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ALGEMEEN
Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. We ho-

pen dat het u erg bevalt en dat u het graag zult gebrui-

ken.

In deze originele gebruiksaanwijzing hebben we precies 

beschreven hoe u het artikel optimaal en veilig kunt ge-

bruiken.

Wij wensen er u veel plezier mee!

Lees deze originele gebruiksaanwijzing 

volledig door en volg deze op voordat u 

het apparaat in gebruik neemt, vooral de 

veiligheidsinstructies en bewaar ze voor 

het geval u later nog iets wilt nalezen.

De niet-naleving van deze gebruiksaanwijzing kan ern-

stig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan 

ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Deze originele gebruiksaanwijzing kan ook als PDF-be-

stand van onze homepage www.gt-support.de wor-

den gedownload.

SYMBOLE 

WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/sig-

naalwoord duidt op een 

gevaar met een gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 

vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.

LET OP! Dit signaalsymbool/-woord 

waarschuwt voor mogelij-

ke materiële schade.

INFO! Dit signaalsymbool/sig-

naalwoord geeft u nuttige 

bijkomende information over de installatie of over de 

bediening.

AEEA-aanduiding: Het artikel mag niet met 

het huisvuil worden weggegooid. 

Beschermingsgraad IPX8 (pomp): bescherming voor 

onbepaalde tijd tegen het binnendringen van water bij 

volledig onderdompelen.

Beschermingsklasse II /  (elektrische voeding): 

Versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aan-

raakbare delen. Meestal is er geen verbinding met de 

randaarde.

Alleen voor gebruik in droge ruimtes bin-

nenshuis.

Met dit symbool gemerkte producten vol-

doen aan alle toepasselijke gemeenschaps-

voorschriften van de Europese Economische Ruimte.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gebruik volgens de  
voorschriften
• Het product is uitsluitend geschikt voor decoratie in 

particuliere interieurs. Het product is niet bedoeld 

voor commerciële of andere toepassingen.

• Alleen voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis.

• Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan 

leiden tot materiële schade of zelfs tot persoonlijk let-

sel. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen.

• De fabrikant of leverancier aanvaardt geen aanspra-

kelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of 

verkeerd gebruik.

Gevaar voor kinderen en een uitge-
breidere kring personen
• Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar 

en tevens door personen met verminderde 

fysieke, sensorisch of mentale capaciteiten 

of een gebrek aan ervaring en/of kennis 

worden gebruikt, als er toezicht wordt ge-

houden door een persoon die verantwoor-

delijk is voor hun veiligheid. Of als ze in-

structies hebben gekregen met betrekking 

tot het veilige gebruik van het apparaat en 

de daaruit voortvloeiende gevaren hebben 

begrepen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat 

spelen.

• Reiniging en gebruikers-onderhoud mo-

gen niet worden uitgevoerd door kinderen.

• Kinderen die jonger dan 8 jaar zijn, moe-

ten uit de buurt van het apparaat worden 

gehouden.

• Houd kinderen uit de buurt van verpak-

kingsmateriaal. Bij inslikken bestaat het 

gevaar voor verstikking. Let er ook op dat 

de zak van de verpakking niet over het 

hoofd wordt getrokken.

Gevaar door elektriciteit

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok! 

Het apparaat werkt met gevaarlijke 
spanning.
De omgang met vloeistoff en in combi-
natie met elektrische apparaten ver-
eist de hoogste aandacht!
Een veel voorkomende oorzaak van 
ongelukken is onoplettendheid bij 
routineprocedures. Let erop dat uw 
handen altijd droog zijn wanneer u de 
netstekker aansluit of eruit trekt of bij 
het bedienen van het apparaat.
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• De voedingseenheid en de stekker mo-

gen niet worden blootgesteld aan drup-

pelend of spatwater en mogen nooit wor-

den ondergedompeld in water of andere 

vloeistoff en.

• Gebruik het apparaat niet in de openlucht 

en stel het nooit bloot aan weersinvloe-

den zoals regen, sneeuw of vorst.

• Sluit de netstekker aan op een naar beho-

ren geïnstalleerd stopcontact, waarvan 

de spanning overeenkomt met die uit de 

Technische specifi caties.

• Bij gebruik van een tussenstekker of 

verlengkabel moet deze voldoen aan de 

geldige veiligheidsvoorschriften. De aan-

gegeven maximale stroomsterkte mag 

niet worden overschreden.

• Let erop, dat het stopcontact goed toe-

gankelijk is, zodat u  de netstekker er zo 

nodig snel kunt uittrekken.

• Gebruik het artikel niet:

– als het beschadigd is,

– Verbindingskabel, netstekker, netvoe-

ding of pomp beschadigd zijn,

– als het gevallen is.

• Let er daarbij op dat de verbindingskabel 

niet ingeklemd, geplet of door scherpe 

randen of hete voorwerpen beschadigd 

wordt.

• Trek de stekker uit het stopcontact:

– wanneer u water bijvult,

– wanneer u het artikel niet gebruikt,

– voordat u het artikel schoonmaakt of 

wegzet,

– wanneer er tijdens het gebruik kenne-

lijk een storing optreedt,

– bij onweer.

 Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet 

aan het aansluitsnoer. Maak geen onjuist 

gebruik van de aansluitkabels om het ar-

tikel te dragen of op te hangen.

• Trek de stekker uit het stopcontact om 

volledig uit te schakelen.

• Wijzig niets aan het artikel of aan het 

aansluitsnoer.

• Open nooit elektrische apparatuur en 

probeer er nooit met voorwerpen in te 

komen.

• Laat reparaties alleen door een vakwerk-

plaats uitvoeren. Houd u aan de garantie-

voorwaarden (zie het garantiebewijs).
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• Het aansluitsnoer kan niet worden ver-

vangen. Bij beschadiging moet het appa-

raat worden weggegooid.

Gevaar voor letsels door een andere 
oorzaak
• Leg de verbindingskabel zo dat er geen ge-

vaar op struikelen ontstaat.

• Controleer of alle onderdelen onbescha-

digd en correct gemonteerd zijn. Onjuiste 

montage kan gevaar voor verwonding tot 

gevolg hebben. Beschadigde onderdelen 

kunnen de veiligheid en de werking beïn-

vloeden.

• Plaats het product op een vlakke en gladde 

ondergrond. Anders kan het product kan-

telen.

• Gebruik het product alleen samen met de 

bijgeleverde accessoires.

• Laat het artikel nooit zonder water vallen. 

Dit kan schade aan de pomp tot gevolg 

hebben. Gebruik het artikel alleen wan-

neer de pomp volledig is bedekt met water 

(MIN-/MAX-markering in het waterreser-

voir in acht nemen).

• Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het 

water bevinden die door de pomp in het 

water kunnen worden gezogen.

• Gebruik het product alleen met gede-

stilleerd water (max. 35 °C)  en zonder 

toevoegingen zoals aroma’s of dergelijke. 

Additieven die bijgevoegd worden kunnen 

ontbranden.

• De netvoeding, de pomp en de leds kun-

nen niet vervangen worden. Bij een de-

fecte netvoeding, defecte pomp of defecte 

leds, dient het volledige artikel te worden 

vervangen.

LET OP! Pas op:  
materiële schade

• Zorg ervoor dat de ondergrond en andere 

voorwerpen in de buurt niet worden be-

schadigd door waterdruppels die tijdens 

het gebruik kunnen ontstaan.

• Gebruik indien nodig een geschikte basis.

• Leg geen voorwerpen zoals doeken of 

tijdschriften op de voedingseenheid. Er be-

staat brandgevaar!
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• Aan de onderkant van het apparaat be-

vindt zich een rubberen basis of rubberen 

voetjes. Aangezien de meubels of opstel-

vlakken bestaan uit een grote verscheiden-

heid aan materialen en behandeld worden 

met een breed gamma aan verzorgings-

producten, kan niet volledig worden uitge-

sloten dat sommige van deze materialen 

bestanddelen bevatten die de rubberen 

voetjes aantasten en verweken. Leg even-

tueel een antislip ondergrond onder het 

apparaat.

• Gebruik voor de reiniging geen agressieve 

chemische reinigingsmiddelen, schuur-

middelen, harde sponzen, o.d.
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AANDUIDING ONDERDELEN

1

6

7

8

9

3
2

4

5

INFO!
Afbeelding slechts ter illu-

stratie. De opbouw van alle 

modellen is vergelijkbaar.

1 Binnenfontein (bovendeel)

2 Waterreservoir

 LET OP! Gevaar voor schade!

 NIET aan de waterslang trekken! Als de 
waterslang uit de binnenfontein wordt 
getrokken, werkt de fontein niet meer.

 3 Leds

4 Pompaansluiting voor de waterslang

5 Pomp

6 Waterreservoir

7 Netstekker

8 Uitsparing voor   

kabeldoorvoer

9 Glazen bol    

(bij model GT-RF-05/GT-RF-07 niet beschikbaar)

- Originele gebruiksaanwijzing/garantiebewijs

Als een van de hier aangegeven onderdelen niet in de le-

vering is inbegrepen of beschadigd is, neem dan contact 

op met de verkoper!



7

VOOR DE EERSTE INBEDRIJF-
STELLING
Uitpakken
• Neem alle delen uit de verpakking.

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig 

en wikkel het netsnoer helemaal af.

• Controleer voordat u het artikel voor de eerste keer 

gebruikt of de aangegeven spanning op het type-

plaatje overeenkomt met die in uw huis. Het type-

plaatje bevindt zich op de netvoeding 7 en onder 

het waterreservoir.

• Reinig het artikel voor het eerste gebruik met een 

licht bevochtigde doek, om mogelijke verpakkings- 

en productieresten te verwijderen.

INFO!
Als plaats van opstelling 

kiest u een vlakke en water-

bestendige ondergrond.

INGEBRUIKNAME

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok!

De netstekker pas na de complete mon-
tage aansluiten aan het stroomnet.
1. Schuif de leds 3 op de waterslang 2 (met de leds 

vooraan).

2. Druk de waterslang tot aan de aanslag op de pom-

paansluiting 4.

3. Schuif de leds 3 nu tot aan de aanslag op de water-

slang in de binnenfontein.

 

INFO!
Gebruik gedestilleerd 

water voor de binnen-

fontein om kalkaanslag 

te vermijden. Gebruik indien nodig een onderlegger. 

De markering MAX mag niet worden overschreden. 

Let erop dat de hoeveelheid water in het reservoir niet 

lager is dan de markering MIN. Vul tijdig water bij.

4. Vul het waterreservoir met gedestilleerd water tot aan 

de MAX-markering.

5. Plaats de pomp 5 in het water in het waterreservoir 

en druk daarbij de zuignappen van de pomp op de 

bodem van het waterreservoir om de pomp vast te 

zetten.

6. Plaats de binnenfontein (bovenste gedeelte) op het 

waterreservoir.

 Let daarbij op de toevoerkabel. Leid de kabel door de 

uitsparing 8 op de binnenfontein.

7. Leg de glazen bol 9 op de opening waar het water 

uitkomt (niet bij GT-RF-05/GT-RF-07).

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok!

Droog uw handen voordat u de 
netstekker op het elektriciteitsnet 
aansluit!
8. Sluit de netstekker aan op een stopcontact.

 

INFO!
Het kan zijn dat er kort 

geluiden van de pomp 

hoorbaar zijn zolang 

deze zich met water aan het vullen is.

 De leds gaan nu branden en het water stroomt over de 

binnenfontein.

9. Trek de stekker uit het stopcontact als u de binnenfon-

tein wilt uitschakelen.
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PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Fout: Geluidsontwikkeling van de pomp

Mogelijke oorzaak en deze verhelpen:
- Pomp volledig ondergedompeld? Plaats de pomp zo 

dat ze volledig bedekt is met water.

- Te weinig water in het waterreservoir? Gedestilleerd 

water tot aan de MAX-markering bijvullen.

REINIGING

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok!

Verkeerd reinigen kan leiden tot 
een elektrische schok.
- Haal het artikel voor elke reiniging van het 

elektriciteitsnet af.

- Dompel noch de elektrische voeding noch 

de netstekker in water of andere vloeistof-

fen.

LET OP! Gevaar voor schade!

Verkeerd reinigen kan het artikel beschadigen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of scher-

pe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, 

harde spatels en dergelijke. Deze kunnen het opper-

vlak beschadigen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor een 
elektrische schok!

Netstekker en elektrische voeding die-
nen voor de nieuwe inbedrijfstelling 
volledig droog te zijn.   
1. Reinig het artikel regelmatig (1 x per week) met een 

vochtige doek zonder extra schoonmaakmiddelen.

2. Vul uitsluitend bij met vers, gedestilleerd water.

BEWAREN
- Wanneer u het artikel gedurende langere tijd niet 

gebruikt, haalt u de stekker uit het stopcontact en 

bewaart u het op een droge plaats buiten het bereik 

van kinderen. Gebruik indien mogelijk de originele 

verpakking.

DEFECTE POMP, LEDS OF  
DEFECTE NETVOEDING

LET OP! Gevaar voor schade!

De pomp, de leds en de netvoeding kunnen niet afzon-

derlijk worden vervangen. Het complete apparaat dient 

altijd te worden afgevoerd en vervangen.
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Binnenfontein
Afmetingen  GT-RF-02: ca. 24 x 24 x 19 cm

Afmetingen  GT-RF-05: ca. 16 x 12 x 23,5 cm

Afmetingen  GT-RF-06: ca. 21,5 x 15,5 x 22,5 cm

Afmetingen  GT-RF-07: ca. 17 x 15,5 x 23,5 cm

Gewicht  GT-RF-02: ca. 1,7 kg

Gewicht  GT-RF-05: ca. 1,4 kg

Gewicht  GT-RF-06: ca. 1,3 kg

Gewicht  GT-RF-07: ca. 1,3 kg

Bedrijfsomstandigheden: ongeveer 5 - 35 ° C

Pomp
Bedrijfsspanning: 12 V~, 50 Hz

Vermogen: 2 W

Beschermingsgraad: IPX8

Lampen:  4 x led, 0,06 W

Max. watertemperatuur: 35 °C

Voedingseenheid (MAI-1200250)

Ingang:  230-240 V~, 50 Hz

Uitgang:  12 V~, 250 mA

Beschermingsklasse: II (  )

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld 

en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en 

technische veranderingen mogelijk.

CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteit van het product met de wettelijk voor-

geschreven normen wordt gegarandeerd. De volledige 

conformiteitsverklaring vindt u op het internet op  

www.gt-support.de

AFVOER
Verpakking afvoeren

Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg 

karton en kartonnen dozen bij het oud pa-

pier en breng folie naar de inzameling van 

herbruikbare materialen.

Verwijdering van oude apparaten 

(van toepassing in landen met systemen voor geschei-

den inzameling van recyclebare materialen)

Oude apparaten mogen niet 
bij het huisvuil!

Elke consument is wettelijk verplicht om oude appara-

ten gescheiden van het huishoudelijk afval, bijv. bij een 

verzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel, te bezorgen.

Daarmee wordt een negatieve impact op het milieu 

voorkomen.



Verkocht door
(geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg
Duitsland

Globaltronics Service Center
c/o teknihall Benelux bvba
Brusselstraat 33
2321 MEER
BELGIUM

ART.-NR.: 8180 
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