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Návod na použitie 

 

  

1. Snímte poklop fontány 
 

2. Vyberte základňu poklopu 

  
3. Naplňte zásobník vodou tak, aby hladina 
siahala medzi ryskami MIN a MAX. 
 

4. Ponorte pumpu pod vodu, zatiaľ bez 
priloženej trubičky. Potom posúvajte niekoľko 
krát dopredu a dozadu, aby pumpička vypustila 
vzduch. 
 

  



  
5. Zapojte do štandardnej zásuvky pre uvedenie 
pumpičky do prevádzky. Nechajte pumpu 
pracovať asi 20 – 30 s, skôr než pokročíte ďalej.  
Pozn.: Nezapínajte pumpičku, skôr pokiaľ nie je 
úplne ponorená pod hladinou. Pumpička by 
nasala vzduch a došlo by k nesprávnemu 
fungovaniu. 
 

6. Pritlačte sacie podložky ku dnu na prednú 
stranu pumpičky. Uistite sa, že sú podložky 
v správnej pozícii vzhľadom na zapojenie káblu, 
ako ukazuje obrázok. Pripojte gumovú trubičku 
k pumpe. Voda by mala plynule tiecť. 

  
7. Kábel napájania veďte vyznačeným žliabkom 
na spodnej strane podstavca. 
 

9. Pripevnite podstavec poklopu a pripevnite. 

  
10. Otočte viečkom poklopu v smere hodinových 
ručičiek. 
 

11. Naplňte poklop vodou a opäť zazátkujte. 

 

 

12. Fontánu umiestnite na podstavec. 
 

 

 

Fontána pre správny chod vyžaduje stály prísun vody. Zakaždým, keď voda vo fontáne dochádza, 

doplňte ju podľa krokov uvedených v návode. 

 

  



Odporúčania 

Upozornenie 

 Neuvádzajte nikdy fontánu do prevádzky, pokiaľ nie je naplnená vodou. Pokiaľ hladina vody 

už klesá, môže byť používanie výrobku za týchto okolností rizikové. Kontrolujte, či hladina 

vody vždy presahuje minimálnu hranicu vyznačenú ryskou a fontánu vždy odpojte, pokiaľ 

hladina pod túto hranicu klesne. 

 Nikdy výrobok nepoužívajte, pokiaľ je závada na kábli pri pripojení alebo nabíjaní. 

 Nikdy pumpu neopravujte sami. 

 Nikdy nenechávajte ležať kábel v mieste častého prechádzania, môže dôjsť k zakopnutiu 

a zdravotnej ujme alebo poškodeniu produktu. 

 Vždy skontrolujte, či  kábel nie je príliš napnutý. 

 Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ ste ho predtým neskontrolovali. Ak ho 

práve nepoužívate, zariadenie odpojte zo zásuvky. 

 Neprenášajte zariadenie von. PRODUKT JE URČENÝ IBA K POUŽÍVANIU VO VNÚTORNÝCH 

PRIESTOROCH. 

 

Napájanie 

Zariadenie pre správny chod vždy najprv zapojte do zásuvky pomocou priloženého káblu. 

 

Údržba 

Umývajte a sušte fontánu len jemnou tkaninou a nepoužívajte silné saponáty. Sušte opatrne 

a skontrolujte, či niekde nezostal zvyšok mydla. Vnútro čistite malou kefkou. 

Pumpa vyžaduje čistenie raz za týždeň. Vyberte pumpu. Odstráňte opatrne usadeniny pomocou 

zubnej kefky alebo podobného nástroja. Na čistenie môžete použiť ocot, ktorý na malú chvíľku 

necháte pôsobiť. Pumpu vráťte späť podľa návodu. 

 

Nastavenie prietoku vody 

Nastavte požadovanú úroveň prietoku pomocou kontrolného tlačidla umiestneného na pumpičke. 

Spínač posuňte smerom k + pre zvýšenie prietoku, alebo naopak k – pre zníženie intenzity prietoku. 

 

Vaše zvieratko a fontána 

Pri prvom použití môže byť zviera zaskočené nezvyčajnosťou predmetu. Nechajte ho, aby si sám na 

výrobok zvykol vlastným spôsobom. Niektorým zvieratkám môže privyknutie trvať aj niekoľko dní. 

Zvieraťu môže vyhovovať mať fontánu v dosahu od miesta kŕmenia. V takom prípade umiestnite 

fontánu do kúpeľne, práčovne či kuchyne. 

  



Opravy 

1. Ak pumpa nefunguje, skúste najskôr nasledujúce kroky: 

 Skontrolujte, či je fontána zapojená. 

 Pokiaľ zapojená je a napriek tomu nefunguje: 

- Skontrolujte istič alebo zásuvku. 

- Snímte gumovú trubičku, zatiaľ čo je zariadenie odpojené. 

- Prekontrolujte vonkajšiu časť pumpičky, či nie je poškodená. 

- Skontrolujte, či trubička nie je rozdvojená. 

- Opäť nainštalujte pumpu presne podľa krokov v návode. 

2. Ak voda preteká pumpou nerovnomerne, alebo sa zadrháva, presvedčte sa, že je pumpička 

ponorená pod hladinou a nie je pokrivená ani upchatá. 

3. Pokiaľ počujete neobvyklé zvuky, postupujte nasledovne: 

 Skontrolujte, či je hladina vody optimálna a leží medzi ryskami MIN a MAX. 

 Ak je to potrebné, doplňte vodu. 

4. Vaše zviera nechce z fontány piť? Väčšinu zvierat tečúca voda ihneď láka k napitiu. Potrebujú 

si však zvyknúť na nový servis vody. Skontrolujte, či voda tečie správne. 

 

Reklamácie 

A. Riešenie problémov 

Pokiaľ sa váš produkt pokazil, funguje nesprávne alebo nejde uviesť do prevádzky, skúste 

nájsť riešenie najprv v užívateľskom manuáli. 

 

Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte oficiálneho distribútora na www.numaxes.com, na 

telefónnom čísle +33.2.38.69.96.27, prípadne emailom export@numaxes.com. 

 

V závislosti na stupni poškodenia môžete zaslať produkt na opravu. 

Postupujte nasledovne: 

Odosielajte iba celý produkt vrátane všetkých súčastí. 

Priložte doklad o zaplatení. 

 

B. Záruka 

NUM ´AXES garantuje dvojročnú záruku na závady v dĺžke 2 roky od zakúpenia produktu pri 

správnom zaobchádzaní. Poštovné a balné musí uhradiť zákazník. 
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C. Podmienky reklamácie 

1. Reklamácia bude uznaná len v prípade doloženia nákupného dokladu. Nárok náleží iba 

prvému majiteľovi výrobku. 

2. Reklamácia nezahŕňa: 

- Priame či nepriame poškodenie spôsobené prepravou distribútorovi alebo 

NUMAX´ES 

- Poškodenia spôsobené: 

o  Nevhodným alebo nesprávnym zaobchádzaním (hryzenie, škrabanie, 

hrubé zachádzanie) 

o  Poškodenie prameniace z neporozumenia alebo chybného čítania 

inštrukcií 

o  Poškodenia spôsobené neautorizovanými osobami 

   

- Krádež alebo stratu 

3. Pokiaľ je produkt uznaný za závadný, NUM´AXES rozhoduje, či bude výrobok opravený 

alebo vymenený na nový. 

4. Proti NUM´AXES nesmú byť vznesené žiadne prehlásenia či obvinenia, obzvlášť z dôvodu 

poškodenia nesprávnym zaobchádzaním alebo rozbitím. 

5. NUM´AXES si vyhradzuje právo meniť špecifikáciu produktu s prihliadnutím na technické 

vylepšenia alebo doplnenie novými inštrukciami. 

6. Informácie uvedené v tomto manuáli môžu byť oproti aktuálnej verzii pozmenené. 

7. Fotografie a obrázky nie sú záväzné. 

 

D. Triedenie a recyklácia výrobku po skončení životnosti  

Piktogram na vašom produkte značí, že produkt nie je možné vyhodiť do bežného domáceho 

odpadu. Výrobok je potrebné odniesť na príslušný zber, na zberný dvor alebo ho prineste 

späť distribútorovi na recykláciu. Dodržaním tohto postupu šetríte životné prostredie 

a chránite prírodné zdroje aj ľudské zdravie. 

 


