
ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE! 

FONTANNA KWIATEK Catit 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

INFORMACJE DODATKOWE 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB 
OBRAŻEŃ U OSÓB 
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

 

OSTRZEŻENIE: aby uchronić się przed obrażeniami, należy przestrzegać 

podstawowych środków ostrożności, m.in.: 

1. PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA i wszystkich ważnych uwag na urządzeniu przed 
użyciem pompy. Niestosowanie się do nich może skutkować uszkodzeniem 
urządzenia. 

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO – porażenie prądem, należy zachować szczególną 
ostrożność, ponieważ przy użytkowaniu tego produktu wykorzystywana jest 
woda. W żadnej z poniższych sytuacji nie należy podejmować samodzielnych 
prób naprawy, tylko dostarczyć pompę do autoryzowanego serwisu w celu 
naprawy, jeśli nadal podlega gwarancji, lub wyrzucić urządzenie. 

A Jeśli pompa wykazuje nieprawidłowy wyciek wody, odłącz zasilanie i wyjmij pompę 
z wody. 
B Dokładnie sprawdź urządzenie po montażu. Nie należy podłączać urządzenia do 
zasilania, jeśli na częściach, które nie powinny być mokre, znajduje się woda. 
C Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyk bądź jeśli 
nie działa właściwie, zostało upuszczone albo uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. 
Przewód zasilający w tym urządzeniu jest niewymienny: jeśli przewód jest 
uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić. Nigdy nie przecinaj przewodu. D Gniazdo 
elektryczne zawsze powinno znajdować się powyżej urządzenia. Jeśli wtyk lub 
gniazdo elektryczne będzie mokre, NIE odłączaj przewodu zasilającego. Rozłącz 
bezpiecznik lub wyłącznik obwodu elektrycznego, który zasila urządzenie, następnie 
wyjmij wtyk z gniazda elektrycznego i sprawdź, czy w gnieździe nie znajduje się 
woda. 
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) 
o znacznym upośledzeniu sprawności fizycznej lub psychicznej, chyba że będą one 
pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci zawsze powinny pozostawać 
pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. 
4 Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj ruchomych ani gorących części. 
OSTRZEŻENIE 
Zawsze przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części lub gdy sprzęt jest 
instalowany, konserwowany lub obsługiwany najpierw wyjmij wtyk lub odłącz 
urządzenie od sieci. Podczas wkładania do wody lub wyjmowania pompy z wody 
zawsze odłącz główny przewód zasilający. Nigdy nie szarp za przewód podczas 
wyciągania wtyku z gniazda. Chwyć za wtyk i pociągnij, by odłączyć. Zawsze 



odłączaj urządzenie z sieci, gdy nie jest używane. Nigdy nie podnoś pompy za 
przewód zasilający. 
OSTRZEŻENIE: 
TO JEST POMPA FONTANNOWA Z POIDŁEM DLA ZWIERZĄT. 
Pompa jest przeznaczona do użycia z wodą słodką. Nie używaj pompy do innych 
celów niż jej przeznaczenie (tj. nie używaj w basenach, łazienkach itd.). Użycie 
dodatkowych elementów nierekomendowanych lub niesprzedawanych przez 
producenta może skutkować powstaniem sytuacji niebezpiecznej. 
• Nie używaj pompy w basenach lub innych okolicznościach, gdy ktoś znajduje się 
w wodzie. 
• Pompa przeznaczona jest do użytku z wodą o temperaturze do 35 °C. 
• Nie używaj pompy do płynów łatwopalnych. 
7 Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na 
działanie temperatur poniżej zera. Chroń pompę przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
8 Upewnij się, że urządzenie jest umiejscowione na płaskiej, równej powierzchni. 
Sprawdzaj urządzenie regularnie. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru przez 
dłuższy czas. Nie pozwól, aby pompa pracowała na sucho. Pompa musi być 
całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie może nigdy pracować, gdy nie jest 
zanurzona w wodzie. 
9 Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, upewnij się, że połączenie jest 
wodo- i pyłoszczelne. Należy używać przewodu o odpowiednich parametrach. 
Przewód przystosowany do mniejszego natężenia prądu lub mocy niż urządzenie 
może się przegrzewać. Należy uważać, by przewód był ułożony w taki sposób, aby 
nikt się o niego nie potknął ani go nie pociągnął. 
10 Nie używaj pompy na zewnątrz. To urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku 
wewnątrz. 
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ. 
Tylko uważne przestrzeganie wskazówek dotyczących montażu, podłączenia 
elektrycznego i konserwacji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z fontanny 
z poidłem. 
 
ZAWARTOŚĆ 
A Zatyczka 
B Kwiatek 
C Dysza fontanny 
D Filtr zmiękczający wodę 
E Pokrywa 
F Podstawa z uchwytem na przewód zasilający 
G Pompa z przewodem elektrycznym 
H Zasilacz AC 
 
CZĘŚCI 
A Pokrywa pompy  
B Kołpak wirnika  
C Wirnik  
 
UŻYTKOWANIE 
Koty miewają różne preferencje dotyczące picia, niektóre wolą większe powierzchnie 
wody od pionowych strumieni wody i na odwrót. Fontanna kwiatek Catit® zapewnia 
kotu ciągły dostęp do świeżej, czystej wody w pomieszczeniu i ma 3 różne 



ustawienia przepływu, aby zachęcić kota do picia większej ilości wody. Picie większej 
ilości wody pomaga zapewnić właściwe funkcjonowanie nerek, zapobiegać tworzeniu 
się kamieni nerkowych, które prowadzą do chorób układu moczowego. 
 
Fontanna kwiatek Catit® ma 3 różne ustawienia przepływu, aby zachęcić kota do 
picia większej ilości wody: 
 

1. Kiedy fontanna kwiatek Catit® jest podłączona bez akcesoriów, oferuje 
delikatnie poruszającą się powierzchnię wody. 

2. Podłączenie kwiatka daje długi strumień wody, jak w kranie. Kwiatek można 
łatwo założyć (lub zdjąć) z fontanny. 

3. Nałożenie zatyczki na kwiatek zmniejszy ilość pęcherzyków powietrza na 
pokrywce. Wypróbuj to ustawienie, jeśli kot woli bawić się wodą niż pić. 

 
MONTAŻ 

1. Wyjmij urządzenie z pudełka. Usuń worek foliowy z filtra i odłóż na bok. 
2. Przed użyciem oczyść fontannę z kurzu i innych pozostałości. Przemyj gąbką 

całe urządzenie (z wyjątkiem filtra). Nie używaj materiałów ściernych ani 
środków czyszczących na żadnej części urządzenia. Dokładnie spłucz. 

3. Przepłucz filtr, aby usunąć kurz. 
4. Ponownie zamontuj pompę. 
5. Nawiń ponownie przewód zasilający na rowek w podstawie. 
6. Wsuń uchwyt na przewód zasilający w rowek w podstawie. Upewnij się, że 

wycięcia na zewnętrznej końcówce uchwytu na przewód zasilający są w tej 
samej linii co wycięcia na zewnętrznej stronie podstawy, następnie dociśnij 
mocno do podstawy. 

7. Ponownie zamontuj pokrywkę fontanny. 
8. Umieść filtr na górze uchwytu na filtr i dociśnij mocno. 
Uwaga: zamontuj filtr piankową stroną do góry. 
9. Ponownie zamontuj dyszę fontanny. 
10. Umieść fontannę bezpośrednio pod kranem i napełnij. 
11. Kwiatek można łatwo założyć i zdjąć z dyszy fontanny. Załóż zatyczkę na 

kwiatek poprzez mocne dociśnięcie. Demontaż jest możliwy przez 
przesunięcie żółtej obwódki od dołu do góry. 

12. Podłącz przewód do zasilacza AC i do gniazda elektrycznego. Zabezpiecz 
nadmiar przewodu opaską i ułóż za urządzeniem, aby zapobiec gryzieniu 
przewodu przez zwierzę lub zaplątaniu. 

 
COTYGODNIOWA KONSERWACJA 
Umyj fontannę i przetrzyj ją miękką gąbką, nie używaj ściernych środków 
czyszczących. Dokładnie spłucz, upewniając się, że nie ma pozostałości środka 
czyszczącego. Wyciągnij filtr z podstawy i przepłucz. Nie myj filtra mydłem. Jeśli filtr 
zawiera osady lub inny obcy materiał, wymień go (filtry zamienne sprzedawane są 
osobno). Filtr powinien być wymieniany co 3–4 tygodnie lub kiedy ma widoczne 
oznaki, że jest wypełniony obcym materiałem (osady, karma, włosy itd.).  Częstsze 
zmiany mogą być konieczne ze względu na wewnętrzne warunki otoczenia i rodzaj 
wody, jak również korzystanie z urządzenia przez większą liczbę zwierząt. Jeśli 
pompa wydaje się brudna, otwórz ją, wyjmij kołpak wirnika i wirnik (str. 9). Usuń 
wszelkie osady z wirnika i wyczyść wirnik bawełnianym wacikiem. Obchodź się 
z wirnikiem ostrożnie. 
 



GWARANCJA 
Fontanna kwiatek Catit® jest objęta dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja 
jest ważna tylko pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. 
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, 
zaniedbania lub ingerencji w urządzenie. Pompę należy konserwować zgodnie 
z instrukcją. Silnik elektryczny jest fabrycznie zamknięty. Ingerencja spowoduje utratę 
gwarancji. 
Aby uzyskać obsługę gwarancyjną, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktu 
lub napisz do krajowego przedstawiciela Catit®. 
Zarejestruj online swój unikalny kod klienta, aby uzyskać dodatkowe kanały obsługi 
klienta na www.catit.com/register. 
 
Wejdź na www.catit.com/register i wypełnij unikalny kod na karcie klienta, aby 
otrzymać specjalny dostęp do obsługi klienta, promocji i wiele innych możliwości! 
 
 

http://www.catit.com/register

