
PIONEER PET
®

 

  FONTÁNKA S LABUTÍ  

 

 

 

POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A 

JINÝM ZRANĚNÍM 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 

 

VAROVÁNÍ: Při používání jakéhokoli elektrického zařízení je 

třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně 

následujících: 

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny. 
 

Pokud je zařízení používáno v blízkosti dětí, je bezpodmínečně 

nutné je mít pod dohledem, aby se snížilo riziko zranění. 

Používejte pouze součástky, které jsou doporučené nebo prodávané výrobcem. 
 

Nepoužívejte venku. POUZE PRO POUŽITÍ UVNITŘ. 

CZ 

FONTÁNKA S LABUTÍ Z UMĚLÉ HMOTY 



2  

Chcete-li odpojit napájecí kabel, netahejte za kabel, ale za zástrčku. 

Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud je 

zařízení vadné, pokud spadlo na zem nebo bylo jakkoli poškozeno. 

U přenosných zařízení - Abyste snížili riziko úrazu elektrickým 

proudem, neumisťujte je na místě, kde by mohla spadnout nebo být 

vtažena do vany nebo umyvadla. 

Vždy odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud je poškozené, pokud se 

chystáte odmontovat/namontovat nějaké součástky a před každým 

čištěním. Nikdy netahejte za kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky. 

 
 

 

 

 

USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
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NEZAPÍNEJTE FONTÁNKU BEZ VODY, 

POUŽÍVEJTE POUZE V INTERIÉRECH 

Stejně jako u jiných elektrických zařízení zkontrolujte před použitím 

napájecí kabel, zda není prasklý nebo poškozený.   

       

1. Před umístěním filtru do oblasti krytu motoru 

/ filtru jej důkladně opláchněte pod studenou 

vodou. Díky opláchnutí dojde k odstranění většiny 

uvolněného prachu z dřevěného uhlí, který je pro 

domácí zvířata nezávadný.  

 
2. Vyjměte zakřivený vodovodní kohoutek tak, že 

jej chytnete ve spodní části na obou stranách s 

pomocí ukazováčků a zvednete jej z misky. 

(Obrázek 1). Odložte kohoutek. 

 
3. Po propláchnutí připojte filtr ve tvaru T k motoru 

(obrázek 2) a vložte jej do misky stlačením 

připevněných přísavek. (Obrázek 3) 

 

 
4. Připojte gumovou trubičku k výstupu motoru. 

ČÁST I. NÁVOD K OBSLUZE 

PIONEER PET ® FONTÁNKA S LABUTÍ 

Zakřivený 
vodovodní 
kohoutek 

Miska 
 

Obr. 1 

 

Miska 
 

Obr. 1 

Motor 
Filtr 

Obr. 3 

Abb. 2 Obr. 2 
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Kurvenförmiger Wasserhahn 

Abb. 4 

Becken 

5. Znovu připevněte zakřivený kohoutek jemným zatlačením dovnitř 

(obr. 4). 

 

 

6. Umístěte fontánku na požadované 

místo. K ochraně podlahy se 

doporučuje použít ochrannou 

podložku. 

 
7. Naplňte misku fontány vodou. 

 

8. Před připojením fontány se ujistěte, že kabel a Vaše ruce jsou suché. 

Připojte fontánu. 

 
9. Po připojení počkejte 1 až 2 minuty, než čerpadlo začne pumpovat. 

 
10. V případě potřeby přidejte 

vodu. Hladina vody by měla 

být vždy udržována nad 

minimální hladinou vody 

naznačenou na vnitřní straně 

misky (Obrázek 5) 

Obr. 5 MINIMÁLNÍ 

MNOŽSTVÍ VODY 

Obr. 4 

Zakřivený vodovodní kohoutek 

Miska 
e 
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Fontánka musí být pravidelně čištěna. Četnost čištění závisí na počtu 

domácích zvířat využívajících fontánu a na kvalitě vody. 

FILTR: 

Filtry by se měly měnit přibližně každé dva až čtyři týdny.  

FONTÁNKA: 

Rozebírejte a vyčistěte fontánku přibližně 

každé dva až čtyři týdny pomocí 

následujícího postupu: 

 
1. Odpojte fontánu ze zásuvky. 

 
2. Vyjměte zakřivený kohoutek (Obr. 6), 

vytáhněte jej ven a vyjměte filtr. 

 
3. Vylijte zbývající vodu z misky fontány. 

 
4. Sejměte gumovou trubičku a odložte ji bokem. (Obr. 7) 

ČÁST II. POKYNY K ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ PRO 

VAŠI PIONEER PET FONTÁNKU S LABUTÍ 

Kurvenförmiger Wasserhahn 

 
 

Obr. 6 

Becken 

Gumová trubička 

 

Obr. 7 

Zakřivený vodovodní kohoutek 

Miska 
e 
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5. Odpojte napájecí kabel a odložte motor 

stranou. (Obrázek 8) 

6. Umyjte misku, kohoutek a trubičku 

jemným mýdlovým roztokem a teplou 

vodou. Pořádně vypláchněte. 

7. Osušte všechny části fontány čistým 

ručníkem. 

NAPÁJECÍ 
KABEL 

Obr. 8 
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1. Protáhněte kabel vedením kabelu. 

(Obrázek 9) 

 

 

 
2. Přepněte průtok motoru do druhé nejnižší 

polohy. 

 
 

3. Po propláchnutí vložte filtr. (Vyměňte 

filtr, který je starší než čtyři týdny). 

 
 

4. Zatlačte motor dolů, aby se přísavky 

mohly připevnit k misce (Obrázek 10) 

Nasaďte gumovou trubičku k výstupu 

motoru. (Obrázek 11) 

 
 

5. Připevněte zakřivený vodovodní 

kohoutek. (Obrázek 12) 

 
Obr. 9 NAPÁJECÍ KABEL 

 

 

 

Motor  

 

 
 

 

 

 

 Obr. 10  

 
Gumová trubička 

 
 

     Obr. 11 

. 

 

 

 

 
Zakřivený vodovodní kohoutek 

 
 

 

 

 
Miska 

 

Obr. 12 

ČÁST III. SLOŽENÍ A UVEDENÍ FONTÁNY DO PROVOZU 

PO ČIŠTĚNÍ 
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6. Umístěte fontánku na požadované místo. K ochraně podlahy se 

doporučuje použít ochrannou podložku. 

7. Naplňte misku fontány vodou. 

8. Před připojením fontány se ujistěte, že kabel a Vaše ruce jsou suché. 

Zapojte fontánu. 

9. V případě potřeby dolijte vodu. Hladina vody by měla být vždy 

udržována nad minimální hladinou vody uvedenou na vnitřní straně 

misky 
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Čištění motoru je zásadní pro životnost fontány a čistoty vody. 

1.   Odpojte fontánu ze zásuvky. 

2. Vyjměte zakřivený kohoutek z misky. 

3.  Opatrně vyndejte motor z krytu. 

 Přísavky na spodní straně motoru jej 

udržují na místě. Může být potřeba 

použít trochu fyzické síly. 

4. Jakmile vytáhnete motor z fontány, 

palcem a ukazováčkem opatrně zatlačte 

na obě strany krytu a sejměte jej. Může 

být nutné vložit nehet do mezery mezi 

krytem a motorem pro otevření. (Obrázek 

13) 

5. Dále je potřeba odstranit stator tak, že 

vložíte nehet pod malou sponu, která se 

nachází na užší straně statoru 

kapkovitého tvaru, abyste jej mohli 

vyjmout.  (Obrázek 14) 

ČÁST  IV. ÚDRŽBA MOTORU 

KRYT 

Obr. 13   

STATOR  

HNACÍ KOLO 

Obr. 14 
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Obr. 15 

6. Po demontáži statoru můžete také vyjmout hnací kolo, které je 

ukotveno magneticky. 

K vyjmutí hnacího kola použijte nehet, 

abyste se dostali pod lopatku. (Obrázek 

15) 

7. Po demontáži motoru můžete díly 

vyčistit teplou mýdlovou vodou. 

Použijte vatovou tyčinku pro vyčištění 

dutiny motoru a odstraňte všechny 

usazeniny. 

 Pro dodatečnou dezinfekci a odstranění tvrdé vody očistěte motor 

bílým octem. 

8. Pořádně vypláchněte. 

9. Jakmile jsou díly čisté, můžete motor znovu sestavit nasazením 

hnacího kola, statoru a krycí desky. 

Upozornění: Po opětovném vložení hnacího kola jím prstem několikrát 

otočte, abyste se ujistili, že je správně umístěno. Před opětovným 

sestavením fontány vložte čerpadlo do vody a zapojte jej, abyste se 

ujistili, že funguje. 

SLEDUJTE VIDEO O ÚDRŽBĚ ČERPADLA NA WWW.YOUTUBE.COM 
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DO VYHLEDÁVÁNÍ ZADEJTE „PIONEER PET 

RAINDROP FOUNTAIN PUMP MAINTENANCE 101". 

ČÁST V. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VÝROBCE 

POKYNY PRO ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM A JINÝM ZRANĚNÍM 

 

 
Nedovolte, aby zvířata nebo děti okusovaly části fontány. Uvolněné 

části by mohly být spolknuty. Pokud si děláte starosti kvůli napájecímu 

kabelu, můžete zakoupit v obchodě s domácími potřebami nebo 

stavebninami kryt kabelu. 

Nepokoušejte se sami motor opravovat. 

Pokud se zástrčka namočí, odpojte zásuvku od elektřiny. Nepokoušejte 

se vytáhnout zástrčku. 

Aby nedošlo k namočení zástrčky nebo zásuvky, měla by být zásuvka 

vždy nad úrovní fontány. 

Zkontrolujte zařízení po instalaci. Zařízení nesmí být zapojeno, pokud 

se na kabelu nebo zástrčce nachází voda. 

Nepoužívejte zařízení, které má poškozený kabel nebo zástrčku, je 

vadné nebo poškozené. 

Pokud je potřeba prodlužovací kabel, měl by být použit kabel se 

správným výkonem. 



 

POUZE PRO POUŽITÍ UVNITŘ 
 

          ČÁST VI. TIPY K POUŽÍVÁNÍ  

Když ukážete Vašemu mazlíčkovi fontánu PIONEER PET s labutí, Vaše zvíře na 

ni bude reagovat spíše zdrženlivě. Pro použití fontány nechte Vaše zvíře, aby si na 

fontánu zvyklo svým vlastním tempem. Některým zvířatům může trvat několik 

dní, někdy i o něco déle, než ji začnou používat. 

Váš mazlíček může dát přednost tomu, aby byla fontána umístěna mimo běžné 

místo krmení. Zkuste zapojit fontánu na jiném místě - v prádelně, koupelně nebo 

v jiném rohu v kuchyni. V některých případech může být vhodné, abyste fontánu 

nezapojovali, dokud z ní Váš mazlíček nezačne pít. Fontánu tak můžete zapojit 

později, to bude udržovat vodu čerstvou. 
 

        ČÁST VII. ZÁRUKA  

Části motoru a fontány 

Na vady materiálu a zpracování je na motor a části fontány poskytována záruka 

po dobu jednoho (1) roku od data nákupu. Pokud nebude prováděna údržba 

čerpadla v souladu se stranou 9 tohoto návodu nebo pokud je produkt vyvezen ze 

země, ve které byl zakoupen, záruka zaniká. Uschovejte si prodejní doklad o 

prodeji jako důkaz. Další informace o záruce produktu a technickou podporu 

získáte e-mailem na adrese: info@portapet.de nebo na telefonním čísle: +49 5731 

98200-0 (v němčině). 
 

Schulze Heimtierbedarf GmbH 

Findelsgrund 46 

32457 Porta Westfalica, Germany 

 info@portapet.de, www.portapet.de 

Německo: 

 0800 7678222 

(zdarma z německé pevné linky) 

Mezinárodní: 

 +49 5731 98200-

0 

 +49 5731 98200-

38 

mailto:info@portapet.de
http://www.portapet.de/
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