PIONEER PET
RAIN DROP POIDEŁKO FONTANNA ZE
STALI NIERDZEWNEJ
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RYZYKA: POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM,
OBRAŻENIA CIAŁA

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Korzystając z urządzeń elektronicznych, należy przestrzegać poniższych
wskazówek.

Należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi przed korzystaniem z urządzenia.
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia obrażeń, korzystanie z urządzenia w
obecności dzieci powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy korzystać z dodatkowego osprzętu zalecanego przez producenta bądź przez
niego sprzedawanego.
Urządzenie nie może być używane na świeżym powietrzu. WYŁĄCZNIE DO
UŻYTKU W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH.

Odłączając urządzenie od prądu, nie powinno się ciągnąć za jego przewód. Należy
pewnie objąć wtyczkę, nie przewód, a następnie wyciągnąć ją z kontaktu.

Nie powinno się korzystać z urządzenia, jeśli przewód bądź wtyczka są uszkodzone lub
jeśli urządzenie w jakimkolwiek stopniu nie działa, upadło bądź jest uszkodzone.

Informacje dotyczące urządzeń przenośnych:
Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, urządzenia nie należy stawiać w miejscu,
w którym mogłoby wpaść do wanny bądź do umywalki.

Urządzenie należy zawsze odłączyć od prądu zaraz po zakończonym użytkowaniu,
przed montażem i demontażem części oraz przed jego czyszczeniem.

ZALECA SIĘ ZACHOWANIE NINIJESZEJ
INSTRUKCJI
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ROZDZIAŁ 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA POIDEŁKA FONTANNY PIONEER
PETRAIN DROP ZE STALI NIERDZWNEJ
NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO WODĘ,
DO UŻYTKOWANIA WYŁĄCZNIE W
POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH
Jak w każdym innym technicznym urządzeniu, przed użytkowaniem należy sprawdzić
przewód pod względem obecności jakichkolwiek uszkodzeń.
1. Przed umieszczeniem w korpusie pompy, wkład filtra
powinien zostać dokładnie przepłukany zimną wodą.
Płukanie usuwa większość pyłu węglowego, który jest
nieszkodliwy dla zwierząt domowych.
2. Należy usunąć górną miskę, umieszczając pod jej przednią
częścią palec wskazujący i lekko ją podważając (Fig. 1).
Górną miskę należy odłożyć na bok.
3. Należy usunąć pokrywkę korpusu pompy, przyciskając
przedni przycisk pokrywki i tym samym ją podnosząc
(Fig. 2). Po wypłukaniu należy umieścić wkład filtra
węglowego w korpusie pompy. Kształt wkładu filtra jest
dopasowany do korpusu pompy (Fig. 3).
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4. Górną pokrywkę należy umieścić na korpusie pompy (Fig. 4).
5. Następnie należy odpowiednio umieścić górną miskę (Fig. 5).
6. Poidło fontannę należy umieścić w miejscu przeznaczenia.
Zaleca się używanie ochronnej podstawki, aby chronić
podłogę przed kroplami i bryzgami wody, które mogą
powstać podczas korzystania z fontanny przez zwierzę.
7. Poidło należy napełnić wodą.
8. Przed podłączeniem go do prądu, upewnij się, że Twoje ręce i
przewód są suche.
9. Po podłączeniu do prądu, należy odczekać 1-2 minuty, aż pompa zacznie pracować.
10. Należy nalać wystarczającą ilość wody, aby pozostawić 1,5 cm przestrzeni do

górnego brzegu miski.
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ROZDZIAŁ 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA I KONSERWACJI POIDŁA FONTANNY
PIONEER PET
Fontanna MUSI BYĆ regularnie czyszczona. Częstotliwość czyszczenia
zależy od jakości wody i od liczby zwierząt korzystających z poidła.

FILTR:
Filtr powinien być wymieniany co 2-4 tygodnie. W NOWE WKŁADY FILTRÓW
MOŻNA

ZAOPATRZYĆ

WWW.PIONEERPET.COM.

SIĘ

ONLINE,

NAZWA

NA

STRONIE

FILTRU:

#

INTERNETOWEJ

3002

UNIVERSAL

REPLACEMENT FILTER (DOSTĘPNY W 3-PAKACH).

FONTANNA:
Fontannę należy co tydzień lub 2 tygodnie rozłożyć i
wyczyścić, przestrzegając następujących punktów:

1. Fontannę należy odłączyć od prądu.
2. Następnie usunąć górną miskę (Fig. 6).
3. Przewód zasilania należy wyciągnąć z transformatora.
4. Przewód zasilania należy wyciągnąć z silnika, przeciągając go przez wejście. Korpus
pompy należy usunąć i odłożyć na bok (Fig. 7).
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5. Resztki wody w dolnej misce należy wylać.
6. Przewód zasilania i silnik należy usunąć i odłożyć na bok.
7. Następnie należy umyć dolną i górną miskę w ciepłej wodzie z dodatkiem
delikatnego mydła, po czym dokładnie opłukać.
8. Na koniec należy wysuszyć wszystkie części fontanny czystym ręcznikiem.
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ROZDZIAŁ 3. PONOWNE ZŁOŻENIE I
URUCHOMIENIE FONTANNY PO CZYSZCZENIU
1.

Upewnij się, że prędkość przepływu silnika jest ustawiona na drugą najniższą

prędkość (Fig. 8).

2. Wymień wkład filtra (najpóźniej po upływie 4 tygodni).
Przed założeniem nowego wkładu filtra należy go przepłukać.

3. Umieść górną pokrywkę na korpusie pompy.

4. Umieść pokrywę pompy ponownie w prowadnicach po
wewnętrznej stronie dolnej miski. Wciśnij korpus pompy
tak, aby przyssawki przypięły się do miski (Fig. 9).

5. Wprowadź przewód zasilający przez wejście przewodu (Fig. 10).

6. Umieść górną miskę w fontannie.
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7. Umieść poidło fontannę na miejscu przeznaczenia. Zaleca się użycie podstawki
ochronnej, aby uchronić podłogę przed wodą, którą może się wydostać z miski podczas
użytkowania jej przez Twojego pupila.
8. Napełnij poidło wodą.
9. Włóż kabel zasilający do transformatora.
10. Przed podłączeniem poidła do prądu, upewnij się, że Twoje ręce i kabel są suche.
11. W razie potrzeby dolej wody.
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RZDZIAŁ 4. KONSWERWACJA SILNIKA
Czyszczenie silnika jest istotne nie tylko dla długości funkcjonowania urządzenia,
ale również dla zagwarantowania czystości wody.

1. Wyciągnij wtyczkę poidła z gniazdka.

2. Usuń górną miskę z dolnej miski.

3. Wyciągnij przewód zasilania transformatora.
4. Usuń pokrywkę górnej miski i odłóż ją na bok (Fig. 11).
5. Podnieś ostrożnie silnik z wnętrza korpusu pompy. Silnik jest przymocowany na
swoim miejscu za pomocą przyssawek, dlatego możliwa jest konieczność użycia
odrobiny siły.
6. Po wyciągnięciu silnika, złap pewnie kciukiem
i palcem wskazującym nakładkę i zdejmij ją. W razie oporu
należy wsunąć paznokieć w szczelinę nakładki, aby ją
podważyć (Fig.12).
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7. Następnie należy zdjąć stojan (stator). Umieść paznokieć pod małą krawędzią, która
znajduje się po wąskiej stronie stojana i wyciągnij go (Fig. 13).

8. Zaraz po wyciągnięciu stojana, usuń również wirnik (z 3 blaszkami),
który jest przymocowany magnetycznie. Aby go wyciągnąć,
paznokciem podważ blaszkę (Fig. 14).

9. Dokładnie opłucz.

10. Po oczyszczeniu, złóż silnik ponownie, umieszczając wszystkie
części w swojej pierwotnej pozycji.
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ROZDZIAŁ 5. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA OD
PRODUCENTA
WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE

RYZYKA:

POŻAR,

PORAŻENIE PRĄDEM, OBRAŻENIA CIAŁA
Nie dopuść do sytuacji, w której Twoje dzieci mogłyby włożyć do ust części fontanny
lub je połknąć. Jeśli niepokoi Cię obecność przewodu zasilającego, możesz się
zaopatrzyć w każdym sklepie z wyrobami żelaznymi bądź markecie budowlanym w
osłonę na przewody.
W razie wystąpienia usterki, nie naprawiaj silnika samodzielnie.
W razie zamoczenia wtyczki urządzenia, wyłącz doprowadzenie prądu do danego
gniazda. Nie wyciągaj wtyczki.
Aby zapobiec zmoczeniu wtyczki i gniazda, gniazdo powinno się zawsze znajdować
powyżej poziomu poidła.
Po montażu urządzenia, upewnij się dodatkowo, czy wszystko znajduje się na
właściwym miejscu. Jeśli są ślady wody na przewodzie, urządzenie nie powinno być
podłączone do prądu.
Poidła nie powinno się używać, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Urządzenia nie
należy użytkować, jeśli w jakimś stopniu jest uszkodzone lub nie działa.
Jeśli konieczne jest użycie przewodu przedłużającego, pamiętaj, aby użyć przedłużacza
o odpowiedniej obciążalności prądowej.
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WYŁĄCZNIE DO KORZYSTANIA W DOMU

ROZDZIAŁ 6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA
Podczas zaznajamiania Twojego zwierzęcia z poidłem fontanną PIONEER PET Fung
Shui może on reagować z rezerwą na nowe źródło wody. Po uruchomieniu poidła,
pozwól swojemu pupilowi na swobodne zapoznanie się z nowym urządzeniem.
Niektóre zwierzęta domowe potrzebują na to kilku dni, innym natomiast korzystanie z
nowego urządzenia zajmuje trochę więcej czasu.
Niektóre zwierzęta preferują umieszczenie poidła poza obszarem karmienia. Z tego
względu czasami zalecane jest podłączenie poidła w pralni, łazience albo pozostałej
części kuchni.
Czasami dobrym rozwiązaniem będzie pozostawienie fontanny wyłączonej, zanim
zwierzę zacznie z niego pić. Po tym jak to nastąpi, fontannę można włączyć, aby nalana
do niej woda pozostała świeża.

ROZDZIAŁ 7. GWARANCJA
Części silnika i poidła fontanny
Na części silnika oraz części poidła fontanny udzielana jest roczna gwarancja (licząc od
dnia zakupu) dotycząca braku wad materiałów oraz wykonania urządzenia. Prosimy o
zachowanie paragonu z widniejącą na nim datą zakupu. Jeśli Państwa zdaniem silnik
bądź pozostałe elementy są wadliwe, prosimy o wysłanie całego produktu do ekspertyzy
na poniżej podany adres:
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Pioneer Pet Products, LLC
N144 W5660 Pioneer Rd
Cedarburg, WI 53012

