Instrucţiuni
instalare şi întreţinere

COLECŢIA ROMANTIC

Luna
- umbră şi lumină-
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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 Luna este livrată preasamblată, coletele conţinând:
Vas din cupru
1
Pompă silenţioasă Xtra 350i cu manual
Cilindru
1
Furtun de alimentare
Farfurie pentru pietre
1
Pietre de râu
Suport piatră
1
Placă de piatră şi clemă de fixare
Dimensiuni: 33 x 33 x 43 cm (L x l x h)

Instalare
1. Amplasaţi fântâna în apropierea unei
prize, pe o suprafaţă stabilă, orizontală,
pentru a nu afecta cursul apei.
2. Evitaţi amplasarea în lumina directă a
soarelui, pentru a nu favoriza dezvoltarea
microorganismelor.
3. Ataşaţi furtunul de alimentare la arc.
4. Introduceţi cu fermitate baza arcului în
mufa de pe marginea vasului. Asiguraţi-vă
că arcul este în poziţie verticală faţă de
centrul vasului.
5. Amplasaţi pompa pe fundul vasului şi
conectaţi furtunul la pompă, având grijă să
nu apară gâtuiri datorită îndoirii acestuia.
6. Aşezaţi cilindrul de metal în vas.
Direcţionaţi cablul de alimentare a pompei
prin decuparea laterală a cilindrului.
7. Agăţaţi piatra de suport introducând clema
peste arc, ca în figura alăturată.
8. Amplasaţi farfuria deasupra cilindrului şi
aranjaţi pietrele de râu sub piatră.
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Pornire






Adăugaţi apă până la 2-3 cm sub marginea superioară a vasului.
Protejaţi suprafeţele din imediata apropiere a fântânii, deoarece la pornire
se pot produce stropi.
Verificaţi poziţionarea centrată a pietrei sub orificiile de dispersie a apei.
Umeziţi întreaga suprafaţă a pietrei pentru a asigura curgerea uniformă a
apei (folosiţi un pulverizator de apă)
Dacă este cazul, repoziţionaţi pietrele de râu pentru a reduce cantitatea
de stropi.

Întreţinere
Completaţi periodic cantitatea de apă, menţinând nivelul acesteia la 2-3 cm
sub marginea superioară a vasului.
!!! NU lăsaţi pompa să funcţioneze dacă nu este acoperită cu apă.

Se recomandă folosirea apei distilate, pentru a evita depunerile de săruri din
apă şi pentru a prelungi durata de viaţă a pompei.
!!! Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect deteriorarea pompei şi impicit
pierderea garanţiei.

Periodic sau înaintea unei perioade mai lungi de neutilizare scoateţi fântâna
din priză şi procedaţi la dezasamblarea ei, în ordinea inversă instalării. De
asemenea, urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru întreţinerea părţilor
componente:


Părţile metalice: folosind un detergent sau săpun blând, se şterg părţile
metalice cu o lavetă umedă absorbantă pentru a îndepărta petele şi
praful.



Piatra: eventualele depuneri de pe suprafaţa pietrei şi de pe pietrele de
râu se curăţă cu o perie moale şi cu o soluţie pentru îndepărtarea
calcarului.
!!! ATENTIE. Nu frecaţi insistent şi cu putere suprafaţa pietrei, deoarece
structura şi culoarea acesteia pot fi afectate.



Pompa: se desface capacul, se scoate magnetul cu elice şi se spală cu
soluţie pentru îndepărtarea calcarului.

Înainte de asamblare asiguraţi-vă că piesele componente au fost bine
limpezite.
!!! NU folosiţi substanţe chimice pentru curăţarea niciuneia dintre părţile
componente ale fântânii.
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Posibile probleme
Pompa funcţionează, dar nu curge apă
Verificaţi dacă furtunul nu este gâtuit datorită îndoirii, precum şi dacă este bine
conectat la pompă şi la ţeava de alimentare.
Pompa este prea zgomotoasă
Asiguraţi-vă că pompa este complet acoperită cu apă şi bine fixată cu
ventuzele, fără a atinge pereţii vasului sau celelalte elemente componente.
Dacă zgomotul provine de la vibraţia elementelor metalice, ajustaţi uşor
poziţia acestora.

Garanţie
Această fântână este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu
atenţie. Garanţia are o durată de 12 luni de la data achiziţiei şi acoperă
pompa, precum şi orice defect de fabricaţie care ar putea duce la funcţionarea
incorectă a fântânii.
Structura şi culoarea diferită a fiecărei plăci din piatră naturală conferă
caracterul de unicitate al fântânii. Diferenţele faţă de fotografiile de prezentare
nu reprezintă o justificare pentru returnarea fântânii.
Produs în România
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