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Fontána Vital Flow 

Návod na obsluhu 

 

Návod na obsluhu přístroje pozorně prostudujte a uschovejte pro případné pozdější použití. 

Fontána Vital Flow je zdrojem svěží vody pro Vašeho mazlíčka. Většina zvířat upřednostňuje 

tekoucí vodu před stojatou vodou v misce, protože připomíná přírodní zdroje vody (rybníky 

a potoky). Některá zvířata dokonce vodu z misky zcela odmítají a trpí tak nedostatkem 

tekutin. 

V takovém případě je fontána Vital Flow ideálním řešením.  Poskytuje svěží, tekoucí vodu 

a podněcuje zvíře k pití. Klokotající voda je okysličována a ochlazována. Filtr navíc vodu 

čistí. 

 

Uvedení přístroje do provozu 

1. Provlékněte napájecí kabel čerpadla kabelovým kanálkem a ven z misky. 

2. Připojte kabel k napájení a vložte filtr pro ochranu čerpadla. 

3. Čerpadlo je připevněno hadičkou k horní části fontány. Nyní připevněte kryt nádoby a 

čerpadlo připevněte pomocí přísavek k podkladu. 

4. Naplňte nádobu vodou. Nenechávejte čerpadlo pracovat bez vody. Zaznamenáte-li, že 

čerpadlo nasává vzduch a je hlasitější než obvykle, je hladina vody nízká. Doplňte vodu. 

5. Vložte zástrčku do elektrické zásuvky. 

6. Díky regulovatelnému čerpadlu můžete individuálně nastavit proud vody. Umístěte 

posuvník na čerpadle ve směru plus nebo mínus. 

 

Upozornění 

1. Ujistěte se, že hadička horního dílu je spojena s čerpadlem. 

2. Pravidelně kontrolujte, zda čerpadlo nepracuje zcela bez vody nebo pouze s malým 

množstvím vody. 

3. Před údržbou odpojte přístroj z elektrické sítě. 

4. Nedotýkejte se pohyblivých částí. 



5. Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách. 

6. Při odpojování přístroje ze sítě netahejte za kabel, nýbrž vysuňte zástrčku. 

7. Nepoužívejte přístroj, pokud je kabel poškozen, pokud došlo k závadě na přístroji, pokud 

spadl na zem nebo došlo k jinému poškození přístroje. 

8. Ujistěte se, že zástrčka není vlhká. Doporučujeme používat zásuvku, která je umístěna výše 

než fontána. 

9. Upozorňujeme, že použitý přístroj nepatří do běžného komunálního odpadu. Přístroj 

zlikvidujte v souladu s příslušnými předpisy. 

10. Čerpadlo a napájecí součást jsou dostupné také jako náhradní díly. 

 

Čištění 

Pokud fontánu Vital Flow používá pouze jedno zvíře, vyměňujte vodu každé dva dny. Filtr a 

čerpadlo doporučujeme čistit každý týden (v závislosti na frekvenci používání). Pokud 

fontánu používá více zvířat, intervaly zkraťte. 

Při čištění odstraňte čerpadlo pomocí dvou přísavek a umělohmotné části a filtr očistěte. 

Samotná fontána je vyrobena z keramiky a lze ji mýt v myčce. 

Pokud je kohoutková voda tvrdá, doporučujeme používat vodu balenou (neperlivou). 

Použijete-li přesto vodu kohoutkovou, doporučujeme čistit čerpadlo častěji, případně použít 

na čerpadlo odvápňovač. 

 

Navykání 

Je-li Vaše zvíře bojácné, doporučujeme pro snadnější navykání na používání fontány Vital 

Flow rozmístit na okraj fontány oblíbené pamlsky, aby si zvíře spojilo přístroj s pozitivními 

vjemy. 

 

Záruka 

Výrobce poskytuje na přístroj jednoletou záruku v případě vad, vadného materiálu nebo vadné 

výroby. Vadný přístroj výrobce zdarma opraví nebo vymění, za předpokladu, že vada nebyla 

způsobena nedbalostí, nesprávným používáním nebo běžným opotřebením. Záruční lhůta 

začíná běžet dnem převzetí přístroje. Den převzetí je nutné doložit dokladem o koupi. 
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