
Návod k použití – fontána DRINKWELL 

  

Bezpečnostní pokyny 

  

UPOZORNĚNÍ – při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 

1)       Před prvním použitím si přečíst návod k použití 

2)       Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je třeba zvýšeného dozoru a opatrnosti, 
aby se předešlo nebezpečí úrazu 

3)       Používejte jen příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem 

4)       Nepoužívejte venku. Přístroj je určen pouze pro používání v uzavřených prostorách 

5)       Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte 
zástrčku, ne šňůru. 

6)       Nepoužívejte přístroj, jehož elektrická šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny, nebo 
pokud přístroj nefunguje správně nebo je jeho funkčnost z jakéhokoliv důvodu 
snížena. Odneste přístroj do nejbližšího autorizovaného servisu na přezkoušení, 
opravu nebo úpravu. 

7)       Pro přenosné přístroje – aby se předešlo nebezpečí elektrického šoku, v žádném 
případě neumísťujte přístroj na místo, odkud by mohl spadnout nebo by mohl být 
stažen do vody. 

8)      Přístroj odpojte od elektřiny pokud ho nepoužíváte, nebo před manipulací s přístrojem 
(odnímání a přidávání částí), před čištěním atd. 

  

Tyto pokyny si uschovejte! 

  

DRINKWELL Pet – originální fontána pro domácí zvířata 

  

Důležité! 

Tyto pokyny uschovejte kvůli informaci o čištění a údržbě, aby byla zajištěna správná funkce 
fontány a kvůli záruce. 

  



Pokyny k použití 

  

Nespouštějte na sucho! 

  

Fontána pro domácí zvířata: 

1.Přesvědčte se, že je motor správně upevněn ke dnu fontány  

  

2. Sundejte horní víko a vložte dovnitř fontány filtrovou vložku.  Vložka musí zapadnout do 
štěrbin. Spodní část filtru je užší než vrchní. Umístěte filtrovou vložku do fontány tak, aby 
byla otočena černou stranou směrem k výtoku vodu.. Pokud máte problémy filtrovou vložku 
do fontány zasunout, je otočena buďobráceně (vzhůru nohama) nebo černou stranou dozadu. 
Před použitím se doporučuje filtr propláchnout, a tak odstranit přebytečné částice filtračního 
dřevěného uhlí. Toto uhlí je neškodné. 

  

3. Fontánu naplňte vodou (jak misku, tak skříň, kde je filtrační vložka). Viz bod 6. 

  

4. Fontánu umístěte na zvolené stanoviště. Pokud ji chcete umístit na koberec nebo na 
dřevěnou podlahu, doporučuje se použít ochrannou podložku. 

  

5. Zkontrolujte, zda jsou elektrický kabel a zástrčka a zástrčka suché a zapojte fontánu  do 
zásuvky. V případě nutnosti použijte adaptér. 

Na dně fontány se nacházejí výřezy pro umístění elektrického kabelu. Nejsou určeny pro 
pevné držení kabelu, protože  by tak mohlo dojít k jeho poškození. Kabel protáhněte 
vertikálně. V žádném případě neprotahujte kabel horizontálně a nevyvíjejte větší tlak na 
výřezy, protože by mohlo dojít k poškození kabelu a tím vzniká nebezpečí úrazu! 

  

6. Po spuštění přístroje přidejte ještě trochu vody. Chod přístroje je nejtišší při celkovém 
naplnění misky vodou. Mírné vrčení během chodu je normální. 

  

7. Požadovanou sílu toku vody nastavíte pomocí otočného “knoflíku”, terý se nachází vedle 
rampy, z níž vytéká voda  (minimální průtok vody je na pozici 11 hodin, maximální na 1 
hodině). 



  

8. Vodu doplňujte podle potřeby (do misky se vejde 1,5 l vody). Během používání nsmí 
klesnout hladina vody pod vstupní mřížku u ovládacího knoflíku, jinak hrozí nebezpečí, že 
motor poběží nasucho. 

  

  

Čištění a údržba 

Fontánu musíte udržovat čistou, aby správně fungovala! 

  

Filtry: 

1. Filtry musí být měněny  každých 6  až 8 týdnů. Pokud používáte fontánu pro psy, 
vyměňujte filtry častěji. 

  

2. Při čištění fontány můžete filtry propláchnout. Nemyjte je mýdlovou vodou nebo jinými 
chemickými prostředky! 

  

3. Filtry jsou důležitým doplňkem fontány. Pro normální chod však nejsou nezbytné. 

  

Fontána: 

Nedostatečné čištění ohrožuje funkčnost fontány! Čistěte celou fontánu a dutinu uvnitř 
motoru mýdlovou vodou přibližně jednou za dva týdny. Kromě toho  přístroj každý týden 
rozeberte a propláchněte horkou vodou. 

  

1. Odpojte přístroj od elektřiny, sundejte kryt a vyjměte filtr. 
2. Vylijte z fontány vodu 
3. Sundejte skříň na filtr tím, že zatlačíte na boční klapky a díl zvednete směrem nahoru. 
4. Otočný knoflík na ovládání průtoku a stator nejsou připevněny a po sundání skříně je 

lze také odstranit. 
5. Důležité. Motor musí být pravidelně čištěn, jinak je záruka neplatná. 

-         Otočte misku a vydělejte motor z dutiny tak, že vsunete prsty do zářezu za 
motorem a zatáhnete za tuto část směrem k sobě. Motor se otočí o 90°. 
Nepokoušejte se motor vytáhnout bez otočení o 90°, mohli byste poškodit 
fontánu. Poškození může ovlivnit těstnost fontány. 



-          Když je motor uvolněn, vytáhněte ho ven. Pokud s tím máte problém, odstrčte 
ho trochu od boku misky. 

-          Opatrně oddělte část s vodní pumpou (bílou „vrtulí“) od motoru. Mělo by to 
být snadné. Odstraňte chlupy namotané kolem „vrtule“ a umyjte ji s ostatními 
částmi. 

-      K umytí použijte mýdlovou vodu a dutinu vymyjte pomocí štětečku. 
Důkladně propláchněte a znovu pumpu připevněte k motoru. 

  

6. Ručně umyjte ostatní části fontány v mýdlové vodě a důkladně propláchněte. (Pokud 
Vaše myčka na nádobí používá horkou vodu, mohlo by dojít k poškození plastových 
dílů, proto doporučujeme ruční mytí). K umytí rohů ve skříni fontány použijte štětku 
na mytí lahví nebo na mytí akvárií.   

Opětovná montáž fontány po umytí 

  

1.        Otočte misku a připevněte k ní motor. Motor jde pravým rohem k misce (stejně jako 
před rozložením). Aby mohl být motor zasunut a otočen zpátky na své místo, musí být 
závity motoru otočeny proti závitům v misce. Pokud nemůžete stočit motor na jeho pevné 
místo, nedošlo k jeho vtlačení do mezery. 

2.        Otočte motor do pevné pozice tlakem na vyčnívající část motoru. Motor by nyní měl být 
v rovnoběžné poloze s dnem misky. 

3.        Umístěte stator na „krk“ motoru. Důležité je, aby byl nasazen rovně (v pozici 12 hodin). 

4.        Připojte knoflík kontroly průtoku vody na stator pomocí zářezů na knoflíku a na statoru.  

5.        Přidržte jednou rukou tyto části a druhou připevněte skříň fontány. Skříň připevněte 
zasunutím dolů mezi ovládací knoflík a stator. Skříň zapadne na místo, když boční klapky 
zapadnou do žlábků. V misce se nachází aretační kolík, který stabilizuje skříň a 
automaticky zapadne do mezer na skříni. 

6.       Před tím, než zapojíte přístroj do elektřiny zkontrolujte, zda elektrický kabel nebo 

zástrčka nejsou poškozeny. 

  

  

Fontána a prostředí 

  

Pokud žijete ve vlhkém bytě a máte problém s plísněmi a řasami (součástky mohou být 
„oslizlé“), namočte po pravidelném čištění všechny součástky do bělícího roztoku na dobu 



přibližně 10 minut (celé je ponořte do bělidla). Nalijte trochu bělícího roztoku do dutiny 
motoru. Tímto způsobem můžete také fontánu dezinfikovat. Poté musíte všechny části velmi 
důkladně opláchnout, abyste odstranili všechny zbytky chlorinu. Nejlepším způsobem, jak 
vypláchnout dutinu motoru je držet ho v mírném proudu vody. 

Pokud máte tvrdou vodu, může se na motoru nebo uvnitř něho objevit bílý povlak vodního 
kamene. Vodní kámen může bránit vrtuli v řádném otáčení. Abyste předešli nutnosti vyměnit 
motor: 

a. čistěte motor častěji než dosud 
b. čistěte motor v octovém roztoku a nechte ho namočený v tomto roztoku několik 

minut, poté pečlivě propláchněte teplou vodou 
c. používejte balenou vodu. 

 


