
 



WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

DZIAŁANIA W PRZYPADKU OGNIA, RAŻENIA PRĄDEM LUB ZRANIEŃ 

 

WAŻNE ZALECENIA 

Uwaga: dla ochrony przed zranieniami należy przestrzegać poniższych zasad, przede wszystkim: 

1. PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ I JEJ PRZESTRZEGAJ 

Zapoznaj się również z zaleceniami widocznymi na urządzeniu przed jego uruchomieniem. 

W przypadku nieprzestrzegania tej zasady może dojść do jego uszkodzeń. 

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO 

W celu uniknięcia rażenia prądem powinieneś postępować jak najostrożniej, ponieważ to 

urządzenie jest używane w kontakcie z wodą. W przypadku następujących sytuacji nie próbuj 

naprawiać urządzenia na własną rękę, lecz zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi 

na karcie gwarancyjnej skieruj się do autoryzowanego stanowiska ds. obsługi klienta lub 

wyrzuć, jeśli to konieczne.  

A. W przypadku widocznych wycieków wody, od razu odłącz urządzenie od prądu i wylej wodę 

z pojemnika. 

B. Dokładnie obejrzyj urządzenie. W żadnym wypadku nie może być podłączone do prądu, gdy 

woda może znaleźć się w miejscach, które powinny pozostawać suche. 

C. Nie używaj nigdy fontanny z uszkodzonym kablem lub wtyczką, także jeśli te części nie 

funkcjonują poprawnie lub zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób. Kabel nie może 

zostać wymieniony; w przypadku takiej awarii urządzenie musi zostać wyrzucone. Nigdy nie 

odcinaj kabla. 

D. Wtyczka powinna zawsze znajdować się nad fontanną. W ten sposób zapobiegniesz 

ściekaniu wody wzdłuż kabla i jej możliwemu spłynięciu do gniazdka elektrycznego.  

W przypadku, gdy zamoczy się wtyczka lub gniazdko, NIE ODŁĄCZAJ urządzenia od prądu. 

Najpierw wyłącz fontannę za pomocą przycisku. Dopiero po tym odłącz ją od prądu 

i dokładnie sprawdź, czy w gniazdku jest obecna woda. 

3. Należy sprawować nadzór nad urządzeniem, jeśli fontanna jest używana też przez dzieci lub 

znajduje się w ich otoczeniu. 

 

4. Aby uniknąć zranień i oparzeń, nie dotykaj gorących i poruszających się części. 

 

5. UWAGA 

 

Zawsze odłącz urządzenie od prądu przed wszelką ingerencją - montażem lub demontażem 

części, konserwacją etc. W przypadku wyciągania pompy lub wkładania jej do wody 

koniecznie najpierw odłącz fontannę. Nie ciągnij za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka; 

zawsze chwyć wtyczkę blisko kontaktu i ją wysuń. Zawsze odłącz urządzenie od prądu, gdy 

nie jest używane. Nigdy nie stawiaj fontanny na kablu. 

 

6. UWAGA: 



FONTANNA TO POIDEŁKO DLA KOTA                                                                                          

Pompa jest przeznaczona do kontaktu z wodą.  

 

Używaj jej zgodnie z jej funkcją (nie wkładaj do basenu, nie wykorzystuj w łazience etc.).  

Montaż części, które nie są zalecane i sprzedawane przez producenta, może być 

niebezpieczny. 

• Nie używaj fontanny w basenie lub w innych miejscach, gdzie ktoś równocześnie 

znajduje się w wodzie. 

• Urządzenie jest przeznaczone dla wody o maksymalnej temperaturze 35°C. 

• Nie stosuj w fontannie płynów łatwopalnych lub przeznaczonych do picia. 

 

7. Unikaj montażu urządzenia i przechowywania go w miejscach, gdzie fontanna jest narażona 

na złe warunki atmosferyczne lub zbyt niskie temperatury. Równocześnie chroń urządzenie 

przed działaniem promieni słonecznych. 

 

8. Zwróć uwagę na powierzchnię – powinna być równa, możliwie gładka. Regularnie sprawdzaj 

jej stan. Nigdy nie zostawiaj fontanny na dłużej, pozbawioną kontroli.                       

Urządzenie nie może nigdy działać bez wody! Pompa musi być zawsze zanurzona w wodzie. 

Nie może nigdy zostać uruchomiona „na sucho”. 

 

9. Jeśli konieczny okaże się przedłużacz, zwróć uwagę na szczelność połączenia (woda i kurz). 

Należy użyć kabla z wystarczająco mocną budową przewodu, tak aby się nie przegrzał. Zwróć 

uwagę na rozłożenie kabla w taki sposób, aby można było swobodnie przejść.  

 

10. Nigdy nie używaj fontanny na zewnątrz. Jest przeznaczona tylko i wyłącznie do przestrzeni 

domowej. 

 

PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI 

Tylko postępowanie zgodne z instrukcją zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie fontanny.  

  



 

 

 



 

 



  



  



 

 



 

  



 

 

 



 


