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Děkujeme vám za zakoupení elektrické pumpy. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze a 

uschovejte jej pro budoucí použití. 

Pokud budete potřebovat další informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu, obraťte se přímo 

na nás na výše uvedené kontakty. 

 

PROVOZNÍ INFORMACE  

Tato tlaková pumpa na vodu je speciálně vyrobena pro výdej pramenité vody z vratných obalů o 

obsahu 18,9 l nebo 11l. Je vhodná k využití do škol, rodin, kanceláří, kempů….. 

DŮLEŽITÉ!  

• Před prvním použití nabíjejte minimálně 4 hodiny. 

• Nepoužívat pro čerpání alkoholu, olejů nebo jiných agresivních kapalin. 

• Nepoužívat pro čerpání vody teplejší než 55°C. 

OBSAH BALENÍ.  

• 1x tělo elektrické pumpy 

• 1x USB nabíjecí kabel. 

• 1x silikonová hadička 55 cm 

• 1x výdejní nerezová trubice. 

NABÍJENÍ  

• Pro dlouhou životnost pumpu nabíjejte až když je úplně vybitá. 

• Použijte například nabíječku k mobilu.  

• Nabíječka nesmí mít větší příkon než 4W. 

• Propojte pumpu s nabíječkou přiloženým USB kabelem. 

• Připojte k elektrické síti. 
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• LED světlo pumpy začne svítit červeně. 

• Po úplném nabití zhasne. 

• Pumpu můžete nabíjet i když je na barelu a požívá se. 

NÁVOD K SESTAVENÍ.  

• Kovovou trubici pro výdej vody nasaďte na tělo pumpy. 

• Silikonovou hadičku připojte ke spodní části těla pumpy. 

 

PŘIPEVNĚNÍ K BARELU  

Připravte si: 

• Dezinfekční ubrousky 

• Jednorázové hygienické rukavice 

Postup: 

• Z barelu nesundávejte zátku. 

• Očistěte zátku dezinfekčním ubrouskem. 

• Nasaďte si jednorázové hygienické rukavice. 

• V zátce prorazte západku. 

• Před vsunutím hadičky do barelu tuto očistěte antibakteriálním ubrouskem nebo 

dezinfekčním roztokem. 

• Hadičku vsuňte do barelu. 

• Tělo pumpy upevněte mírným tlakem na vrchol zátky barelu. 

• Pro výdej vody stiskněte horní tlačítko na pumpě. 

ÚDRŽBA 

Pumpa čerpá pramenitou vodu, jejíž přirozenou součástí jsou i bakterie. Ty se mohou usazovat a 

hromadit ve vodních cestách pumpy. Je tedy třeba provádět pravidelné čištění.  

Pumpu čistěte vždy,  

• pokud ji sundáte z barelu a víte, že ji nějakou dobu nebudete používat, 

• pokud jste ji déle, než tři dny nepoužili a nebyla před tím čištěna, 

• používáte-li ji déle než 7 dní. 
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Postup čištění. 

Připravte si  

• SAVO 

• Jednorázové hygienické rukavice 

• Dezinfekční ubrousky 

• Čisté vědro nebo kanystr na 10 litrů (dále jen nádoba) 

• Nepoužívejte pro čištění barel od vašeho dodavatele vody. Nejspíš by jej od vás zpět 

nevykoupil, protože v barelu nesmí být jiná tekutina než pramenitá voda. 

Postup 

• Do nádoby si připravte roztok 10l vody a 0,3l SAVA. 

• Nádobu postavte na kuchyňskou linku. 

• Nasaďte si jednorázové hygienické rukavice. 

• Vsuňte hadici pumpy do nádoby. 

• Výpustnou trubici nasměrujte do dřezu. 

• Zapněte pumpu a celý obsah nádoby vyčerpejte do dřezu. 

• Po vyčerpání naplňte nádobu čistou vodou a znovu ji vyčerpejte pumpou. 

• Nyní by měly být vodní cesty pumpy čisté. 

• Nejste-li si jisti, nebo bylo čištění zanedbáno, postup několikrát opakujte. 

• Vytáhněte hadici z nádoby. 

• Hadici otřete dezinfekčním ubrouskem. 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE  

Součástí pumpy je zabudovaná opakovaně nabíjitelná 1200mAh baterie. Ta není vyměnitelná. Po 

ukončení její životnosti tedy zajistěte její předání do procesu recyklace.  
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

EC Declaration of Confirmity 

Podle § 12 ods. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených 

pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. 

Za společnost: 

Dovozce:   Fontana Watercoolers, s.r.o. 

Adresa společnosti:  Klokotská 693, Praha 4 - Libuš 

IČ:    25088289 

DIČ:    CZ25088289 

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky platných 

technických předpisů, že výrobek je za podmínek použití námi určených bezpečný, že jsme přijali 

veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku uváděného na trh s technickou 

dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády. 

Dále prohlašujeme, že tento výrobek vyhovuje požadavkům zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů: 

Vyhlášce č. 186/2003 Sb., č. 551/2006 Sb. a č. 207/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb. o 

hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. 

 

 

Lenka Smíšková 

jednatel společnosti FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. 

V Praze 8.1.2018 

 


