
Inteligentne Poidło Fresco Mini
Instrukcja Obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją
oraz o zachowanie jej na przyszłość.



PokrywaStyk metalowy

Tuba silikonowa
Filtr

Pompa DC

Dioda LED

Przycisk
(Naciśnij raz, aby wyłączyć
lub włączyć diodę.
Przytrzymaj przez 3 sek.
aby uruchomić ponownie
filtr)

Kabel zasilania

Obudowa

Zbiornik

Filtr
(Płytka skierowana w dół)

Budowa urządzenia

Działanie urządzenia
(1) Czyszczenie
Wyczyść zbiornik oraz pokrywę. Nie przepłukuj
metalowe styki wodą. Filtr należy zanurzyć na 1-3 minuty
w wodzie. Obudowę należy przetrzeć suchą szmatką.

(2) Wypełnianie wodą
Wlej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj
maksymalnej pojemności.
* Po pierwszym napełnieniu, pompa automatycznie
wyprowadzi powietrze przed pompowaniem wody.
Bieg wody będzie z tego powodu silniejszy, aby
się ustabilizować.

(3) Montaż
Załóż zbiornik, pokrywę oraz filtr tak
jak to przedstawia ilustracja.

* Płytka skierowana
w dół



(4) Włączanie
Podłącz kabel USB do zasilania 5V/1A,
następnie podłącz adapter do gniazdka na
ścianie. Poidło się uruchomi, gdy diody
zaświecą się na przemian na czerwono
i niebiesko.
*Adapter USB nie znajduje się w zestawie.

(5) Wymiana filtra
Zalecana jest wymiana filtra co 30 dni.

Płytka skierowana
w dól

Dioda LED

Rozwiązywanie problemów

Dioda Parametry

Stałe niebieskie
światło

Migające niebieskie
światło

Migające czerwone
światło

Dioda miga na czerwono i nie
wydostaje się woda

Czerwona/Niebieska dioda miga na
zmianę i nie wydostaje się woda

Dioda działa

Filtr nie był wymieniany
przez 30 dni - czas zmienić

Niski poziom wody

Auto-test podczas włączania

Model: FSL020

Wymiary: 180x175x147mm

Waga: 750g

Wejście: DC 5V 1A

Pojemność: 1.9 L

Długość kabla: 1.2m

Gwarancja: 1 rok

Pokrywa nie jest założona poprawnie lub 
metalowe styki nie są we właściwym miejscu.

Kończy się woda w poidle - należy napełnić

Brak wody w poidle - należy napełnić.



Ostrzeżenia
1. Urządzenie do użytku wewnętrznego.
2. Podczas czyszczenia poidła, nie odłączaj zasilania. Nie przemywaj metalowych styków wodą. Obudowę
należy przecierać suchą szmatką.
3. Metalowe styki powinny być suche. Jeśli są brudne - przetrzyj je suchą szmatką.
4. Dzieci powinny używać urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni, aby się nie przewróciło podczas użytkowania i by nie
wylewała się woda.
6. Zabezpieczaj i chowaj nadmiar kabla, aby nie został ciągnięty i gryziony przez zwierzaka.
7. Poidło jest przeznaczone dla kotów oraz małych i średniej wielkości psów.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.
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