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Pioneer Pet® Fontanna Ceramiczna Peaceful Waters 3,78L 

Instrukcja obsługi 

Zachowanie bezpieczeństwa 

Uwaga: Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa: 

- przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia; 

- zachować szczególna ostrożność, jeżeli urządzenie jest używane w obecności dzieci; 

- korzystać tylko i wyłącznie z części i elementów wyposażenia oferowanych przez producenta; 

- produkt do użytku tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń; 

- nie odłączać od prądu ciągnąc za przewód. Chwycić wtyczkę i wyciągnąć z gniazdka; 

- Nie włączać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego; 

- zabezpieczyć podłączone urządzenie przed upadkiem żeby uniknąć potencjalnego porażenia prądem; 

- odłączyć urządzenie od prądu, jeżeli nie jest używane. Tak samo, odłączyć od prądu przed wymianą części lub przed czyszczeniem 

Część I – Instrukcja obsługi Pioneer Pet® Fontanna Ceramiczna Peaceful Waters 3,78L 

Nie uruchamiać urządzenia przed nalaniem wody do fontanny. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy przewód zasilający jest cały, nie jest 

przetarty, nie ma zagnieceń lub innych uszkodzeń. 

1. Przepłukać filtr pod bieżącą wodą przed umieszczeniem w obudowie pompy. 

2. Zdjąć ceramiczną pokrywę (Rys. 1) 

3. Zdjąć pokrywę obudowy pompy (Rys 2), następnie umieścić filtr w obudowie, przed pompą, w pasującym do jego wymiarów miejscu 

(Rys. 3) 

4. Założyć górną pokrywę obudowy pompy (Rys. 4) 

5. Przełożyć przewód zasilający przez otwór w dolnej części misy (Rys. 5) 

6. Założyć ponownie ceramiczną pokrywę fontanny 

7. Ustawić fontannę w przeznaczonym miejscu. Dobrze jest położyć podkładkę pod fontannę, żeby zabezpieczyć powierzchnię przed 

wodą. 

8. Napełnić fontannę wodą 

9. Podłączyć przewód zasilający do zasilacza 

10. Przed podłączeniem zasilacza do prądu, upewnić się, że przewód i ręce mamy suche. 

11. Podłączyć urządzenie do prądu. Fontanna zacznie pracować w ciągu 1-2 minut. W razie potrzeby uzupełnić poziom wody. Fontanna 

powinna być wypełniona wodą do poziomu 2 cm poniżej górnej krawędzi misy 

Część II – Czyszczenie i obsługa 

Fontanna powinna być czyszczona regularnie. Częstotliwość czyszczenia zależy od ilości zwierząt korzystających z fontanny oraz jakości 

używanej wody. 

FILTRY: filtry powinny być wymieniane co dwa do czterech tygodni. Jako filtr wymienny należy używać artykułu nr. 3002 Uniwersalny Filtr 

Wymienny  3 sztuki w opakowaniu do nabycia w sklepie: www.geminus-store.com 

FONTANNA: 

Należy rozmontować i przeczyścić elementy fontanny co tydzień do dwóch tygodni, wykonując następujące czynności: 

1. Odłączyć fontannę od prądu 

2. Zdjąć górną ceramiczną pokrywę fontanny (Rys. 6) 

3. Odłączyć przewód zasilający od zasilacza 

4. Poluzować przewód zasilający tak, żeby można było wyjąć z fontanny obudowę pompy (Rys. 7) 

5. Wylać resztki wody z fontanny 

6. Wyjąć pompę z obudowy i razem z przewodem zasilającym wyjąć z misy fontanny 

7. Umyć starannie misę fontanny oraz jej górną część w ciepłej wodzie z użyciem płynu do mycia i starannie wypłukać 

8. Wysuszyć i wytrzeć wszystkie elementy fontanny 

Część III – Ponowne złożenie fontanny po czyszczeniu 

1 Upewnić się, że pompa jest ustawiona na średni poziom mocy (Rys. 8) 

2 Wymienić wkład filtra (pamiętać o wymianie wkładu filtra co 2-4 tygodni). Nowy wkład filtra należy najpierw przepłukać bieżącą 

wodą. 

3 Założyć górną pokrywę obudowy pompy 

4 Umieścić obudowę pompy w dolnej misie fontanny na wyznaczonym miejscu, upewniając się, że przyssawki przywarły do dna misy 

(Rys. 9) 

5 Przełożyć przewód zasilający przez otwór w misie fontanny (Rys. 10) 

6 Założyć górną część fontanny 

7 Ustawić fontannę w przeznaczonym miejscu. Dobrze jest położyć podkładkę pod fontannę, żeby zabezpieczyć powierzchnię przed 

wodą. 

8 Napełnić fontannę wodą 

9 Podłączyć przewód zasilający do zasilacza 

10 Przed podłączeniem zasilacza do prądu, upewnić się, że przewód i ręce mamy suche. 

11 Podłączyć urządzenie do prądu. Fontanna zacznie pracować w ciągu 1-2 minut. W razie potrzeby uzupełnić poziom wody. Fontanna 

powinna być wypełniona wodą do poziomu 2 cm poniżej górnej krawędzi misy 
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Część IV – Obsługa pompy 

Czyszczenie silnika pompy jest bardzo istotne dla jej żywotności oraz ma wpływ na czystość wody. 

1. Odłączyć fontannę od prądu 

2. Zdjąć górną pokrywę fontanny 

3. Odłączyć przewód zasilający od zasilacza 

4. Zdjąć pokrywę osłony pompy (Rys. 11) 

5.  Wyjąć silnik pompy z obudowy 

6. przytrzymać palcami boczną obudowę silnika i naciskając lekko zdjąć ją (Rys. 12) 

7. zdjąć pokrywę wirnika (stator) (Rys. 13) 

8. po zdjęciu pokrywy wirnika, wyciągnąć wirnik z obudowy (Rys. 14) 

9. Przemyć dokładnie elementy pompy 

10. Po wyschnięciu, zmontować ponownie silnik pompy 

Po założeniu wirnika upewnić się, że jest umieszczony poprawnie na swoim miejscu obracając kilkukrotnie łopatkami, Zmontowaną 

pompę umieścić w pojemniku z wodą, podłączyć do prądu i sprawdzić, czy działa poprawnie przed założeniem jej do fontanny. 

Część V – Zalecenia producenta 

Nie pozwolić dzieciom ani zwierzętom gryźć czy połknąć jakiejkolwiek części z wyposażenia fontanny. Przewód zasilający można dodatkowo 

osłonić elastyczną rurką przeznaczoną do ochrony przewodów. 

Nie próbować naprawiać silnika pompy samodzielnie 

Jeżeli wtyczka przewodu zostanie zamoczona, nie wyjmować jej z gniazdka przed wyłączeniem bezpiecznika 

Żeby uniknąć zamoczenia wtyczki, należy podłączać ją do gniazdka położonego powyżej fontanny 

Sprawdzić dokładnie elementy podłączenia elektrycznego, czy są suche przed włączeniem do prądu 

Nie próbować włączać urządzenia, jeżeli stwierdzono uszkodzenie kabla lub wtyczki, lub jeśli urządzenie nie działa poprawnie albo zostało 

uszkodzone. 

Używać w razie potrzeby tylko atestowanego przedłużacza. 

  


