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Návod 

 
 

Montážní návod: 

1. Vyjměte výrobek z obalu a postavte dno fontány na rovný povrch. 
2. Plastovou hadici propojte s čerpadlem, zástrčku LED lampy propojte s kabelem čerpadla a pevně 

utáhněte kryt.  
3. Horní část umístěte pevně na podstavec a kabel čerpadla veďte ven z výstupního otvoru.  
4. Nádobku na vodu naplňte čistou vodu do stejné výšky jako spodní část.  
5. Na horní část položte kameny, jak si přejete.  
6. Čerpadlo propojte s trafem a trafo připojte na správný zdroj napájení. Stiskněte spínač a výrobek 

zahájí provoz. V případě asymterie vodu regulujte. 
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7. Tato fontána je venkovní fontána. Používejte ji pouze venku. 
 

Údržba 

1. Doporučujeme pravidelně měnit vodu a fontánu pravidelně čistit. Ujistěte se, že voda není 
znečištěná, a vyčistěte ji dříve, než se začnou tvořit zbytky.  

2. Pravidelně přidávejte čistou vodu, aby bylo čerpadlo vždy zcela zakryto vodou. 
3. Pokud nebudete fontánu delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vypusťte vodu a 

fontánu zakryjte ihned poté, co zcela uschne.  
 

Před manipulací s čerpadlem vždy odpojte od elektrické zásuvky. 

Chcete-li čerpadlo vyčistit, sejměte zadní kryt. K odstranění veškerých zbytků použijte malý kartáč nebo proud vody. 

Pokud čerpadlo nefunguje, zkontrolujte následující: 

• zkontrolujte jistič a vyzkoušejte jinou zásuvku, abyste se ujistili, že čerpadlo dostává elektrickou energii. 

• Zkontrolujte čerpadlo a hadičky, zda nejsou zauzlené a zda v nich nejsou překážky. Propláchněte.  

• zkontrolujte přívod a ujistěte se, že není ucpaný 

• odstraňte vstup čerpadla pro přístup k oblasti oběžného kola. Otáčejte rotorem, abyste se ujistili, že není 

zlomený nebo zaseknutý 

• Měsíční údržba prodlouží životnost vašich čerpadel 

 
 

Pozor! 

1. Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. 
2. Elektrické vedení nevystavujte vysokým teplotám. 
3. Musí být dodržen elektrický proud uvedený na trafu.  
4. Nenechávejte čerpadlo běžet, pokud není ponořeno do vody. Jinak se může poškodit. Pumpu musí být zcela 

ponořena pod vodou, teprve poté můžete přístroj zapojit. 

 

 


