
Fontána Trixie Fresh Flow Deluxe 
 

Návod na obsluhu 

 

Pečlivě si prostudujte návod na obsluhu a uschovejte ho pro pozdější použití. 

 

Fresh Flow Deluxe je fontána pro kočky. Psi i kočky upřednostňují čerstvou 

tekoucí vodu před stojatou. Narozdíl od stojaté vody v misce připomíná přírodní 

tekoucí vodní zdroje jako jsou potůčky či rybníky. Některá zvířata vodu z misky 

dokonce zcela odmítají a trpí pak nedostatečným příjmem tekutin. V takovém 

případě je fontánka Fresh Flow Deluxe ideálním řešením. Tekoucí voda vybízí 

zvíře k pití. Voda je obohacována o kyslík a přirozeně ochlazována. Zabudovaný 

filtr vodu čistí a zajišťuje neustále čerstvou chuť. 

 

1. Odstraňte lepenku, ve které je umístěno filtrační těleso. Vyjměte filtr a 

zásobník vody (jednoduše tahem nahoru). 

2. Vložte čerpadlo s přísavkami dolů do prostoru označeného „Pump“. 

Protáhněte kabel vedoucí z čerpadla otvorem a připevněte pomocí černé 

kabelové svorky na vnější stranu nádržky. Vyjměte napájení a spojte ho 

s kabelem čerpadla. Napájení připojte k elektrické síti až poté, co je 

přístroj kompletně sestaven. 

3. Vložte filtrační těleso zpět. 

4. Naplňte nádržku do poloviny vodou. 

5. Vyjměte z balení filtrační polštářek a před prvním použitím ho řádně 

propláchněte, aby se odstranily zbytky aktivního uhlí. 

6. Vložte filtrační polštářek do rohového držáku filtru a posuňte směrem 

dolů. 

7. Naplňte filtrační těleso vodou. 

8. Před vložením filtračního tělesa ho vždy naplňte vodou. K tomu můžete 

využít šroubový uzávěr. Poté uzávěr uzavřete a filtrační těleso 

nainstalujte. 

9. Uzavřete kryt a připojte přístroj k elektrické síti. 

 

Abyste zvíře nalákali k pití z fontánky, umístěte několik pamlsků na okraj 

nádržky. Zvíře si tak vytvoří ve spojení s fontánou pozitivní asociace. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

 

1. Poté, co přístroj zapnete do elektrické sítě, začne po 2-3 minutách 

cirkulovat voda. Z čerpadla je tak odstraněn všechen vzduch. 

2. Čerpadlo by nikdy nemělo pracovat bez vody. Jakmile uslyšíte, že 

čerpadlo nasává vzduch a je hlučné, doplňte vodu. Vodu můžete vlít 

přímo do nádobky na pití nebo vyjměte filtrační těleso a naplňte ho 

vodou. 

3. Pokud máte tvrdou vodu, doporučujeme používat neperlivou minerální 

vodu. Pokud přesto použijete kohoutkovou vodu, je potřeba často čistit 

čerpadlo, aby nedocházelo k usazování vodního kamene. 

4. Před každou údržbou vypněte přístroj z elektrické sítě. 

a. Filtr kontrolujte v intervalu 30 dní. Pokud fontánu používá 

pouze jedno zvíře, vyměňte filtr po 60 – 90 dnech používání. 

Pokud fontánu používá více zvířat, interval se úměrně zkracuje. 

b. Očistěte nádobku na pití, zásobník vody a všechny plastové části 

šetrným čistícím prostředkem. 

5. Nedotýkejte se pohyblivých dílů. 

6. Nepoužívejte fontánku venku v přírodě.  

7. Při vypínání přístroje z elektrické sítě vyjměte zástrčku ze zásuvky. 

Nikdy netahejte za kabel. 

8. Nepoužívejte fontánu, pokud je kabel vadný, pokud fontána spadla na 

zem nebo je poškozená jiným způsobem. 

9. Neponořujte výrobek do vody či jiných tekutin. 

10. Přístroj nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Zlikvidujte ho 

v souladu s příslušnými předpisy. 

 

Čištění čerpadla: 

 

1. Vypněte přístroj z elektrické sítě a odstraňte kryt čerpadla. 

2. Odstraňte také druhý kryt. 

3. Vyjměte rotor (např. pomocí pinzety). Rotor je připevněn pomocí 

magnetu. 

4. Vyčistěte rotor vlhkým měkkým hadříkem a sestavte opět všechny díly. 

 

 


