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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. 

DŮLEŢITÉ 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 



prozkoumejte, kudy voda teče. 

 

 

 

3. Chcete-li snížit riziko zranění, je třeba dbát zvýšeného dozoru zvláště u dětí. 

 

4.  Aby nedošlo ke zranění, nesahejte na pohyblivé nebo horké části spotřebiče. 

 

5.  UPOZORNĚNÍ 
Vždy vytáhněte přístroj ze zásuvky při nasazování či vyjímání částí. Při vkládání čerpadla do vody 

nebo jeho vyndavání, odpojte přístroj ze zásuvky. Kabel nevytrhávejte ze zásuvky, vždy uchopte 

zástrčku a poté odpojte kabel. Odpojte přístroj, pokud ho zrovna nepoužíváte. Nikdy nezvedejte 

čerpadlo za kabel. 

 

6.  UPOZORNĚNÍ: 
Toto je fontánka pro domácí mazlíčky. 

Toto čerpadlo je vyrobeno pouze pro použití s vodou. Nepoužívejte toto čerpadlo pro jiné než 

zamýšlené použití (tj. nepoužívejte na bazény, koupelny, apod.). Použití doplňků, které nejsou 

doporučeny a prodávány výrobcem, může znamenat pro spotřebič nebezpečný stav. 

• Nepoužívejte čerpadlo v bazénech nebo jiných situacích, kde jsou lidé v kontaktu s vodou. 

 

   Toto čerpadlo je vhodné při teplotě vody do 35 ° C. 

• Nepoužívejte toto čerpadlo na hořlavé tekutiny používané v potravinářském průmyslu. 

 

Neinstalujte ani neskladujte zařízení tam,  kde bude vystaveno teplotám pod bodem mrazu. 

Přístřešek čerpadla nesmí být na přímém slunečním záření. 

 

7.  Ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovném povrchu. Kontrolujte zařízení pravidelně. 

Nenechávejte přístroj bez dozoru dlouhou dobu. Nedovolte, aby čerpadlo pracovalo nasucho. 

Čerpadlo musí být ponořeno do vody úplně. Toto čerpadlo nesmí být puštěno nikdy bez vody. 

 

8. Je-li nutno použít prodlužovací kabel, musí být připojení vodotěsné a prachuodolné. Kabel 

určen pro méně ampér nebo wattů než spotřebič potřebuje může způsobit přehřátí spotřebiče. Je 

třeba uspořádat šňůru tak, aby se nestalo, že o ní někdo zakopne a nebo ji dokonce vytáhne. 

Elektrické spojení by mělo být provedeno kvalifikovaným pracovníkem elektrické instalace. 

 

9. Nepoužívejte tento přístroj venku. Tento přístroj je určen pro vnitřní použití. 

USCHOVEJTE NÁVOD PRO DALŠÍ POUŢITÍ 
Pouze důkladné pozorování těchto zařízení a dodržování pokynů pro bezpečnost a údržbu zajistí 

bezpečné a efektivní použití tohoto pítka. 

 

 

FAQ – Nejčastější otázky 

 

Otázka: Zdá se, že se můj mazlíček fontánky bojí. Co mám dělat? 

 

Odpověď: I když většina domácích zvířat pohotově pije sama, Váš mazlíček 

se může přístroje polekat. Pak je důležité podporovat pití z fontánky. Odstraňte další zdroje vody po 

omezenou dobu času. Vaše zvíře si zvykne na jednotku během několika dnů. 

Důležité je ze začátku Vašeho mazlíčka hlídat, aby z fontánky pil a pokud má strach, pak mu 

samozřejmě dát napít z jiného zdroje. Nesmí dojít k dehydrataci. Všímejte si, zda z fontánky 

mazlíček pije. 



 

Otázka: Jak často bych měl naplňovat fontánku vodou? 

Odpověď: Frekvence doplňování vody je závislá na mnoha faktorech, včetně toho, jak moc Váš 

mazlíček pije, kolik mazlíčků fontánku používá a  samozřejmě dle podmínek prostředí, kde se 

fontánka nachází . K dispozici musí být více vody pokud se voda odpařuje v suchém, teplém 

prostoru. 

 

Otázka: Proč dělá jednotka hlasité bublavé zvuky? 

Odpověď: Bublavé zvuky jsou známkou toho, že hladina vody je velmi nízká. Doplňte okamžitě 

vodu (viz  pokyny). Nedovolte, aby přístroj běžel na sucho. 

 

Otázka: Můj přístroj má bílý povlak. Co to je a jak to mohu odstranit? 

Odpověď: Bílý film je vápno vyplývající z tvrdé vody. 

Chcete-li odstranit tyto skvrny nechte postižená místa v octovém roztoku, aby se uvolnily 

usazeniny. Potom je odstraňte měkkým hadříkem.  Poté důkladně opláchněte. 

 

Otázka: Proč voda není  správně přečerpávána přes jednotku? 

Odpověď: Můžou v ní být některé cizorodé látky (potraviny, vlasy, nečistoty), takovéto nečistoty 

jsou uvězněné ve filtru nebo čerpadle a právě ty  mohou být příčinou tohoto problému. Zkontrolujte 

filtr. Pokud je naplněn cizorodými látkami, musí být vyměněn. V případě, že zjistíte, že je 

fungování filtru v pořádku, zkontrolujte opatrně čerpadlo. Možná budete muset otevřít čerpadlo a 

vyčistit vnitřek , aby správně fungovalo (viz pokyny čištění). 

 

Otázka: Fontánka je zapojena, ale neteče z ní žádná voda. Co mám dělat? 

Odpověď: Může to být vzduch v čerpadle, pro správnou funkci je třeba této situaci předcházet. 

Chcete-li odstranit vzduch ze systému, zopakujte proces odpojení a zapojení fontánky dokud voda 

nezačne téct. 

 

 

 

Týdenní údrţba 
 

Myjte a oplachujte fontánku měkkou houbou a šetrnými čistícími prostředky. Důkladně opláchněte, 

zajistěte, aby na fontánce nezůstaly mýdlové stopy. Sundejte filtr ze základny a opláchněte. 

Nemyjte filtr  mýdlem. Obsahuje -li filtr nadměrné nečistoty nebo 

jiné cizorodé látky nahraďte jej (výměnné filtry jsou prodávány samostatně). 

Filtr by měl být nahrazen každé 3 týdny nebo pokud jsou viditelné známky toho, že je filtr nasycen 

cizorodými látkami (zbytky krmiva, vlasy,atd.). Častější výměna by měla probíhat v prašném 

prostředí nebo v případě, kdy používá fontánky více mazlíčků. 

Pokud  by bylo špinavé čerpadlo, otevřete oběžné kolo čerpadla a odstraňte víčko 

a oběžné kolo. Odstraňte případné nečistoty z oběžného kola za pomoci bavlněného hadříku. Čistěte 

části oběžného kola opatrně. 

 

 

 

Pouţití 

 

1.Vyjměte přístroj z krabice a vyndejte filtr ze sáčku. 

 

2.Fontánka by měly být vyčištěna před použitím, aby byly odstraněny všechny nečistoty. 

Demontujte fontánku - odstraňte horní díl(a), otočte proti směru hodinových ručiček a vyjměte 

držák filtru (b), vyjměte napájecí kabel držáku (C), zvedněte a vyjměte čerpadlo (d). 



3. Umyjte kompletně fontánku, včetně spodního dílu, horního dílu, filtru 

držáku a čerpadla (bez filtru) houbou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Důkladně 

opláchněte. 

4. Opláchněte filr, aby se opláchly poslední zbytky prachu. 

 

5. Umístěte čerpadlo 

 

6. Kabel umístěte na bok fontánky do výseče, která je tomu přímo určena. 

 

 
7. Zasuňte napájecí kabel do drážky v základně. Ujistěte se, že zářezy na vnější špičce držáku 

napájecího kabelu jsou v souladu s drážkami na vnější straně základny, poté stiskněte pevně 

tak, aby vše správně zapadlo. 



 
8. Vyjměňte držák filtru. Ujistěte se, že zářezy na držáku filtru jsou souladu s drážkami na 

vnitřku základny a otočte ve směru hodinových ručiček tak, aby zapadla na místo. 



 
 

9. Umístěte filtr na horní držák filtru a pevně přitlačte, aby filtr byl zajištěn pod záložkami. 

Poznámka: Nainstalujte filtr pěnovou stranou nahoru a uhlíkovou směrem dolů 

 

 
 

 

10.Umístěta vršek fontánky. 



 

 
 

 

 

11.Umístěte fontánu přímo pod kohoutek a naplňte vodou. Když se fontánka naplňuje vodou, 

ukazuje červený ukazatel stav vody,  při plnění se uzatatel zvédá směrem nahoru. 

 Poznámka: Pokud chcete, můžete naplnit fontánku pomocí nádoby. 

 

 



 
 

12.Zapojte kabel do AC Adapteru a zapojte spotřebič. 

 

 
 

13.Kabel umístěte bezpečně tak, aby se do něj nemohl nikdo zaplést, zakopnout a fontánku 

překlopit. Nedovolte, aby se jakékoliv jiné předměty , které mohou zapříčinit rozlití vody z 

fontánky, byly příliš blízko fontánky.   

 

 



 
 

 

 

 

Náhradní díly : 

čerpadlo a filtry 

 

 

 


