
NÁVOD NA POUŽITIE
"Palermo plus" - Fontánový set  

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie tohto 
výrobku. Tento produkt spĺňa požiadavky platných 
európskych a národných noriem. Zhoda a príslušné 
certifikáty sú k dispozícii od výrobcu.

Tento návod patrí výhradne k tomuto produktu.
Obsahuje dôležité informácie k jeho prevádzke a 
údržbe.

Bezpečnosť
V prípade použitia výrobku v rozpore s jeho 
návodom na použitie, výrobok stráca záruku. 
Zásah do výrobku alebo jeho modifikácia je zakázaná.
Tento produkt je určený iba pre použitie v súkromnom 
sektore. 

Účel použitia
Táto solárna sada je určená pre vonkajšie použitie v 
záhradných jazierkach . V závislosti na intenzite
slnečného svitu sú nabíjané integrované akumulátory , 
ktoré sú súčasťou sady a čerpadlo z nich čerpá patričné 
množstvo vody .
· Pre správnu funkciu je vyžadované priame slnečné 
žiarenie.
· Pri prvom spustení môžu byť akumulátory čiastočne 
vybité a čerpadlo nemusí čerpať žiadnu vodu v režime 
akumulátora . Nabite prosím akumulátor po dobu aspoň 
jedného dňa na priamom slnečnom svetle a čerpadlo 
nechajte po dobu nabíjania vypnuté .
· Sada je charakteristická svojou jednoduchou 
montážou . Pre skompletovanie nie je potreba žiadneho
náradie . Sada vyžaduje pre správnu funkciu čerpadla 
priame slnečné žiarenie dopadajúce na celý
povrch solárneho modulu .
· Čerpadlo nesmie byť použité pre čerpanie pitnej 
vody .
· Na čerpadle je ovládanie , prostredníctvom ktorého 
môžete regulovať výkon čerpadla .
· Aby ste zamedzili rušivému bublanie , tak jednoducho 
k čerpadlu pripojte niekoľko priložených rúrok .
· Pre správne odpojenie čerpania je potrebné buď 
rozpojiť káblové prepojenie medzi solárnym panelom
a čerpadlom, alebo čerpadlo vypnúť . 

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Čerpací systém sa skladá z nasledujúcich častí:
1 ks solárny modul, 1 kus ponorené čerpadlo v 
plastovom kryte s 5 m pripojovacím kábelom 4 
predlžovacie a 4 trysky.

1. Rozviňte prepojovacíe káble na čerpadle
2. Pripojte teleskopické rúrky vzostupne na 

čerpadlo a potom pripojte efektovú trysku 
3. Umiestnite čerpadlo v jazierku na vyvýšené 

miesto napr na kamene. Vyhnite sa jeho 
umiestneniu na dno, pretože je zvyčajne 

znečistené a môže čerpadlo upchať. 

4. Pripojte kábel čerpadla do solárneho modulu
Umiestnite solárny modul na slnečné miesto 
(zvyčajne na južnú stranu)

Ochrana proti chodu naprázdno
Čerpadlo je štandardne vybavené s ochranou proti 
chodu naprázdno. Dva snímacie body sú umiestnené 
na bočnej strane čerpadla. Čerpadlo funguje iba vtedy, 
keď sú tieto body pod vodou.

Technické údaje

Solárny modul: 

• Generovaný výkon solárneho panela: 4 Wp 
• Výstupný menovitý prúd panela: 520 mA   
• Výstupné menovité napätie panela (V): 7,2 V 
• Rozmer panela: 270 x 200 x 25 mm 
• Váha: 630g 

Batéria:

5 x 1,2 V/ 2000 mAh Mignon Akkus

Batéria je zabudovaná na zadnej strane solárneho 
modulu

Fontánkové čerpadlo:

• Max. Prietok: 240 l/h   
• Max. Výtlak : 70 cm 
• Prevádzkové napätie : 6 – 9 V DC 
• Príkon (12V - 24V):ca. 1,3 W 
• Dĺžka kábla: 5 m 
• IP 68 
• Rozmer: 72 x 48 x 50 mm 
• Priemer hadice: 10/ 13 mm 
• Váha: 270 g 
• 4 ks výtlačné trubky (h= 61 mm) 
• 4 ks nástavce na trysky pre rôzne tvary 

fontány 

Režim batérie:
Táto solárna sada umožňuje niekoľko rôznych režimov
prevádzky. Tieto režimy môžu byť nadstavené 
pomocou dvoch posuvných prepínačov umiestnených 
na zadnej strane solárneho panelu. 

Režim akumulátor 



Čerpadlo beží v režime akumulátor. Integrované 
akumulátory sú  nabíjané za dostatočného slnečného 
svitu. Za súmraku beží čerpadlo na energiu z 
akumulátorov až do okamihu, kedy ochranné 
zariadenie, pri úplnom vybití akumulátorov, čerpadlo 
vypne. 

Režim napriamo 

Čerpadlo beží napriamo, v závislosti na intenzite 
slnečného žiarenia.  Integrované akumulátory nie sú v 
tomto režime nabíjané, čerpadlo v tomto režime nebeží 
za súmraku ani za nedostatočného slnečného svitu. 

Nabíjacia poloha 

Čerpadlo nie je v prevádzke. Akumulátory sú v tomto 
režime nabíjané, v závislosti na intenzite slnečného 
žiarenia. 

Vypnuté (v zimných mesiacoch) 

Solárny panel aj čerpadlo sú vypnuté. Akumulátory nie 
sú dobíjané. 

Z dôvodu vyššieho prevádzkového napätia je v režime 
napriamo bez akumulátorov na výstupe čerpadla vyššia 
než v režime akumulátor. 

Výmena akumulátorov 
Kapacita akumulátorov približne po dvoch rokoch 
prevádzky výrazne klesá a je teda potrebné ich 
vymeniť. Akumulátory sú bežne dostupné v obchodoch,
alebo ich môžete zakúpiť od predajcu. 

1. Odskrutkujte tri skrutky na zadnej strane solárneho 
panelu a odstráňte kryt priehradky akumulátorov.
2. Vyberte akumulátory z držiakov. 
3. Vložte nové batérie pri dodržaní správnej polarity a 
uzavrite naspäť kryt. 

Starostlivosť a údržba
V záujme zachovania výkonu čerpadla, je potrebné 
vymyť čerpadlo a jeho časti s teplou vodou v závislosti 
na znečistení vody. Občas utrite solárny modul a 
vyčistite mäkkou a mierne navlhčenou handričkou. Pred
vykonaním operácie na čerpadle, prerušte spojenie 
medzi čerpadlom a solárnym modulom, aby sa 
zabránilo náhodnému spusteniu.

Poznámka: Chráňte čerpadlo pred mrazom!
V chladných zimných mesiacoch, je nutné vybrať 
čerpadlo z vody a uložiť na teplé miesto. Solárny 
modul môže byť ponechaný vonku v aj zime. 

Riešenie problémov 

Solárne čerpadlo nebeží: 
- V režime napriamo: 
- Je čerpadlo ponorené vo vode? Čerpadlo má ochranu 
proti behu nasucho! 
- Príliš nízka intenzita slnečného žiarenia. Otočte 
solárny panel smerom na juh! 
- Čerpadlo je zanesené. Vyčistite ho v súlade s 
manuálom k čerpadlu! 
- Skontrolujte káblové spojenie zásuvka-zástrčka. 

V režime akumulátor: 
- Je čerpadlo ponorené vo vode? Čerpadlo má ochranu 
proti behu nasucho! 
- Po zimných mesiacoch musí byť akumulátory dobité 
vo vhodnej nabíjačke a musí byť vymenené aspoň raz 
za dva roky. 
- Batérie sú vybité. Počkajte na slnečné žiarenie a 
prepnite panel do režimu "Nabíjacia poloha" alebo do 
"Režimu napriamo". 
- Čerpadlo je zanesené. Vyčistite ho v súlade s 
manuálom k čerpadlu! 
- Skontrolujte káblové spojenie zásuvka-zástrčka. 

Čerpadlo sa vždy zapne a hneď vypne: 
- V režime akumulátor: 
- Akumulátory sú vyčerpané a slnečné žiarenie nie je 
dostatočné pre beh v režime napriamo. Jedná sa o 
mimoriadnu situáciu a riadiaca elektronika neustále 
prepína medzi behom a vypnutím. Prepnite panel do 
režimu "Nabíjacia poloha" alebo do "režimu 

Recyklácia batérie
Batéria sa nesmie likvidovať spolu
 s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ
 je zo zákona povinný batérie odovzdať
 v zbernom dvore u predajcu 
 v nádobách na to určených. 

Bezpečnosť:
Držte mimo dosahu malých detí ! 
Obsahuje malé časti a obalový materiál.

Solárny panel je krehký, dávate pozor na jeho 
stabilné upevnenie.

 Výrobca
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-
92729 Weiherhammer

Dovozca do SR
PETOMAR SLOVAKIA s.r.o., č. d. 820, 925 63,
Dolná Streda, www.zahradnejazierka.sk


