
 

CATIT – fontánka 3l 

Gratulujeme Vám k zakoupení Catit Fresh & design ® fontánky. Věnujte prosím čas k přečtení 

tohoto uživatelského návodu a udržujte jej po ruce pro budoucí použití. Stejně jako lidé, tak i 

zvířata potřebují vodu pro dobré zdraví. Podpora Vaší kočky v častějším pítí vody zabraňuje 

usazování minerálů, které může vést k onemocnění močových cest. Protože tělo potřebuje vodu 

nepřetržitě, musí mít Váš mazlíček příjem vody vždy dostupný. Catit ® Design Fresh & fontánka 

obsahuje vnitřní zdroj tekoucí vody, který bude podporovat Vašeho domácího mazlíčka, aby pil 

více. Poskytuje mu čistou, okysličenou vody, kterou Váš domácí mazlíček hledá a potřebuje. 

Catit ® Design Fresh & Clear Drinkig Fountain nabízí 2-letou záruku od data data nákupu. Tato 

záruka je platná pouze za normálních provozních podmínek, pro které je přístroj určen. Tato 

záruka se nevztahuje na fontánky,které byly nesprávně používány, u niž byla zanedbána udržba 

nebo byly poškozeny nesprávnou manipulací. Čerpadlo musí být udržováno v souladu s 

návodem. Motor je utěsněn při výrobě; manipulace s krytem motoru nebo motorem vede ke 

ztrátě záruky. Pro záruční servis se obraťte na místního prodejce produktů PET nebo pište 

zástupcům firmy Catit ® ve Vaší zemi. 

POKYNY VZTAHUJÍCÍ K ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTICKÝM PROUDEM 

NEBO ZRANĚNÍ OSOB. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili zranění, musíte dbát na základní bezpečnostní opatření včetně 

následujích: 1. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a všechna důležitá 

upozornění ohledně používání čerpadla. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození tohoto 

zařízení. 2. NEBEZPEČÍ Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, dávejte vždy 

pozor na vodu ve spojení s elektrický částmi fontánky. Voda je totiž běžně používána u tohoto 

výrobku. Pro každou z následujících situací se nepokoušejte o opravu výrobku sami, vraťte 

čerpadlo nebo celý výrobek do autorizovaného servisu k opravě. A. Pokud se zdá, že čerpadlo 

vykazuje známky abnormálního úniku vody, odpojte napájecí kabel a vyjměte čerpadlo z vody. 

B. Pečlivě prozkoumejte zařízení po instalaci. Nemělo by být zapojeno, pokud je voda na 

částech, které nejsou určeny ke styku s vodou. Nepoužívejte spotřebič pokud má poškozený 

elektrický kabel nebo zástrčku, nebo pokud nepracuje správně či pokud došlo k pádu nebo 

poškození jakýmkoliv způsobem. Napájecí kabel tohoto zařízení nelze nahradit. Je-li kabel 

poškozen, musí být přístroj zlikvidován. Nikdy neřezejte kabel. C. 

D. Elektrické zásuvky by měly být vždy nad úrovní spotřebiče. Pokud se zástrčka nebo zásuvka 

vlhká, neodpojujte elektrický kabel. Odpojte pojistku nebo jistič, který napájí spotřebič a 

  



  



 



 



 



  



  



 



 


