Gebruiksaanwijzing automatische waterfontein
Inhoud
abcdefghijklmn-

Waterbak
Waterbuisje
Beluchtende waterpomp
Filter
AC/AC power adaptor
Timer
Water reservoir
Deksel van het water reservoir
Pijpje (nozzle)
Afsluitingsring voor pijpje
Afsluitingsring voor het water reservoir
Champignon vormig fontein
Buisje voor wateraanvoer
De waterbak met de fontein erin

Assembling your pet water- bowl- in elkaar zetten van de waterbak
Gebruik figuur 1, 2, 3 en 4 als handleiding bij het volgen van deze stappen:
1. Plaats de pomp (c) in de basis en zorg dat de elektriciteitsdraad (power cable) door de groeve
naar de achterkant van het water reservoir gaat.
2. Plaats het filter (d) zoals te zien in figuur 1.
3. Plaats de water output tube (b) zoals zichtbaar in figuur 1.
4. Neem onderdeel k (de afsluitingsring) en plaats deze voorzichtig in het richeltje. Zorg dat deze
ring niet gedraaid of krom zit, anders kan er water uit de bak lekken. Zie figuur 2.
5. Als het pijpje (nozzle) nog niet geplaatst is, plaats dan eerst de afsluitingsring voor het pijpje
voordat u het pijpje erop zet. Zie figuur 3.
6. Draai het deksel (onderdeel h) op het water reservoir. Op figuur 4a kunt u zien hoe dit correct is
geïnstalleerd en op figuur 4b kunt u zien hoe het deksel incorrect is geïnstalleerd. Draai het
deksel voorzichtig met de klok mee totdat deze vast zit.
Vul nu het water reservoir (onderdeel g) met water voordat u de volgende stappen volgt. Zorg ervoor dat
u altijd het water toevoegt door de outlet nozzle (onderdeel i)!!
7. Plaats het water reservoir (onderdeel g) op de basis die u zojuist in elkaar heeft gezet bij stap 16. Op figuur 5 kunt u zien hoe u het water reservoir goed op de basis zet. Als u het reservoir
goed geplaatst heeft, draai dan met de klok mee totdat deze niet verder kan.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik en u kunt de stekker aansluiten.
8. Als u geen gebruik maakt van de timer, dan kunt u nu de stekker van de pomp aansluiten.
Using the cycle- timer- Gebruik maken van de timer
Als u de automatische waterfontein voor langere tijd wilt gebruiken, kunt u de timer gebruiken om
energie te besparen zodat de fontein automatisch aan en uit gaat. De timer (onderdeel f) is gemakkelijk
in gebruik te nemen.

Neem de timer (onderdeel f) en doe daarin de draadjes van de AC adapter en van de pomp. Op pagina 5
van de handleiding staat een figuurtje waarop u kunt zien hoe u dit goed doet.
De timer kan op drie manier ingesteld worden:
- 30 min: 30 minuten aan, 30 minuten uit.
- Power OFF: de waterfontein staat uit.
- 60 min: 60 minuten aan, 60 minuten uit.
Using and adjusting your pet water fontain- het gebruiken en aanpassen van uw water fontein
1. Adjusting the water- flow
1. Om bij de pomp te komen, moet u eerst het water reservoir van de basis verwijderen. Zie
figuur 7.
2. Verwijder het filter van zijn plaats en nu kunt u bij de waterflow knop komen. Hier kunt u de
hoeveelheid van het water aanpassen.
3. U kunt het knopje naar boven of naar beneden bewegen voor meer of minder water.
Inspection, care and cleaning- inspectie, verzorgen en schoonmaken van het apparaat
1. WAARSCHUWING: Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat
schoonmaken dan wel inspecteren.
2. Voordat u het apparaat gebruikt, controleer dan eerst de algemene conditie van de fontein.
GEBRUIK GEEN ONDERDELEN DIE BESCHADIGD ZIJN!
Onderhoudstabel
Type
Voor
onderhoud
gebruik
Inspecteren
op
X
beschadiging
Afnemen
met een
vochtige
doek
Oud water
eruit halen
X
Vullen met
schoon
X
water
Nieuw filter
X
Troubleshooting
Probleem
Waterbak wil niet starten

Na gebruik

X

Wekelijks

Maandelijks

Elk half jaar

X

X

X

Jaarlijks

X

X
X
X

Mogelijke oorzaak
1. Geen stroom
2. Draad is niet bevestigd
3. Geen water in het
reservoir

Mogelijke oplossing
1. Controleer de stroom
2. Controleer of de
bedrading goed zit
3. Voeg water toe aan het
reservoir

Water spettert teveel

Verstopt water filter

Overstroming van water

1. Scherpe bochten of
deuken in onderdeel b
2. Niet goede aanpassing
aan de hoeveelheid
water die uit het
apparaat stroomt
1. Vuil in het filter.
2. Haar van uw huisdier zit
in het filter

1. Het deksel is er niet
goed opgedraaid

1. Verwijder alle bochten
of deuken in onderdeel b
2. Pas de hoeveelheid
water aan naar het
desgewenste level
1. Maak het filter schoon
2. Probeer het apparaat zo
schoon mogelijk te
houden om verstopping
te voorkomen.
1. Controleer het deksel en
plaats deze juist

