
Keramická fontánka pro kočky Lucky Kitty

-doporučeno veterináři

Návod k     použití:  

Před použitím zkontrolujte, zda je zásilka Lucky Kitty kompletní:

-vrchní miska
-spodní miska
-pumpička
-hadice
-kabel se zástrčkou

Důležitá upozornění:

Při každé manipulaci s fontánkou Lucky Kitty ji vždy odpojte od elektrické 
sítě.
Zástrčku nikdy nevytahujte ze sítě taháním za kabel.
Nenechávejte malé děti bez dozoru v blízkosti fontánky.
Nepoužívejte fontánku venku.
Nepoužívejte fontánku při porušení kabelu či zástrčky.
Před připojením do el. sítě vždy zkontrolujte, zda není zástrčka mokrá. 
Zásuvka by měla vždy ležet výše, než samotná fontánka.
Nepouštějte se do oprav motoru pumpy.
Nenechávejte nikdy běžet pumpu bez použití vody. V takovém případě může 
dojít k poruše, na kterou se nevztahuje záruka výrobku.
Čistěte fontánku minimálně jednou týdně.
Měňte kompletně vodu ve fontánce podle počtu a potřeb Vašich koček, 
nejméně však jednou za 2 a 3 dny.

Uvedení do provozu:
1- Položte pumpu do zadní části spodní misky, kabel pumpy veďte 

výřezem v misce.
2- Naplňte spodní misku vodou.
3- Zastrčte konec hadičky do otvoru ve spodní straně vrchní misky Lucky 

Kitty.
4- Druhý konec hadičky nasaďte na výtok pumpy.
5- Opatrně přiklopte vrchní část fontánky na spodní misku.
6- Zapojte fontánku Lucky Kitty do zásuvky a můžete ji začít používat.

Upozornění:
Pokud není dostatečný tlak vody, je možné, že je hadička příliš ohnutá, či 
zlomená. Pro lepší proudění vody posuňte pumpu tak, aby se hadička lépe 
natáhla.

Provoz fontánky: 



Fontánka Lucky Kitty funguje bez drahých filtračních systémů, které je třeba 
pravidelně dokupovat. Při pravidelné výměně vody (nejpozději za 2-3 dny)  a 
čištění fontánky a pumpy jednou týdně bude mít Vaše kočka k dispozici vždy 
čerstvou okysličenou tekoucí vodu.
Více informací a příslušenství naleznete v německém jazyce na: www.lucky-
kitty.de 

Možné potíže:

Zvyknutí si na používání fontánky Lucky Kitty probíhá ve většině případů bez 
problémů. Pokud je Vaše kočka spíše plachá, je možné, že bude potřebovat 
Vaši pomoc. Dávejte pozor na to, aby Vaše kočka nevyužívala žádný jiný zdroj 
vody. Po krátké době si tak na novou fontánku snadno zvykne. V tomto čase 
dávejte dobrý pozor na chování Vaší kočky a na její dostatečný příjem tekutin. 

-Chod pumpy není tichý:
Pumpa je při normálním provozu téměř bezhlučná. Při prvním zapojení je 
však možné, že se v pumpě nachází vzduch. V tomto případě vytáhněte kabel 
fontánky znovu ze zástrčky a nechte vzduch z pumpy 1-2 minuty vyprchat.
Bublavé zvuky mohou znamenat, že hladina vody ve fontánce je příliš nízká. 
Doplňte vodu vždy až ke značce.

-Voda řádně neproudí:
Pokud ve fontánce necirkuluje dostatek vody, je možné, že:
-se v pumpě usadily nečistoty jako např. chlupy, či zbytky potravy. Vyčistěte 
pumpu podle návodu.
-je hadička zlomená. Změňte pozici pumpy tak, aby se hadička více 
narovnala.
-je regulátor pumpy nastaven na nejnižší stupeň. Pro vyšší tlak jej otočte ve 
směru hodinových ručiček.

-Voda má mléčné zabarvení
Voda obsahuje vápenné uloženiny, které se utvořily na hladině vody. 
Vyčistěte fontánku a pumpu podle návodu.

Čistění fontánky:
Fontánka Lucky Kitty je vyrobena z keramiky a má glazovaný vypálený 
povrch. Tím se, stejně jako nádobí, snadno umývá a je vhodná i do myčky. 
Fontánku lze také mýt pomocí houbičky a mycího prostředku na mýdlové 
bázi. Vodní kámen je nejlepší odstranit pomocí octa. Je také možné použít 
přípravky přímo určené k odstranění vodního kamene.

Upozornění:
Fontánka Lucky Kitty je sice pevná a kvalitní, nikoli však nerozbitná. 
Zacházejte s ní proto opatrně.

Pozor:
Pod výtokem pumpy se nachází regulátor průtoku. Dbejte na to, aby se při 
čistění neztratil.



Čistění pumpy:
Pumpa by měla být jednou týdně důkladně vyčištěna. Tím prodloužíte její 
životnost a Vaše kočka bude mít k dispozici čistší vodu. Před každou 
manipulací s pumpou vytáhněte fontánku ze zásuvky. K čistění použijte 
slabý mýdlový roztok, nebo při usazení vodního kamene ocet a opláchněte 
poté důkladně celou pumpu čistou vodou.

-otevřete (pomocí nehtu) boční kryt pumpy 
-sejměte také druhý ochranný kryt 
-vyndejte rotor 

Vyčistěte důkladně tyto části pomocí vlhkého hadříku a vložte je v opačném 
pořadí zpátky.

Keramická fontánka Lucky Kitty nabízí dvouletou záruku platnou ode dne 
zakoupení výrobku. Záruka se vztahuje na všechny běžné podmínky 
provozu. Nevhodné zacházení, manipulace a znečištění z důvodů 
nedostatečného mytí fontánky vedou k zániku nároků vyplývajících ze 
záruky. Ve všech ostatních případech se prosím obraťte na obchodníka, u 
kterého jste produkt zakoupili, nebo napište na Fountana GmbH & Co. KG.


