
CZ Uživatelský manuál iGET HOME Fountain 3L 

Automatická fontánka pro mazlíčky 

 

Zapojení fontánky 

Vložte čerpadlo do nádržky do vyznačeného prostoru. 

 

 

 

Provlékněte napájecí kabel tunelem v rohu. 

 

 

Poté tunel zapečeťte pomocí přiložené silikonové zátky. 

 

 

Dbejte aby hladina vody nesahala nad silikonovou zátku. 

 

 

Vložte první dno s filtrem. 

 

 

Poté přidejte druhé dno a zapněte fontánku. V této konfiguraci nevydává fontánka téměř žádný hluk a je 

vhodné pro všechny druhy mazlíčků. 

 

 

 

Případně můžete přidat hlavici. Ta však může některé mazlíčky plašit a tekoucí voda může vydávat zvuky. 

 

 

 

 



Údržba 

Životnost filtru při občasném propláchnutí tekoucí vodou je 30 dnů, poté jej prosím vyměňte.  

Životnost může být nižší, pokud fontánku využívá vícero zvířat. 

Jednou za čas celou fontánku vyčistěte v teplé vodě se saponátem. 

Pokud je voda v nádržce déle, než pět dní, tak jí prosím vyměňte. 

Čerpadlo se samo zastaví, pokud bude hladina vody příliš nízká. 

Bezpečnostní upozornění  
 

Zařízení není možné ponořit pod vodu. Zařízení je možné používat v rozmezích teplot od -10° do 50°C. 

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické 
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro 
uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou 
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo 
dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje 
symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech. 
2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. 
Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho 
součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho 
opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. 
 
 

Prohlášení o shodě: Tímto INTELEK.CZ s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení iGET HOME Fountain 3L je v souladu se směrnicí 
2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.iget.eu.  

 
Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.  
RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.iget.eu.  
 
Toto zařízení lze používat v následujících zemích: 
 

 
 

 
Výhradní dovozce/výrobce produktů iGET do EU: INTELEK.CZ s r.o., Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00, CZ, 

http://www.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk, Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 

  



SK Užívateľský manuál iGET HOME Fountain 3L 

Automatická fontánka pre miláčikov 

 

Zapojenie fontánky 

Vložte čerpadlo do nádržky do vyznačeného priestoru. 

 

 

 

Prevlečte napájací kábel tunelom v rohu. 

 

 

Potom tunel zapečaťte pomocou priloženej silikónovej zátky. 

 

 

Dbajte aby hladina vody nesiahala nad silikónovú zátku. 

 

 

Vložte prvé dno s filtrom. 

 

 

Potom pridajte druhé dno a zapnite fontánku. V tejto konfigurácii nevydáva fontánka takmer žiadny hluk a 

je vhodné pre všetky druhy maznáčikov. 

 

 

 

Prípadne môžete pridať hlavicu. Tá však môže niektorých miláčikov plašiť a tečúca voda môže vydávať 

zvuky. 

 

 

 

 



Údržba 

Životnosť filtra pri občasnom prepláchnutí tečúcou vodou je 30 dní, potom ho prosím vymeňte. 

Životnosť môže byť nižšia, ak fontánku využíva viacero zvierat. 

Raz za čas celú fontánku vyčistite v teplej vode so saponátom. 

Pokiaľ je voda v nádržke dlhšie ako päť dní, tak ju prosím vymeňte. 

Čerpadlo sa samo zastaví, pokiaľ bude hladina vody príliš nízka. 

Bezpečnostné upozornenia  
 

Zariadenie nie je možné ponoriť pod vodu. Zariadenie je možné používať v rozmedzích teplôt od -10 ° do 50 ° C. 

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité 
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie 
výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov na 
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu 
elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. 
Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo 
Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre 
správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov 
alebo predajcov zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch. 
2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho 
predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať 
žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení 
zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. 
 
 

Vyhlásenie o zhode: Týmto INTELEK.SK sro vyhlasuje, že typ zariadenia iGET HOME Fountain 3L je v súlade so smernicou 
2014/30/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej stránke www.iget.eu. 

 
Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. 
RoHS : Tento prístroj spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach (nariadenie vlády č. 481/2012 Zb., ktoré bolo novelizované nariadením vlády č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v 
elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie k RoHS je možné stiahnuť na webe www.iget.eu. 
 
Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách: 
 

 
 

 
Výhradný dovozca/výrobca produktov iGET do EU: INTELEK.SK s ro, Olivova 2096/4, Praha 1, 110 00, CZ, 

http://www.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/ helpdesk, Copyright © 2022 INTELEK.SK sro Všetky práva vyhradené. 

  



EN User's Manual iGET HOME Fountain 3L 

Automatic fountain for pets 

 

Fountain connection 

Insert the pump into the tank in the marked area. 

 

 

 

Thread the power cord through the tunnel in the corner. 

 

 

Then seal the tunnel with the enclosed silicone plug. 

 

 

Make sure that the water level does not reach above the silicone plug. 

 

 

Insert the first bottom with the filter. 

 

 

Then add the second bottom and turn on the fountain. In this configuration, the fountain makes almost no 

noise and is suitable for all types of pets. 

 

 

 

Alternatively, you can add a header. However, it can scare some pets and running water can make 

sounds. 

 

 

 

 



Maintenance 

The filter life for occasional rinsing with running water is 30 days, then please replace it. 

Life may be shorter if the fountain is used by more than one animal. 

Once in a while, clean the entire fountain in warm water with detergent. 

If there is more water in the tank for more than five days, please change it. 

The pump will stop automatically if the water level is too low. 

Safety instructions  
 

The device cannot be immersed under water. The device can be used in the temperature range from -10 ° to 50 ° C. 

1) For households: The symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or in the accompanying documentation means that 
used electrical and electronic products must not be disposed of with your other household waste. In order to dispose of the 
product properly, please return it to the designated collection points, where it will be accepted free of charge. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest 
collection point for further details. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance with national 
regulations. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (corporate and business use): For proper 
disposal of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier. Information for Users on Disposal of Old 
Electrical & Electronic Equipment in Other Countries outside the European Union: The above symbol (crossed-out wheeled bin) 
is only valid in European Union countries. For proper disposal of electrical and electronic equipment, request detailed 
information from your authorities or equipment dealer. Everything is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the 
product, packaging, or printed materials. 
2) Apply for warranty repairs to the equipment at your dealer. Contact your dealer if you have technical problems or questions. 
Follow the rules for working with electrical equipment. The user is not authorized to disassemble the device or replace any part 
of it. There is a risk of electric shock if the covers are opened or removed. You may also be exposed to the risk of electric shock 
if the device is incorrectly assembled and reconnected. 
 
 

Declaration of Conformity: INTELEK.CZ sro hereby declares that the type of iGET HOME Fountain 3L device is in accordance 
with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on this website www.iget.eu. 

 
The warranty period for the products is 24 months, unless otherwise stated. 
RoHS : This device meets the requirements for the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment (Government Decree No. 481/2012 Coll., Which was amended by Government Decree No. 391/2016 
Coll.) And thus the requirements of the Directive of the European Parliament and the Council (EC) 2011/65 / EU on the 
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration can be 
downloaded at www.iget.eu. 
 
This device can be used in the following countries: 
 

 
 

 
Exclusive importer / manufacturer of iGET products to the EU: INTELEK.CZ s ro, Olivova 2096/4, Prague 1, 110 00, CZ, 

http://www.iget.eu, SUPPORT: http://www.iget.eu/ helpdesk, Copyright © 2022 INTELEK.CZ sro All rights reserved. 

  



PL Instrukcja obsługi iGET HOME Fontanna 3L 

Automatyczna fontanna dla zwierząt 

 

Połączenie fontanny 

Włóż pompę do zbiornika w oznaczonym miejscu. 

 

 

 

Przeciągnij przewód zasilający przez tunel w rogu. 

 

 

Następnie uszczelnij tunel dołączoną silikonową zatyczką. 

 

 

Upewnij się, że poziom wody nie sięga powyżej silikonowej zatyczki. 

 

 

Włóż pierwsze dno z filtrem. 

 

 

Następnie dodaj drugie dno i włącz fontannę. W tej konfiguracji fontanna prawie nie hałasuje i jest 

odpowiednia dla wszystkich rodzajów zwierząt. 

 

 

 

Alternatywnie możesz dodać nagłówek. Może jednak przestraszyć niektóre zwierzęta, a bieżąca woda 

może wydawać dźwięki. 

 

 

 

 



Utrzymanie 

Żywotność filtra przy sporadycznym płukaniu pod bieżącą wodą wynosi 30 dni, a następnie należy go wymienić. 

Życie może być krótsze, jeśli z fontanny korzysta więcej niż jedno zwierzę. 

Raz na jakiś czas umyj całą fontannę w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. 

Jeśli w zbiorniku jest więcej wody przez ponad pięć dni, zmień ją. 

Pompa zatrzyma się automatycznie, jeśli poziom wody będzie zbyt niski. 

Instrukcje bezpieczeństwa  
 

Urządzenie nie może być zanurzone pod wodą. Urządzenie może być użytkowane w zakresie temperatur od -10 ° do 50 ° C. 

1) Dla gospodarstw domowych: Symbol (przekreślony kosz na śmieci) na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowej 
utylizacji produktu należy zwrócić go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie 
przyjęty. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym 
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane 
niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami 
lub najbliższym punktem zbiórki. Za nieprawidłową utylizację tych odpadów zgodnie z przepisami 
krajowymi mogą zostać nałożone kary. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (do użytku korporacyjnego i biznesowego): W celu prawidłowej utylizacji 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą. Informacje 
dla użytkowników dotyczące utylizacji starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w innych krajach 
poza Unią Europejską: Powyższy symbol (przekreślony kosz na śmieci) jest ważny tylko w krajach Unii Europejskiej. W celu 
prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego poproś o szczegółowe informacje swoje władze lub sprzedawcę 
sprzętu. Wszystko jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza na kółkach na produkcie, opakowaniu lub materiałach 
drukowanych. 
2) Złóż wniosek o naprawy gwarancyjne sprzętu u swojego sprzedawcy. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli masz problemy 
techniczne lub pytania. Postępuj zgodnie z zasadami pracy ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik nie jest upoważniony do 
demontażu urządzenia ani wymiany jakiejkolwiek jego części. Otwarcie lub zdjęcie pokryw grozi porażeniem prądem. Jeśli 
urządzenie zostanie nieprawidłowo zmontowane i ponownie podłączone, możesz być również narażony na ryzyko porażenia 
prądem. 
 
 

Deklaracja zgodności: INTELEK.CZ sro niniejszym sprawozdania że rodzaj _ _ Urządzenie iGET HOME Fountain 3L jest 
zgodny z Dyrektywą 2014/30/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny na tej stronie internetowej www.iget.eu. 

 
Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesiące, chyba że zaznaczono inaczej. 
RoHS : To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dekret rządowy nr 481/2012 Dz.U., który został zmieniony dekretem rządowym nr 
391/2016 Dz.U.). wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2011/65/UE w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklarację RoHS można pobrać 
ze strony www.iget.eu. 
 
To urządzenie może być używane w następujących krajach: 
 

 
 

 
Wyłączny importer / producent produktów iGET do UE: INTELEK.CZ s ro, Olivova 2096/4, Praga 1, 110 00, CZ, 

http://www.iget.eu, WSPARCIE: http://www.iget. eu / helpdesk, Copyright © 2022 INTELEK.CZ sro Wszelkie prawa 

zastrzeżone. 

  



DE/AT Bedienungsanleitung iGET HOME Fountain 3L 

Automatischer Trinkbrunnen für Haustiere 

 

Brunnenanschluss 

Setzen Sie die Pumpe im markierten Bereich in den Tank ein. 

 

 

 

Führen Sie das Netzkabel durch den Tunnel in der Ecke. 

 

 

Anschließend den Tunnel mit dem beiliegenden Silikonstopfen verschließen. 

 

 

Achten Sie darauf, dass der Wasserspiegel nicht über den Silikonstopfen reicht. 

 

 

Setzen Sie den ersten Boden mit dem Filter ein. 

 

 

Fügen Sie dann den zweiten Boden hinzu und schalten Sie den Brunnen ein. In dieser Konfiguration 

macht der Trinkbrunnen fast keine Geräusche und ist für alle Arten von Haustieren geeignet. 

 

 

 

Alternativ können Sie eine Kopfzeile hinzufügen. Es kann jedoch einige Haustiere erschrecken und 

fließendes Wasser kann Geräusche machen. 

 

 

 

 



Wartung 

Die Filterlebensdauer bei gelegentlichem Spülen mit fließendem Wasser beträgt 30 Tage, dann bitte austauschen. 

Die Lebensdauer kann kürzer sein, wenn der Brunnen von mehr als einem Tier verwendet wird. 

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit den gesamten Brunnen in warmem Wasser mit Spülmittel. 

Befindet sich länger als fünf Tage mehr Wasser im Tank, tauschen Sie es bitte aus. 

Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. 

Sicherheitshinweise  
 

Das Gerät darf nicht unter Wasser getaucht werden. Das Gerät kann im Temperaturbereich von -10 ° bis 50 ° C eingesetzt 

werden. 
1) Für Haushalte: Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation bedeutet, dass 
gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um das Produkt fachgerecht zu 
entsorgen, geben Sie es bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Indem 
Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die 
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts 
verursacht werden könnten. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihre örtliche Behörde oder die nächste Sammelstelle. 
Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können gemäß den nationalen Vorschriften Strafen verhängt werden. 
Informationen für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Unternehmens- und Geschäftsgebrauch): Für 
die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten. 
Informationen für Benutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in anderen Ländern außerhalb der 
Europäischen Union: Das obige Symbol (durchgestrichene Mülltonne) gilt nur in Ländern der Europäischen Union. Zur 
fachgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten fordern Sie detaillierte Informationen bei Ihrer Behörde oder 
Ihrem Gerätehändler an. Alles wird durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Verpackung oder 
den Druckmaterialien angezeigt. 
2) Beantragung von Garantiereparaturen für das Gerät bei Ihrem Händler. Wenden Sie sich bei technischen Problemen oder 
Fragen an Ihren Händler. Befolgen Sie die Regeln für das Arbeiten mit elektrischen Geräten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, 
das Gerät zu zerlegen oder Teile davon auszutauschen. Beim Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen besteht 
Stromschlaggefahr. Sie können auch der Gefahr eines Stromschlags ausgesetzt sein, wenn das Gerät falsch zusammengebaut 
und wieder angeschlossen wird. 
 
 

Konformitätserklärung: INTELEK.CZ sro hiermit Aussagen das die Art von iGET HOME Fountain 3L -Gerät entspricht der 
Richtlinie 2014/30/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf dieser Website www.iget.eu verfügbar. 

 
Die Gewährleistungsfrist für die Produkte beträgt 24 Monate, sofern nicht anders angegeben. 
RoHS : Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (Regierungsdekret Nr. 481/2012 Slg., geändert durch Regierungsdekret Nr. 391/2016 Slg.) und somit die 
Anforderungen der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (EG) 2011/65/EU zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die RoHS -Erklärung kann unter www.iget.eu 
heruntergeladen werden. 
 
Dieses Gerät kann in den folgenden Ländern verwendet werden: 
 

 
 

 
Exklusiver Importeur / Hersteller von iGET- Produkten in die EU: INTELEK.CZ s ro, Olivova 2096/4, Prag 1, 110 00, CZ, 
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HU Felhasználói kézikönyv iGET HOME Fountain 3L 

Automata szökőkút háziállatok számára 

 

Szökőkút csatlakozás 

Helyezze be a szivattyút a tartályba a megjelölt területen. 

 

 

 

Vezesse át a tápkábelt a sarokban lévő alagúton. 

 

 

Ezután zárja le az alagutat a mellékelt szilikondugóval. 

 

 

Ügyeljen arra, hogy a víz szintje ne érje el a szilikondugó fölé. 

 

 

Helyezze be az első alját a szűrővel. 

 

 

Ezután adjuk hozzá a második alját, és kapcsoljuk be a szökőkutat. Ebben a konfigurációban a szökőkút 

szinte nem ad zajt, és minden típusú háziállat számára alkalmas. 

 

 

 

Alternatív megoldásként fejlécet is hozzáadhat. Egyes háziállatokat azonban megijeszthet, és a folyó víz 

hangokat hallathat. 

 

 

 

 



Karbantartás 

A szűrő élettartama folyó vízzel történő alkalmi öblítés esetén 30 nap, majd cserélje ki. 

Az élettartam rövidebb lehet, ha a szökőkutat egynél több állat használja. 

Időnként tisztítsa meg az egész szökőkutat meleg vízben mosószerrel. 

Ha több mint öt napig több víz van a tartályban, cserélje ki. 

A szivattyú automatikusan leáll, ha a vízszint túl alacsony. 

Biztonsági utasítások  
 

A készüléket nem lehet víz alá meríteni. A készülék -10 ° C és 50 ° C közötti hőmérséklet-tartományban használható. 

1) Háztartások számára: A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum (áthúzott kerekes szemetes) azt 
jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék 
megfelelő ártalmatlanítása érdekében kérjük, juttassa vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik. A termék 
megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért 
forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A hulladék helytelen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak 
megfelelően szankciókat vonhat maga után. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések 
ártalmatlanításával kapcsolatban (vállalati és üzleti használatra): Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő 
ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a kereskedőhöz vagy beszállítóhoz. Információk a régi elektromos és elektronikus 
berendezések selejtezéséről az Európai Unión kívüli országokban: A fenti szimbólum (áthúzott kerekes szemetes) csak az 
Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban 
kérjen részletes tájékoztatást hatóságától vagy a berendezés forgalmazójától. Mindent az áthúzott kerekes kuka szimbólum jelzi 
a terméken, a csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokon. 
2) Kérjen garanciális javítást a berendezésen a kereskedőjénél. Ha műszaki problémái vagy kérdései vannak, forduljon a 
forgalmazóhoz. Kövesse az elektromos berendezésekkel végzett munka szabályait. A felhasználó nem jogosult a készülék 
szétszerelésére vagy annak bármely alkatrészének cseréjére. Áramütés veszélye áll fenn, ha a burkolatokat kinyitják vagy 
eltávolítják. Áramütés veszélyének is ki lehet téve, ha a készüléket nem megfelelően szerelik össze és csatlakoztatják újra. 
 
 

Megfelelőségi nyilatkozat: INTELEK.CZ sro ezennel nyilatkozatok hogy a típusa _ iGET HOME Fountain 3L eszköz 
összhangban van a 2014/30/EU irányelvvel . Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető ezen a weboldalon: 
www.iget.eu. 

 
A termékek jótállási ideje 24 hónap, hacsak másként nem szerepel. 
RoHS : Ez az eszköz megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
felhasználásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (481/2012. sz. kormányrendelet, amelyet a 391/2016. sz. 
kormányrendelet módosított). az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának 
korlátozásáról szóló 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeit. A RoHS nyilatkozat letölthető a 
www.iget.eu oldalról. 
 
Ez a készülék a következő országokban használható: 
 

 
 

 
iGET termékek kizárólagos importőre/gyártója az EU-ba: INTELEK.CZ s ro, Olivova 2096/4, Prága 1, 110 00, CZ, 
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