
Gatolino Bebedouros
Manual de instruções:

O porquê os gatos preferem os bebedouros Gatolino:
Felinos são famosos por preferirem água corrente à água parada na tigela. Esse costume pode causar probleFelinos são famosos por preferirem água corrente à água parada na tigela. Esse costume pode causar proble-
mas na rotina dos donos, já que é comum ver os bichanos à procura de água em cima da pia do banheiro, por 
exemplo. Se esse é o caso do seu peludo, Gatolino Bebedouros é a solução. Os bebedouros Gatolino são ideais 
para os felinos mais exigentes e evitam que eles contraiam doenças parasitárias por consumo de água inad-
equada. Além de colaborar para o aumento da ingestão hídrica e evitar possíveis problemas renais no futuro, 
os bebedouros Gatolino são funcionais para os donos, já que mantêm o frescor da água por mais tempo. O 
movimento constante também entretém o animal e fornece mais praticidade ao dia a dia.

Nível de água:
Quando abastecer o bebedouro, deixe a água até o nível indicado, conforme a foto 3 no verso.
Atenção: Nunca deixe a bomba ligada sem água, pois ocasionará a queima da mesma.

Troca da água:
Recomendamos que a água seja trocada diariamente. Nunca deixe a mesma água ultrapassar três dias sem 
troca. Lavar o recipiente com esponja macia, detergente neutro e enxaguar bem à cada troca de água.

Limpeza e Manutenção:
Siga os passos conforme a foto 5:
   A- Retire a grade de proteção, onde está localizado o regulador de pressão da bomba.
   B- Retire a proteção das hélices.
   C- Faça a limpeza da hélice, do seu entorno, da proteção da hélice e da grade de proteção, com água e de
       tergente neutro, utilizando uma escovinha com cerdas de baixa densidade. Enxague todas as peças e até
       que tenha certeza que não tenha ficado nenhum resíduo de detergente, e somente depois de feito isso,        que tenha certeza que não tenha ficado nenhum resíduo de detergente, e somente depois de feito isso, 
       encaixe novamente as peças na ordem inversa da desmontagem.
A cada 15 dias, realize a limpeza interna da torneira com a haste de limpeza.
Não utilizar detergente e bucha para limpeza do adesivo decorativo.

Resolução de problemas:
- Diminuição do fluxo de água:
   · Verifique se o regulador de pressão da bomba está no máximo.
   · Passe por dentro da torneira a haste de limpeza para ter certeza que não há nenhuma obstrução.   · Passe por dentro da torneira a haste de limpeza para ter certeza que não há nenhuma obstrução.
   · Execute a desmontagem da bomba para limpeza conforme item acima (foto 5).

Garantia:
Garantia de 3 mêses à partir da data de compra.
A queima da bomba por causa de ligação em voltagem errada ou por ter deixado o bebedouro trabalhando
sem água não terá cobertura da garantia.

Informações técnicas:
Potência da bomba: 6W
Capacidade de vazão da bomba: 150L/h
Capacidade do Reservatório: 2 litros

Contato:
Gatolino bebedouros (13) 33234114
www.gatolinobebedouros.com.br
http://www.facebook.com/gatolinobebedouros
E-mail: contato@gatolinobebedouros.com.br
Instagram: @gatolinobebedouros

Regulagem de intensidade da água:
Caso queira ajustar a quantidade de água que o bebedouro irá liberar, regule a intensidade no local indicado 
na foto 2 no verso.

Ligação na rede elétrica:
Antes de conectar o plug na tomada, confira se a voltagem de sua rede elétrica é a mesma que a indicada na 
bomba do bebedouro.
Atenção: Sempre deixe um recipiente pequeno com água limpa ao alcance de seu gato, para o caso de falta 
de energia elétrica.

Montagem:
Siga os passos de montagem como indicado no verso. Lave o recipiente com a parte macia da esponja,
detergente neutro e enxague bem antes do uso.

Colors



1- Conecte a tampa à bomba.

3- Coloque a água até 1cm abaixo da passagem
     do fio.

5- Desmontagem para limpeza da bomba. 6- Para limpeza da torneira, insira a haste de
     limpeza até que saia por cima da torneira.

4- Passe o fio pelo recorte do balde.

2- Ajuste a intensidade da água
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