWACJA POMPY
Przy długotrawłym użytkowaniu może się zmniejszyć przepływ wody
a pompa może pracować głośniej. Jest to spowodowane
nagromadzeniem się zanieczyszczeń i ciał obcych wewnątrz
pompy wodnej, dlatego konieczne jest jej regularne czyszczenie.
- Używając śrubokręta, odkręć śrubę, aby otworzyć pokrywę, a
następnie bezpośrednio wyjmij wiatraczek. Za pomocą małej
wykałaczki należy oczyścić wiatraczek i wszystkie wewnętrzne
powierzchnie pompy.

WAŻNE INFORMACJE
Dlaczego pompa wydaje nietypowy hałas podczas pracy?
Możliwe, że do pompy wodnej dostały się małe ciała obce.
Zdemontować i umyć pompę wodną, a następnie ponownie ją
zamontować.
Dlaczego w wodzie unosi się czarny proszek?
Jest to drobno spękany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych,
który jest bezpieczny i nieszkodliwy. Aby temu zaradzić, można
wyczyścić kasetę z filtrem.
Czy materiał, z którego wykonana jest fontanna, jest bezpieczny?
Wszystkie nasze produkty są wykonane z bezpiecznego i
nietoksycznego tworzywa ABS, przeznaczonego do kontaktu z
żywnością. Wszystkie pozostałe części są wolne od BPA. Części
elektroniczne są całkowicie oddzielone od elektryczności i wody.
Jak długo można używać wkładu filtrującego?
Okres eksploatacji elementu filtrującego może być dłuższy lub krótszy w
zależności od konkretnego zastosowania. Zaleca się jego wymianę po
miesiącu ciągłego użytkowania.
Gdzie należy umieścić fontannę?
Powierzchnia powinna być równa i oddalona od innych urządzeń
domowych.
Czy do ładowania fontanny można użyć dowolnego kabla?
Do ładowania fontanny należy używać wyłącznie dołączonego
oryginalnego kabla, napięcie wejściowe USB produktu wynosi 5V.
Zabrania się używania adaptera do szybkiego ładowania, który może
uszkodzić płytkę obwodu scalonego. Należy dokładnie sprawdzić
napięcie wyjściowe i typ adaptera.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Pet Water Fountain
Numer: F-016
Napięcie wejściowe: 5VDC
Moc: 1W
Prąd: 200mA
Materiał poidełka: ABS tworzywo
Pojemność produktu: 2,5 l
Waga” 0,85 kg
Wielkość: 21 cm * 21 cm * 15 cm
Temperatura użytkowania: 1 C~40 C
Temperatura przechowywania: -10 C~50 C
Przeznaczenie: Dla kotów i średnich, małych psów

