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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: 
 
 
Miska na vodu 
Víko 
Aktivní uhlíkový filtr 
Manuál 

-  

 
Popis produktu: 
 
 
1) Vybalte misku prstříkající vodě a veškeré příslušenství. 
2) Umístěte misku na rovný povrch. Naplňte misku vodou (maximálně 2 litry). 
3) Odstraňte plastovou fólii z uhlíkového filtru, namočte uhlíkový filtr na 10 minut do vody a poté jej 
opláchněte. Zaklapněte filtr na určené místo pod plovoucím víkem, jak je znázorněno na obrázku výše. 
4) Umístěte plovoucí víko do misky nad vodní hladinu. 
5) Připněte přídržný okraj k horní části misky. 
 

 
 
Čistění a údržba 
 
 
Vaše miska na vodu proti stříkání by se měla pravidelně čistit. Frekvence čištění závisí na počtu zvířat, která 
používají misku: častější čištění je nutné, pokud několik zvířat pije ze stejné misky. 
 
Obecně doporučujeme čistit misku a plovoucí víko alespoň jednou týdně teplou mýdlovou vodou. 
Doporučujeme také měnit filtr každých 30 dní. 



 

Jak misku použít? 

 

 

 

 
Některá domácí zvířata mohou potřebovat nějaký čas, než si na misku zvyknou. 
Můžete jemně přitlačit prst na plovoucí víko, aby si váš mazlíček všimnul přítomnosti 
vody. 

 
 
 
 
Záruka 
 
A. Odstraňování problémů 
Pokud váš produkt přestane fungovat nebo dojde k poruše, přečtěte si prosím tuto příručku a ujistěte se, že 
porucha není způsobena chybou uživatele. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo si prohlédněte naši sekci FAQ na 
www.numaxes.com. Můžete také kontaktovat NUM’AXES na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo e-mailem na 
export@numaxes.com. 
V závislosti na rozsahu poruchy může být nutné vrátit výrobek k opravě a servisu. V případě opravy vraťte 
kompletní výrobek a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad). 
 
B. Záruka 
NUM’AXES poskytuje na produkty záruku na všechny výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. Veškeré 
poplatky za poštovné a balné budou výhradně na zodpovědnosti kupujícího. 
 
C. Záruční podmínky 
1. Záruka platí pouze po předložení dokladu o koupi (faktura nebo prodejní doklad). Záruka se vztahuje výhradně 
na původního kupujícího. 
2. Tato záruka se nevztahuje na následující: 

• přímá nebo nepřímá přepravní rizika spojená s vrácením produktu společnosti NUM’AXES, 
• poškození produktu v důsledku: 
- nedbalost nebo chyba ze strany uživatele (např.: kousnutí, zlomení, prasknutí), 
- použití v rozporu s návodem nebo k jinému než určenému účelu, 
- opravy prováděné neschválenými techniky. 
• ztráta nebo krádež. 

3. Pokud je produkt shledán vadným, společnost NUM’AXES jej buď opraví, nebo vymění, jak to společnost 
NUM’AXES uzná za vhodné. 
4. NUM’AXES nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo poruchou produktu. 
5. NUM’AXES si vyhrazuje právo upravit vlastnosti svých produktů za účelem provedení technických vylepšení 
nebo souladu s novými předpisy. 
6. Informace obsažené v této příručce mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 

7. Fotografie a kresby nejsou smluvní. 


