Drinkwell® 360
D360SS-EU-45

Fontánka pro zvířata
Obsah 3,8 L

Návod k použití

Důležité bezpečnostní pokyny
Pokyny se vztahují zejména k nebezpečí požáru, elektrickým šokem
nebo ublížení na zdraví osob.
• Před použitím si přečtěte návod k použití.
• Pro zamezení možnosti ublížení na zdraví je nutný dohled dospělé
osoby, pokud přístroj používají i děti.
• Používejte pouze výrobcem doporučené násady a náhrady.
• Určeno pro použití v domácnosti.
• Při vypínání netahejte elektrický kabel, ale uchopte el. adaptér a
vytáhněte jej z el. sítě.
• Nepoužívejte spotřebič pokud je porušen el. kabel. Kontaktujte
zákaznický servis.
• Platí pro všechny přenosné spotřebiče v domácnosti - nepokládejte
spotřebič tam, kde může spadnout do umyvadla nebo do vany.
• Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte el. adaptér z el. sítě.
• Plastové díly fontánky jsou bez BPA. Některá zvířata jsou alergické na
použití plastových součástek, a proto pokud se vyskytne alergie u
vašeho psa nebo kočky, navštivte veterináře.
UPOZORNĚNÍ
• Fontánka je určena pro nepřetržitý provoz (vždy když je zapojena do
elektrické sítě), tak dlouho, dokud je hladina vody udržována a pokud se
fontánka pravidelně čistí Ujistěte se, abyste fontánku pravidelně
kontrolovali a zabránili tak poškození
čerpadla, protože voda se může spotřebovat nebo odpařit a tak způsobit,
že čerpadlo bude běžet na sucho.
• Nepokoušejte se o opravy na čerpadle.
• Aby se zabránilo možnosti navlhnutí elektrické zástrčky, měla být vždy
nad úrovní fontánky.
• Pokud je nutné, použijte vhodný prodlužovací kabel.
• Elektrický příkon tohoto přístroje je 2w.
• Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno
výrobcem, může způsobit nebezpečný stav.
• Neupravujte přístroj.
• Neinstalujte ani neskladujte zařízení na místech, kde bude vystaveno
povětrnostním vlivům a teplotám pod 4,5 ° C.
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KOMPONENTY FONTÁNKY
trychtýř

miska
pěnový
filtr

Nádoba na filtr

uhlíkový
filtr
víko
na nádobu
filtru

pumpa
úchyty na kabel

Inline spojka

gumové těsnění
průtokové kroužky
(5 velikostí)

plastová tuba

seřizovač průtoku

Poznámka: vaše fontánka bude částečně složená, ale je dobré ověřit si,
že máte všechny součástky
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FUNKCE
Trychtýř zajišťuje, aby voda
necákala, ale pozvolna
vtékala do misky fontánky
Úchytky na kabel ho
pomáhají schovat
Vhodné do myčky
nádobí kromě pumpy

Obsah: 3,8L
12V systém
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Víko na nastavování průtoku
Uhlíkový filtr vodu čistí a
osvěžuje její chuť

Ponořitelný pumpa pro
tichý provoz
Pěnový filtr zabraňuje
nečistoty, zbytky slin, krmiva
a pod.znečišťovat pumpu
Průtokové kroužky nabízejí
možnost nastavení 5 úrovní
síly výtoku vody

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Miska: miska z nerezové oceli je základem fontánky. kruhovou mísu
můžete přemísťovat jednoduchým uchopením pod bočních stranách
mísy.
Nálevka: trychtýř z nerezové oceli kuželovitého tvaru schovává čerpadlo
/ pumpu fontánky před zvědavýma domácími mazlíčky. Trychtýř ve tvaru
kuželu tiší vodu při pádu do misky.
Těleso filtru: těleso filtru uchovává v horní části kuželu filtr a jeho
hlavním cílem je udržet filtr na svém místě.
Uhlíkový filtr: filtry s aktivním uhlím válcovitého tvaru by měly být
umístěny v pouzdře filtru s výstupkem směrem nahoru pro snadné.
Pěnový filtr: Pěnový filtr sbírá vlasy, nečistoty a zbytky krmiva z vody než
se dostanou do čerpadla. Je důležité používat pěnový filtr, protože
pomáhá udržovat správnou funkci čerpadla.
Víko krytu filtru: Víko je šroub na víku, který se připojuje k filtru.
Průtokové kroužky: pět vyměnitelných kroužků lze snadno měnit v
závislosti na preferencích vašeho domácího mazlíčka, a může
poskytnout až 5 proudů vody.
Víko na nastavování průtoku: je připevněn k horní části fontánky a
snadno nastavuje průtok vody otáčením doleva nebo doprava. Otočte
víčko vpravo ke zvýšení průtoku vody. Otočte se doleva ke snížení
průtoku.
Čerpadlo: malé ponorné akvarijní čerpadla lze demontovat pro čištění.
Důležité: Čerpadlo není vhodné do myčky nádobí! Vyberte čerpadlo ven
z fontánky před čištěním (viz "Údržba pumpy"). Čerpadlo má také in-line
konektor-přípojku pro snadné upevnění nebo odstranění.
Úchytky na kabel: Tři plastové úchyty slouží k ukrytí přebytečného
elektrického kabelu.

5

Návod k použití

Nenechávejte v provozu bez vody pouze pro použití v domácnosti.
1. Před montáží opatrně vyjměte
všechny komponenty fontánky z
obalu.
2. Překontrolujte zda je elektrický
kabel funkční a nepoškozený (fig. /
Obr. 1)
3. Umístěte pěnový filtr kolem
čerpadla vložením čerpadla do pěnového filtru z vrchu. Ujistěte se, že
elektrický napájecí kabel je veden z vrchu.

4. Vezměte misku a umístěte čerpadlo v jejím středu. Ujistěte se, že
kruhový otvor v horní části čerpadla je centru misky (fig. / Obr. 2). Jemně
čerpadlo přitlačte, aby se přichytily na spodek misky. Vložte do otvoru
plastovou tubu (fig. / Obr. 3) ..
Jemne čerpadlo pritlačte, aby sa prichytilo na
spodok misky. Vložte do otvoru plastovú tubu
(fig./obr. 3)..
5. Položte na misku trychtýř tak, aby mohl
el.kabel projít ven přes otvor v rohu (fig. / Obr.
4).
6. Vezměte částečně poskládaný víčko s
filtračním systémem a otevřete víko (fig. / Obr.
5). NEOTÁČEJTE víko! Sejměte víčko a
vyberte průtokový kroužek.
7. Vložte do tělesa filtru uhlíkový filtr
(fig. / Obr. 6). Důležité: před použitím uhlíkový
filtr vždy propláchněte pod tekoucí studenou
vodou, abyste odstranili volné částice z
filtračního systému.
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Důležité: Opláchněte uhlíkový filtr pod proudem studené vody před jeho
použitím ve fontánce.
********************************************************************
1. podívejte se do otvoru trychtýři a
ujistěte se, že se plastová sací trubička
nachází uprostřed (obr. 7). Opatrně
vložte těleso filtru na kuželovitý otvor
zatlačením rovně dolů (obr. 8). Po
zatlačení tělesa filtru dole na těsnící
gumu se těleso snadno připojí na sací
trubičku.
2. Vyberte jeden z pěti výměnnými
průtokových kroužků na základě vašich osobních preferencí. Jemně ho
zatlačte na filtrační systém (obr. 9).

3. Na filtračním systému zarovnejte víčko řízení toku se zářezy (Obr. 10).
Lehce přitlačte a regulátor toku sám zapadne. Regulátorem toku budete
moci snadno nastavit intenzitu průtoku vody ve fontánce. Otočte
regulátor doprava pro zvýšení průtoku vody nebo otočte doleva na
zmírnění toku. Důležité: Pokud si všimnete poklesu průtoku vody, které
není zadáno tímto mechanismem, může to být známkou ucpaných
průtoků a špinavého filtru a / nebo to naznačuje nutnost vyčištění
filtračního systému.
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4. Pomocí úchytů kabelu připevněte kabel na své místo (obr. 11-12).
5. Vezměte další dva plastové klipy a připojte je na misku tak, že tři klipy
společně tvoří tři body trojúhelníku (obr. 13). To zajistí trychtýř na místě.

6. Nalijte do fontánky vodu - přímo do misky. Nevlijte méně než MIN a
více než po MAX linii, která je naznačena na misce.
7. Umístěte fontánku v žádané lokalitě. Nezvedejte plnou fontánku
uchopením věže. Pokud chcete fontánku přemístit, používejte vždy obě
ruce a uchopte misku po jejich bocích. Důležité: Chcete-li chránit
podlahu vždy používejte pod miskou ochrannou podložku, jako je ručník
nebo voděodolná podložka.
8. Ujistěte se, že elektrický napájecí kabel, adaptér a vaše ruce jsou
úplně suché před připojením fontánky do elektrické zásuvky.
9. Přidejte do fontánky vodu podle potřeby. Nikdy nedovolte, aby hladina
vody klesla pod 2,54 cm na výšku nebo pod MIN úroveň, protože můžete
riskovat spálení čerpadla. Náhradní čerpadla se dají zakoupit
samostatně zavoláním na centrum a péče o zákazníky. Navštivte
www.petsafe.sk nebo navštivte vašeho prodejce osobně a objednejte si
nové čerpadlo.
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Filtry a čištění fontánky
Fontánka je vybaven dvěma typy filtrů, které by měly být
nahrazeny pravidelně za nové. Uhlíkový filtr odstraňuje špatnou
chuť a zápach, udržuje vodu v čerstvém stavu. Pěnový filtr sbírá
vlasy a zbytky ve vodě, které by mohly znečistit čerpadlo, což
zaručuje optimální filtraci. Filtry spolu zajišťují čistší čerpadlo a
poskytují svěžejší vodu pro vašeho domácího mazlíčka.
Uhlíkový filtr odstraňuje špatnou chuť a zápach, udržuje vodu v
čerstvém stavu. Filtr by měl být změněn každé dva až čtyři
týdny.
Pokud používáte fontánku pro více zvířat, nebo pokud máte
zvířata, která produkují více slin, vyměňujte filtry častěji.
Před prvním použitím filtr opláchněte pod tekoucí studenou
vodou.
Pěnový filtr sbírá vlasy a nečistoty a zabraňuje, aby se dostaly
do čerpadla, což zaručuje optimální filtraci. Vyměňte pěnový filtr
každé čtyři až šest týdnů. Chcete-li prodloužit životnost
pěnového filtru, často ho oplachujte čistou vodou.
Filtry dohromady slouží k udržení čistšího čerpadla / pumpy a
poskytují svěžejší vodu pro vašeho domácího mazlíčka.
Filtry pomáhají udržovat čistší a čerstvější vodu.
Důležité: Nikdy nemyjte filtry v mýdlové vodě!
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Čištění čerpadla - PUMPY
Pokud máte problémy s čištěním fontánky v určitých místech, zkuste
použít bavlněnou utěrku nebo si zakupte Drinkwell ® Cleaning Kit,
3dílnou soupravu určenou k čištění fontánek. Navštivte naše webové
stránky na adrese www.petsafe.sk nebo kontaktujte vašeho
prodejce.

Pumpa musí být průběžně čištěná jinak může být zrušena záruka na
výrobek!
1. Po vyjmutí pumpu z fontánky z ní pomocí ukazováku a palce
sejměte nasávací díl. Možná budete muset vsunout mezi jednotlivé
díly nehet.
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1. Pomocí jazýčku ve spodní části pumpy vytáhněte stator ven.

2. Po vyjmutí statoru můžete vybrat i poháňadlo (bílá vrtule), která
na místě drží pomocí magnetu. Vytáhněte jej ven z černé části.

3. Důkladně očistila součástky fontánky. Pokud máte potíže s
čištěním určitých míst v součástkách fontánky, použijte například
ušní vatový tampon nebo si zakupte Drinkwell ® sadu na čištění
fontánky.
Poskládejte součástky do původního stavu.
• Založte poháňadlo (bílá vrtule)
•Nasaďte stator
• Nasaďte nasávací díl spolu s regulátorem tok
tipy
Při první požití fontánky může být zvířátko trošku opatrné při
seznamování se s novým objektem. Nechte zvířátko, aby si zvyklo.
Některá zvířátka začnou používat fontánku až po několika dnech ale
některé ji začnou používat ihned.
Vaše zvířátko může vyžadovat umístění fontánky na jiném místě než je
místo určené ke krmení. Vyzkoušejte fontánku umístit v jiné místnosti
nebo v jiné části místnosti.
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Záruční lhůta na
Datum prodeje:

tento

produkt

je

2

roky

od

data

prodeje:

Zařízení splňuje všechny EMC normy a normy pro spotřebiče s nízkým
napětím. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které
nebyly přímo schváleny společností Radio Systems ® Corporation jsou v
rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání
výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php
Respektujte předpisy o odpadech z elektrických zařízení v ve vaší zemi.
Toto zařízení musí být recyklovány. Nepokládejte výrobek do běžného
komunálního odpadu.

Chráněny US patenty č.. 5,799,609 and 5,842,437
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Podmínky a omezení odpovědnosti
1. Podmínky použití
Použití tohoto produktu je podmíněno přijetím těchto podmínek a upozornění bez
modifikací. Použití tohoto výrobku znamená, přijetí všech těchto podmínek a oznámení.
Pokud si nepřejete přijmout tyto termíny, podmínky a upozornění, vraťte výrobek,
nepoužité, v originálním obalu a na vlastní náklady a riziko na příslušné Centrum péče o
zákazníky společně s dokladem o koupi za plnou náhradu.
2. Správné použití
Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vašeho domácího mazlíčka, prosím
obraťte se na svého veterinárního lékaře nebo certifikovaného trenéra před prvním
použitím výrobku. Správné použití zahrnuje, bez omezení, postupovat bez omezení podle
návodu k použití.
3. Žádné nezákonné či zakázané používání
Tento produkt je určen pouze pro použití s domácími mazlíčky. Použití tohoto výrobku tak,
jako není určeno, může vést k porušení státních a místních zákonů.
4. Omezení odpovědnosti
Společnost Radio Systems Corporation ani žádná z jejích přidružených společností v
žádném případě nepřevezmou odpovědnost za (i) jakékoli nepřímé, trestní, náhodné,
zvláštní nebo následné škody a / nebo (ii) jakoukoliv ztrátu nebo poškození za škodu
způsobenou z nebo v souvislosti se zneužitím tohoto výrobku. Kupující převezme všechna
rizika a odpovědnosti z použití tohoto produktu v maximálním možném rozsahu povoleném
zákonem. Pro vyloučení pochybností se nic v tomto bodě 4 nemůže omezit a Radio
Odpovědnost Systems Corporation neodpovídá za smrt nebo zranění osob nebo podvodu
nebo záměrné zkreslení údajů.
5. Modifikace podmínek
Radio Systems Corporation si vyhrazuje právo změnit termíny, podmínky a upozornění,
jimiž se řídí tento produkt z času na čas.
Výrobce
EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, ELGE Building, Market Square,
Dundalk, Co. Louth, Ireland
US: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
Distributor pro ČR a SR
blue gray sro Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slovensko
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