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Gefeliciteerd met uw nieuwe Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein. Lees deze 
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar haar voor later. 
Met de Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein heeft uw kat ook in huis een 

continue bron van vers, koel, gefilterd water die uw huisdier stimuleert om meer 

water te drinken. Meer water drinken draagt bij aan een goede nierfunctie en 

voorkomt de vorming van kristallen die kunnen leiden tot aandoeningen aan de 

urinewegen. 

VEILIGHEID 

INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN 
PERSOONLIJK LETSEL 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen houdt u zich altijd aan de 
basisveiligheidsvoorzorgen, zoals hieronder weergegeven. 

1. LEES EN VOLG ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES en alle belangrijke 
aanwijzingen op het apparaat voordat u de pomp gaat gebruiken. Als u dat 
niet doet, kan dat leiden tot schade aan dit apparaat. 

2. GEVAAR 
Om elektrische schokken te vermijden, dient u extra voorzichtig te zijn omdat er 

water wordt gebruikt bij het gebruik van dit product. In elk van de volgende situaties 

geldt: probeer niet om het apparaat zelf te repareren maar breng het terug naar een 

geautoriseerd servicepunt als er nog garantie op het product is, of gooi het product 

weg. 

A. Als de pomp abnormale lekkage van water vertoont, trekt u de stekker uit het 
stopcontact en haalt u de pomp uit het water. 



B. Onderzoek het apparaat zorgvuldig nadat u het hebt geïnstalleerd. Steek de 
stekker niet in het stopcontact als er water zit op onderdelen die niet nat zouden 
moeten worden. 
C. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn, als het niet 
correct werkt of als u het hebt laten vallen of als het beschadigd is. De voedingskabel 
van dit apparaat kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet u het 
product wegdoen. Snij het snoer niet af. 
D. Het stopcontact moet altijd hoger zijn dan het apparaat. Als de stekker of het 

stopcontact nat worden, trek dan de stekker NIET uit het stopcontact. Sluit de 

zekering of stroomonderbreker via welke de voeding van het apparaat loopt. Trek 

dan pas de stekker uit het stopcontact en kijk of er water in het stopcontact zit. 

3. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
verminderde fysieke of mentale vermogens, tenzij ze onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat door 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder 
toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. 
4. Om letsel te voorkomen raakt u bewegende of hete onderdelen niet aan. 

5. PAS OP 
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert 

en wanneer u het apparaat gaat installeren, onderhouden of hanteren. Wanneer u de 

pomp in het water steekt of eruit haalt, trekt u altijd de stekker uit het stopcontact. 

Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Pak de stekker beet 

en trek daaraan. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet 

gebruikt. Til de pomp niet op aan het snoer. 

6. PAS OP: DIT IS EEN POMP VOOR EEN DRINKFONTEIN VOOR HUISDIEREN. 
Deze pomp is alleen getest voor gebruik met vers water. Gebruik de pomp niet voor 
andere doelen dan waarvoor zij bestemd is (dus niet in een zwembad, badkamer 
enz.). Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat 
worden aanbevolen of verkocht, kan gevaarlijk zijn. 
• Gebruik de pomp niet in een zwembad of in andere situaties waarbij mensen in het 
water zijn. 
• De pomp is geschikt voor gebruik in water met temperaturen tot 35 °C. 
• Gebruik de pomp niet voor ontvlambare vloeistoffen. 
7. Installeer of bewaar het apparaat niet op plekken waar het kan worden 
blootgesteld aan temperaturen onder nul. Bescherm de pomp tegen direct zonlicht. 
8. Plaats het apparaat altijd op een vlak, horizontaal oppervlak. Houd het apparaat 
regelmatig in de gaten. Laat het apparaat niet langdurig onbeheerd. Laat de pomp 
niet drooglopen. De pomp moet volledig onder water staan. De pomp mag nooit 
buiten water worden gebruikt. 
9. Als een verlengsnoer nodig is, zorg er dan voor dat de verbinding waterdicht en 
stofdicht is. Gebruik een snoer van een geschikte categorie. Een snoer dat is 
bedoeld voor minder ampère of watt dan bedoeld kan oververhitten. Zorg ervoor dat 
niemand over het snoer kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken. 
10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is alleen bedoeld voor 

binnen. 

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZODAT U ZE LATER KUNT RAADPLEGEN 
Alleen bij zorgvuldig navolgen van deze installatie-, elektrische en 

onderhoudsrichtlijnen kunt u de drinkfontein veilig en efficiënt gebruiken. 



INHOUD 

1x fonteinkop 

1x schuim-/koolfilter 

1x bovenstuk 

1x basis met voedingskabelhouder 

1x pomp met elektrisch snoer 

1x netadapter 

 

GEBRUIK 

1 Neem het apparaat uit de doos. Verwijder de polyzak uit het filter en leg hem apart. 
2 Maak de fontein schoon voordat u haar gaat gebruiken en verwijder eventueel vuil 
of rommel. Maak het hele apparaat (behalve het filter) schoon met een spons. 
Gebruik geen schuurmiddel. Spoel goed af. 
3 Spoel het filter om overtollig stof te verwijderen. 

4 Plaats de pomp terug. 

5 Leid de voedingskabel door de groef in de basis. 

6 Steek de voedingskabelhouder in de groef in de basis. Zorg ervoor dat de nokjes 
op de buitenste punt van de voedingskabelhouder gelijk staan met de nokjes op de 
buitenkant van de basis. Druk dan stevig om hem in positie te vergrendelen. 
7 Plaats de bovenkant van de fontein terug. 

8 Plaats het filter bovenop de filterhouder en druk het stevig omlaag. Opmerking: 

plaats het filter met de schuimkant omhoog en de koolstofkant omlaag. 

9 Plaats de fonteinkop terug. 

10 Plaats de fontein recht onder een kraan en vul hem. 

Waterpeilaanduiding 

11 Bevestig de voedingskabel op de netadapter en steek de stekker in het 

stopcontact. Bind losse stukken netsnoer samen met een kabelbinder en plaats het 

achter het apparaat zodat huisdieren er niet op kunnen kauwen of erin verstrikt 

kunnen raken. 

 

SCHOONMAKEN 

WEKELIJKS ONDERHOUD 
Was en spoel de fontein met een zachte spons en een niet-schurend 
schoonmaakmiddel. Spoel goed af zodat er geen zeep achterblijft. Verwijder het filter 
uit de basis en spoel het af. 
Was het filter niet met zeep. Als het filter veel vuil of ander vreemd materiaal bevat, 

vervangt u het (reservefilters zijn afzonderlijk verkrijgbaar). Het filter moet elke drie 

weken worden vervangen of wanneer er zichtbare tekenen zijn dat het filter is 



verzadigd met vreemd materiaal (vuil, voedsel, haar enz.) Vaker vervangen kan 

nodig zijn, afhankelijk van het binnenmilieu en het water, of wanneer u meerdere 

huisdieren hebt. Wanneer de pomp vuil lijkt te zijn, opent u de pomp en verwijdert u 

de schoepenwielkap en het schoepenwiel. Verwijder alle vuil van het schoepenwiel 

en maak het schoepenwiel goed schoon met een katoenen doek. Hanteer het 

schoepenwiel voorzichtig. 

Pomp 

Schoepenwiel 

Schoepenwielkap 

Pompkap 

 

V: Mijn huisdier lijkt bang te zijn voor het apparaat. Wat kan ik doen? 
A: De meeste huisdieren accepteren de fontein zonder problemen, maar misschien is 
uw huisdier een beetje voorzichtig. Het is belangrijk dat u het dier stimuleert om uit 
de fontein te drinken. Verwijder tijdelijk alle andere waterbronnen. Binnen enkele 
dagen is uw huisdier gewend aan het apparaat. Zorg ervoor dat u in de gaten houdt 
hoe het dier de fontein gebruikt en dat het dier drinkt, dit om uitdroging te voorkomen. 
V: Hoe vaak moet ik het apparaat vullen? 
A: De frequentie van bijvullen is afhankelijk van veel factoren, zoals hoe vaak uw 
huisdier drinkt, hoeveel dieren de fontein gebruiken en de omgeving van het 
apparaat. Op droge, warme plaatsen verdampt meer water dan op koele plekken. 
V: Waarom maakt het apparaat gorgelende geluiden? 
A: Gorgelend geluid betekent dat het waterpeil erg laag is. Vul  
meteen bij (raadpleeg de instructies voor vullen). Laat het apparaat nooit drooglopen. 
V: Er ligt een witte film op het apparaat. Wat is dat en hoe kan ik het verwijderen? 
A: De witte film is een kalkafzetting die komt door hard water. 
U verwijdert de vlekken door de vuile onderdelen onder te dompelen in azijn; 
hierdoor komt de afzetting los. Verwijder haar met een zachte doek. Spoel grondig af. 
V: Waarom wordt water niet correct door het apparaat gepompt? 
A: Er kan vreemd materiaal (voedsel, haar, vuil) in het filter of de pomp vastzitten. 
Kijk het filter na. Wanneer het is verzadigd met vreemd materiaal, moet het worden 
vervangen. Wanneer het filter correct lijkt te functioneren, kijkt u de pomp zorgvuldig 
na. Het kan zijn dat u de pomp moet openen en het binnenste moet schoonmaken 
(raadpleeg de schoonmaakinstructies). 
V: Ik heb de stekker in het stopcontact gestoken, maar er stroomt geen water. Wat 
kan ik doen? 
A: Er kan lucht zijn ingevangen in de pomp waardoor deze niet goed functioneert. 
Om het systeem te ontluchten trekt u meerdere malen de stekker uit het stopcontact 
en steekt hem weer terug totdat het water gaat stromen. 
Hebt u nog steeds hulp nodig, bel dan onze klantenservice: Canada: 1-800-554-2436 

VS: 1-800-724-2436 

 

ACCESSOIRES 

Art.nr. 55601 
Reserve-schuim-/koolfilters (3 filters) 



RESERVEONDERDELEN 

Art.nr. 50070 
Pomp met voedingskabel en netadapter 

GARANTIE 

2 jaar garantie 

Op de Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein zit 2 jaar beperkte garantie vanaf de 

datum van aankoop. De garantie is alleen geldig bij normaal gebruik zoals het 

apparaat is bedoeld. De garantie geldt niet voor apparaten die onjuist of onachtzaam 

zijn gebruikt, of in geval dat ermee geknoeid is. De pomp moet worden onderhouden 

volgens de instructies. De motor is af fabriek verzegeld, wanneer hiermee wordt 

geknoeid, vervalt de garantie. Voor garantieaanspraken neemt u contact op met uw 

plaatselijke dierenwinkel of schrijft u aan de Catit®-vertegenwoordiging in uw land. 

 

REGISTRATIEKAART 

Art.nr. 55600 
Catit® Design Fresh & Clear-drinkfontein 

Naam 

Adres 

Plaats 

Provincie/staat 

Land 

Postcode 

E-mail 

Datum van aankoop DD/MM/JJ 

Adres van winkel 

 

Wilt u online registreren, ga dan naar onze website: 

 

 


