
  
 

Automatic Water Feeder 

Bellagio 
Automatická fontána  

 
 
 
 



D6609 Špecifikácia fontány: 
d: 21 cm x š: 26,5 cm x v: 17 cm  
hmotnosť: 0,9 kg (bez vody)  
kapacita: 2 l vody 
napájanie výstup adaptéra: AC 12 V 300 mA  
1,8 m napájací kábel 
filter: vymeniteľný filter s aktívnym uhlím 
  
Kľúčové vlastnosti: 

 obohacuje vodu kyslíkom 
 plastové prevedenie, BPA free, vhodné do umývačky riadu 
 dávkuje 2 l čerstvej, pitnej vody 
 jednoduchá montáž a demontáž; jednoduchá údržba  
 tiché ponorné čerpadlo 
 filter s aktívnym uhlím zaisťuje lepšiu kvalitu vody (obsahuje 1 náhradný filter)  

 
Návod na použitie:  

1. Vyberte filter z obalu (poznámka: uhlíkový filter vymieňajte každých 4–8 týždňov.) 

 
2. Zaistite filter k miske, ako je vidieť na obrázku  

3. Naplňte nádobu vodou medzi maximálnu a minimálnu úroveň  

4. Pripojte napájací adaptér 

 



Cleaning the pump is essential to the longevity of the fountain,  

Údržba čerpadla 

1. Rozoberte a zmontujte fontánu, ako je vidieť na obrázku (obr. č. 1.) 

 
 
 
 
 

      pumpa 
 
 

 
obrázok č. 1 

 

2. Čistenie pumpy 
Demontujte čerpadlo, ako je vidieť na obrázku (obr. č. 2). Demontujte saciu dosku, 
obežné koleso a ďalšie diely. K odstráneniu prachu a nečistôt použite vatový tampón 
alebo kefu na fľaše. Čistenie čerpadla je zásadné pre životnosť fontány a čistotu vody. 
Čerpadlo čistite každé 2 týždne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

obrázok č. 2 
 
 

Odstránenie problémov 
3. Čerpadlo nefunguje alebo voda netečie toľko, koľko tiekla predtým? 

a. Nikdy nenechajte vodu v miske klesnúť pod minimálnu hladinu. To môže spôsobiť 
prehriatie čerpadla a zastavenie jeho činnosti.  

b. Nedostatočné pravidelné čistenie môže mať za následok upchanie čerpadla 
chlpmi zvierat a zvyškami jedla. Čerpadlo čistite každé 2-4 týždne, aby bola 
zaistená správna funkcia.  

c. Naplňte fontánu vodou až na maximálnu hladinu. 

 



VAROVANIE 
- - nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí 
- - pred čistením vždy vypnite fontánu 
- - pred doplňovaním vody vždy vypnite fontánu 
- - pred odstránením krytu alebo filtra vždy vypnite fontánu 


