
INSTRUKCJA OBSŁUGI FONTANNY 
KOMPOZYTOWEJ „KUBUS”

Produkt  jest  starannie  pakowany,  sprawdzany  i  testowany  w  celu  zapewnienia  bezpiecznej  eksploatacji
i  dostawy.  Poniższe  instrukcje  i  wskazówki  pozwolą  na  bezproblemowe  korzystanie  z  produktu.  Należy
przeczytać całą instrukcję przed montażem.  Kamienie widoczne na zdjęciu poglądowym nie są załączone
w zestawie. Należy się zaopatrzyć w dowolne kamienie odpowiadające aranżacji pomieszczenia, w którym
fontanna zostanie zamontowana.

 Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Rozpakuj  zawartość  pudełka  i  sprawdź  kompletność  wszystkich  elementów  oraz  czy  nie  są
uszkodzone. 

1. Lampka LED została fabrycznie zamontowana w pokrywie. Zdejmij pokrywę        .
2. Przeciągnij  przewód zasilający pompy przez plastikową rurę zbiornika    i  zatkaj  plastikową rurę

silikonowym korkiem który jest na kablu.
3. Następnie wyciągnij przewód zasilający pompy przez mały boczny otwór u dołu fontanny      .

Przewód  zasilający  pompy  -  wychodzący  z  dolnego  otworu  fontanny  połącz  z  transformatorem
i dokręć nakrętkę       .

4. Podłączyć przewód elektryczny lampki LED z przewodem z pompki i dokręcić nakrętkę aby zapewnić
wodoszczelność       .

5. Połącz wężem wodnym fontannę i pompkę     . .
6. Dostosuj natężenie przepływu (jeśli dotyczy) do maksymalnej (+) pozycji      - regulacja ssania pompy.
7. Nalej czystą wodę do fontanny, zachowując ostrożność, aby nie pochlapać transformatora.
8. Umieść pompę w zbiorniku fontanny oraz przykryj zbiornik kwadratową pokrywą.  Należy upewnić się,

że pompa jest w całości zanurzona w wodzie, aby uniknąć pracy na sucho i uszkodzenia.
9. Upewnij  się,  że  twoje  dłonie,  transformator  i  gniazdko  sieciowe  są  suche.  Podłącz  wtyczkę

transformatora do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego. Więcej szczegółów można znaleźć w
sekcji „WSKAZÓWKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”.

10. Sprawdzić czy wokół pracującej fontanny nie pojawia się wyciek.
11. Wskazówka  dotycząca  demontażu  lampki  LED:  elementy  wykonane  z  tworzyw  sztucznych

wystawione wystawione przez dłuższy okres na działanie czynników atmosferycznych i/lub dłuższy
okres użytkowania mogą mocno przywierać do innych elementów. Może zaistnieć konieczność użycia
narzędzi ręcznych np. kombinerek       .
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INFORMACJA – prezentowane schematy służą tylko do celów ilustracyjnych.

KONSERWACJA FONTANNY

1. Utrzymuj  wodę  w  czystości,  to  zmniejszy  powstawanie  osadów  mineralnych,  które  negatywnie
wpływają na przejrzystość wody.

2. Okresowo  czyść  fontannę,  aby  uniknąć  osadów  mineralnych,  organicznych  i  zanieczyszczeń.
Zalecamy  używać  ciepłej  wody  z  mydłem  oraz  delikatnej  szczoteczki  do  silniej  zabrudzonych
powierzchni. Nie wolno używać ostrych narzędzi do czyszczenia oraz silnych środków chemicznych,
ponieważ spowoduje to uszkodzenie powierzchni i  unieważni gwarancję.

3. Okresowo kontroluj poziom wody, w razie potrzeby dolewaj czystej wody, tak aby zapewnić pompie
całkowite zanurzenie. Odparowywanie jest zjawiskiem naturalnym.

4. Jeśli  fontanna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ją od zasilania i opróżnić
wodę.

5. Produkt NIE może być użytkowany w temperaturze poniżej (5℃). Jeśli w pomieszczeniu, w którym
jest  zamontowana fontanna panują  niskie  temperatury zbliżające się  do (5℃)  to  należy fontannę
wyłączyć oraz wylać wodę.

3 / 6

4

5

6

7

6



KONSERWACJA POMPY

1. Utrzymuj czystą wodę, to wydłuży żywotność pompy.
2. Użyj filtra wstępnego na pompie, jeśli został dołączony.
3. Regularność czyszczenia pompy zależy od środowiska, w którym jest używana.
4. Pompę należy czyścić, gdy jest widoczne zabrudzenie lub gdy jest zauważalny spadek wydajności.

UWAGA!  Nieprawidłowe  czyszczenie  pompy  może  spowodować  przegrzanie  pompy  i  utratę
gwarancji.

5. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj pompę od źródła zasilania.
6. Pompę zdemontować z fontanny w odwrotnej kolejności do montażu. Zdjąć przednią pokrywę (od

strony  ssania),  następnie  należy  chwycić  i  przekręcić  element  przysłaniający  wirnik  i  wyjąć  go.
Uchwycić ręką wirnik, następnie delikatnie wyciągnąć wirnik/zespół wirnikówz obudowy pompy.

7. Przepłukać wirnik/zespół  wirników i  wewnętrzną część obudowy czystą  wodą.  Jeżeli  uszkodzeniu
uległa część wirnika/zespołu wirników, skontaktować się z dystrybutorem w celu dostarczenia części
zamiennych. Przepłukać czystą bieżącą wodą, w taki sposób aby nie zamoczyć wtyków zasilających.
Po przepłukaniu  złożyć  zgodnie  z  instrukcją  montażu.  Jeśli  czynność  ta  nie  przyniesie  rezultatu,
należy skontaktować się z serwisem.

WSKAZÓWKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. Przed  uruchomieniem  upewnij  się,  że  przełącznik  kontroli  przepływu  pompy  jest  ustawiony  na
maksimum (+). Po ustaleniu przepływu można ustawić pompę w dół do pożądanego poziomu.

2. Jeśli pompa działa, ale nie ma przepływu, sprawdź, czy pompa jest całkowicie zanurzona.
3. Jeśli pompa działa, ale nie ma przepływu, sprawdź węże wodne pod kątem załamań i popraw ich

ułożenie.
4. Jeśli pompa działa, ale nie ma przepływu, a jest zanurzona i nie ma załamań w wężach wodnych,

odłącz pompę od zasilania i podnieś pompę z wody. Zdejmij wąż wodny z wylotu pompy i wyczyść
węże  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  jeśli  to  konieczne.  Zamontuj  węże,  zatop  pompę  w wodzie,  aby
wypuścić  powietrze  (stroną  wylotowa  do  góry),  zamontuj  pompę  w fontannie.  Ponownie  podłącz
poprawnie do zasilania zgodnie z zamieszczonymi wyżej instrukcjami.

OSTRZEŻENIA – stosowanie się minimalizuje ryzyko porażenia prądem

 Zawsze wyłączać pompę z zasilania przed czyszczeniem lub jakąkolwiek inną manipulacją.

 Sprawdź  przewód  zasilający  pod  kątem  uszkodzeń  przed  instalacją  i/  lub  konserwacją.  Jeśli
znajdziesz uszkodzenie, należy wymienić całą pompę.

 Używać wyłącznie w czystej wodzie. Nie  umieszczać w innym płynie. Nigdy nie uruchamiać pompy,
która nie jest zanurzona w wodzie.

 OPCJA – pompa wyposażona w zasilanie z przewodem ochronnym musi być połączona wyłącznie do
gniazdka z bolcem ochronnym. Takie połączenie minimalizuje ryzyko porażenia prądem.

 Nie używać pompy w wodzie, której temperatura wynosi powyżej 90F lub 300C.

 Zapobiegać przed spływaniem wody wzdłuż przewodu elektrycznego do gniazdka elektrycznego.

 Nie podnosić i nie ciągnąć pompy za przewód elektryczny.
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 Nie wymieniać przewodu elektrycznego. Nie używać pompy, jeżeli uległa uszkodzeniu.

 Należy używać odpowiedniego źródła zasilania, zgodnie z oznaczeniem na etykiecie pompy.

 Trzymaj przewody elektryczne z dala od źródeł wysokiej temperatury i / lub źródeł ciepła.

 Trzymaj fontannę poza zasięgiem dzieci.

 Nie wolno dopuścić do obniżenia poziomu wody w fontannie poniżej poziomu zalania pompy. Pompa 
musi być całkowicie zanurzona, aby zapewnić prawidłowe działanie i chłodzenie.

 Unikaj silnie chlorowanej wody i wody o wysokim poziomie PH.

CHROŃ SWOJE ŚRODOWISKO

Każde  gospodarstwo  jest  użytkownikiem  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  a  co  za  tym  idzie

potencjalnym  wytwórcą  niebezpiecznego  dla  ludzi  i  środowiska  odpadu,  z  tytułu  obecności  w  sprzęcie

niebezpiecznych  substancji,  mieszanin  oraz  części  składowych.  Z  drugiej  strony  zużyty  sprzęt  to  cenny

materiał, z którego możemy odzyskać surowce, takie jak miedź, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego

kosza na śmieci, umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że

produktu nie wolno wyrzucać łącznie z  innymi odpadami.  Oznakowanie oznacza jednocześnie,  że sprzęt

został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem  użytkownika  jest  przekazanie  zużytego  sprzętu  do  wyznaczonego  punktu  zbiórki  w  celu

właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie

ze  zużytym  sprzętem  zapobiega  negatywnym  konsekwencjom  dla  środowiska  naturalnego  i  ludzkiego

zdrowia!

WARUNKI GWARANCJI

Kupując nasz produkt gwarantujemy Ci jego poprawne działanie, pod warunkiem jednak, że będzie poprawnie
zmontowany oraz poprawnie użytkowany - zgodnie z przeznaczeniem do jakiego cały został zaprojektowany.

 Nasza odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje bezpłatne naprawy usterek lub wad produktu, które
uniemożliwiają  Ci  jego  użytkowanie  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem.  W sytuacjach  wyjątkowych,
jeżeli  usterka lub wada jest niemożliwa do usunięcia, wymienimy uszkodzony podzespół,  lub cały
produkt na wolny od usterek i wad, lub zwrócimy kwotę pieniężną, za jaką produkt został zakupiony.

 Udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu fontanny. 
 Jeżeli  Twoja   fontanna  jest  uszkodzona  bądź  niesprawna  i  wymaga  naprawy  skontaktuj  się  ze

sprzedawcą  w  celu  ustalenia  ewentualnej  przyczyny.  Fontannę  należy  dostarczyć  wraz  z  kartą
gwarancyjną,  dowodem zakupu,  akcesoriami  do wskazanego punktu naprawczego lub wysłać na
wskazany  adres,  na  koszt  nabywcy.  Produkt  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony  na  czas
transportu.

 Gwarancją nie są objęte podzespoły zużywające się w czasie normalnej eksploatacji, w tym odpryski
farby z figur, wykonanych z tworzywa sztucznego.

 Gwarancją nie są objęte następujące usterki:
◦ powstałe na wskutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
◦ spowodowane użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
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◦ spowodowane samowolnym wprowadzaniem modyfikacji produktu,
◦ powstałe z powodu napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione przez sprzedawcę,
◦ spowodowane użytkowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów,
◦ spowodowane mechanicznie przez użytkownika lub osoby trzecie,
◦ spowodowane  przez  niewłaściwe  przechowywanie,  transport  oraz  użytkowanie  w  warunkach

utrudniających prawidłową eksploatację,
◦ spowodowane przez tzw.  czynniki  trzecie  (np.  warunki  atmosferyczne -  burza,  grad,  powódź,

wichura, silne działanie promieni słonecznych itp.).
◦ W przypadku zgubienia karty  gwarancyjnej, jej duplikat nie będzie wydawany.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji. Podpis nabywcy .......................

KARTA GWARANCYJNA NA FONTANNĘ „KUBUS”
wyprodukowaną w ChRL dla:

CYGANEK SPÓŁKA JAWNA.  43-430 Skoczów, ul.Bielska 19 A
 tel/fax: 33 8532594  e-mail: reklamacje  @cyganek.pl  

DATA PRODUKCJI : listopad 2019
NUMER SERYJNY: CSJFH17251020191

                       DATA ZAKUPU FONTANNY  .............................               

ADNOTACJE DOTYCZĄCE NAPRAW GWARANCYJNYCH

Nr Od Do Gwarancję przedłuża
się do dnia

Uwagi o naprawie Pieczęć 
i data

Pieczęć i podpis sprzedawcy
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