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Uživatelský manuál 
 

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EYENIMAL. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tuto 
příručku pro budoucí použití. 

 

Obsah balení: 
 
Fontána pro domácí mazlíčky, Vodní pumpa, Napájecí adapter, 2 filtry s aktivním uhlím z kokosových skořápek, 
Kartáč, Manuál   

 

Popis produktu: 
 

 

Popis: 

1. Vyjměte fontánku pro zvířata a veškeré příslušenství. 
2. Umístěte fontánu pro domácí mazlíčky na rovný povrch. Naplňte nádržku na vodu vodou tak, aby hladina vody 
byla mezi ryskami MIN a MAX. 

POZOR: Neplňte fontánu malým zásobníkem na vodu, protože nečistoty a úlomky mohou spadnout do čerpadla. 
3) Odstraňte plastovou obalovou fólii uhlíkového filtru, namočte uhlíkový filtr na 10 minut do vody a poté jej 
vyperte. Vložte filtr do štěrbiny zásobníku na vodu a poté utáhněte uzávěr filtru.



4. Vložte snímač hladiny vody do otvoru v zásobníku na vodu. 
5. Umístěte zásobník na vodu na zásobník na vodu. 
6. Vložte silikonovou hadičku do vodní pumpy. 
 

 

Připojte vodní čerpadlo k malé nádobě na vodu. 
. 

 

Umístěte vodní čerpadlo do nádrže skrz zásobník na vodu a zasuňte napájecí kabel do štěrbiny pro drát. Zapojte 
adaptér do zásuvky ve zdi, abyste aktivovali pumpu. 
 

 

Čištění a údržba 
Vaše fontána by se měla pravidelně čistit. Frekvence čištění závisí na počtu zvířat, která fontánu používají:  
čím více zvířat fontánu používá, tím častěji fontána vyžaduje čištění. 
 
Filtr: Náš filtr s aktivním uhlím ze skořápek kokosových ořechů účinně zachycuje srst a nečistoty, činí vodu 
čerstvější a zlepšuje chuť. Pro dosažení nejlepších výsledků vyměňujte fontánový filtr každý měsíc. 
 
Upozornění: Nepoužíváním filtru ztratíte záruku na produkt. 
Fontána: Čistěte fontánu ideálně každý týden pomocí teplé mýdlové vody. 
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Čerpadlo: Čištění čerpadla je nezbytné pro dlouhou životnost vaší fontány. Čerpadlo by se mělo čistit alespoň 
jednou týdně podle níže uvedených pokynů: 

 

1. Jemně zvedněte čerpadlo ze základny fontány. 
2. Vyjměte filtr, odšroubujte mřížku a vyjměte vrtuli. 
3. Očistěte všechny části teplou mýdlovou vodou. K odstranění nečistot použijte vatový tampon nebo zubní 
kartáček. Pro důkladnější čištění použijte k čištění čerpadla bílý ocet. 
4.Všechny součásti důkladně opláchněte. 
5. Jakmile jsou čisté a suché, znovu namontujte součásti čerpadla 
 

 
Odstranění problémů: 

Čerpadlo nefunguje: 

- Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do sítě. 
- Sejměte silikonovou hadičku z pumpy, dokud je stále připojená. Počkejte několik sekund a poté vložte 
silikonovou hadičku zpět do pumpy 
. 

Průtok čerpadla je nepravidelný nebo bublá: 
- Ujistěte se, že hladina vody je mezi ryskami MIN a MAX a v případě potřeby doplňte vodu do vodní nádrže. - 
Ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě. 
- Ujistěte se, že se do čerpadla nedostaly žádné zbytky a čerpadlo vyčistěte 
 

Čerpadlo vydává abnormální hluk a/nebo malé vzduchové bubliny: 
Ujistěte se, že hladina vody je mezi ryskami MIN a MAX a v případě potřeby doplňte vodu do vodní nádrže. - 
Ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě. 

 

Bezpečnostní pokyny 
 
VAROVÁNÍ: Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně 
následujících: - Uchovávejte mimo dosah dětí. 
- Používejte pouze díly doporučené nebo prodávané výrobcem. 
- Nepoužívejte venku. URČENO POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. 
- Neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel. Chcete-li spotřebič odpojit, uchopte zástrčku, nikoli napájecí 
kabel. 
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, pokud zařízení nefunguje správně nebo pokud 
zařízení spadlo nebo bylo jakýmkoli způsobem poškozeno. 
- Vždy odpojte spotřebič, když jej nepoužíváte, před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním. 
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že vstupní napětí uvedené na výrobku odpovídá napětí 
vaší místní elektrické sítě. 
- V případě poruchy funkce čerpadla se nepokoušejte opravit čerpadlo sami 

 


