Instrucţiuni
instalare şi întreţinere

COLECŢIA ENERGETIC

Poarta Cunoaşterii
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Pentru a asigura buna funcţionare a fântânii dumneavoastră, vă rugăm să citiţi
cu atenţie aceste instrucţiuni de instalare şi întreţinere.
Fântâna Poarta Cunoaşterii este livrată asamblată, coletul conţinând:
Vas oval

1

Pompă Eli 200

Cadru de bambus
1 Instrucţiuni şi garanţie
Dimensiuni: 32 x 15 x 60 cm (L x l x h)
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Instalare





Fântâna trebuie amplasată pe o suprafaţă stabilă şi orizontală pentru
a nu afecta cursul apei A se evita expunerea directă la soare.
Adăugaţi apă (se recomandă apă distilată) până la marginea
superioară a vasului - aproximativ 2 litri.
Poziţionaţi în vas cadrul de bambus şi presaţi usor, astfel încât să se
fixeze în pozitie verticală. Ghidaţi cablul de alimentare al pompei prin
decuparea din platoul cu pietre.
Variatorul de debit al pompei este reglat pentru a asigura o curgere
regulată, dar se poate adapta în funcţie de preferinţe.

Întreţinere
1. Datorită procesului de evaporare, apa trebuie completată periodic.
2. Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect depunerea de calcar în
interiorul vasului şi deteriorarea pompei, ducând la pierderea garanţiei
acesteia.
3. Periodic (după 2-3 săptămâni de funcţionare) se recomandă înlocuirea
apei, spălarea vasului cu un deteregent blând şi curăţarea pompei. Pentru
demontare urmaţi paşii următori:
 opriţi pompa şi scoateţi firul de alimentare din priză;
 aşteptaţi să se scurgă apa din tuburile de bambus şi apoi scoateţi
platoul;
 îndepărtaţi pompa şi spălaţi piesele componente.
4. Evitaţi folosirea clorului sau a compuşilor săi pentru dezinfectarea apei,
pentru a nu deteriora lemnul de bambus.
5. Pentru montare, conectaţi pompa la tubul din plastic şi ghidaţi cablul de
alimentare spre degajarea din platoul cu pietre.
6. Este posibil ca după fiecare introducere a pompei în apă sau când apa a
scăzut până la nivelul acesteia, pompa să ia „aer”, situaţie marcată prin
sunet aparte şi debit scăzut sau de loc. Pentru remediere, opriţi şi reporniţi
pompa de câteva ori, la interval de 4-5 secunde, până când începe să
funcţioneze silenţios.
7. Curgerea neregulată (fluctuaţii de debit, stopi mai numeroşi decât de
obicei) sau o funcţionare zgomotoasă a pompei, poate fi cauzată de
nivelul scăzut al apei în vas (a se vedea pct.1) sau de parful şi scamele
acumulte în vas (a se vedea pct. 3).
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Particularităţi
Proprietăţile naturale ale bambusului şi ale pietrelor de râu fac ca fiecare
fântână să fie unică.
Circulaţia apei prin interiorul lemnului de bambus impune folosirea fântânii o
perioadă limitată de timp: maxim 6-8 ore zilnic. De asemenea, se recomandă
scoaterea apei din vas dacă fântâna nu este folosită o perioadă mai
îndelungată.
Garanţie
Fântâna este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu atenţie.
Pompa are garanţie 12 luni de la data achiziţiei. Aspectul diferit faţă de
fotografiile de prezentare datorat particularităţilor materialelor folosite nu
reprezintă un motiv pentru a solicita returnarea şi/sau înlocuirea fântânii
Fibrajul lemului de bambus poate avea vicii ascunse: fisuri, crăpături,
(de)colorări neacoperite de garanţie.
Produs în România

0751.234.822
info@fantanideinterior.ro
www.fantanideinterior.ro
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