
NÁVOD NA POUŽITIE
"Garda" – solárne čerpadlo  

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.

Účel použitia

Toto ponorné čerpadlo je určené pre čerpanie vody v 
záhradnom jazierku, fontáne alebo pod. Cez pripojenú 
hadicu je toto čerpadlo schopné dodávať vodu 
a je zvlášť vhodný pre prietokové zapojenie. 
Toto čerpadlo je vhodné len na čerpanie vody! 

Ako zdroj energie pre toto čerpadlo môže slúžiť solárny
modul s minimálnym výkonom 25 W, dobíjacia batéria 
s prevádzkovým napätím 12 V alebo napájacím zdrojom
s napätím 12 voltov. 
V prípade, že sa čerpadlo používa so solárnym 
modulom, bude čerpadlo fungovať iba v prípade, že 
solárny modul je vystavený dostatočnému slnečnému 
žiareniu. 
Systém sa vyznačuje jednoduchou inštaláciu, bez 
nutnosti použitia náradia. 
Prístroj nemá vypínač. Akonáhle sú spojené čerpadlo a 
solárny modul  (za predpokladu, že zodpovedajúce 
slnečné svetlo), systém sa uvedie do prevádzky.
Ak chcete zastaviť činnosť systému odpojte kábel 
medzi ním a solárnym panelom.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
1. . Úplne rozviňte prívodný kábel čerpadla.
2.  Na pripojenie hadice sú vyhovujúce priemery 
hadíc ( vnútorný priemer 25 , 32 alebo 38 mm ) . 
Odpílte pripojku z čerpadla na hadicu v zavisloti od
toho aký priemer hadice využívate.  Hadicu 
upevnite na čerpadlo pomocou SK pásky. 
3. Namontujte prívodnú hadicu na vývod čerpadla 
pomocou priloženého guľového kĺbu.
4. Úplne ponorte čerpadlo do vody ( venujte
pozornosť bodu 5. ) .
5. Pripojte čerpadlo na zdroj napájania.
Pre tento účel použite priložený konektor a kábel 
( hnedá = pozitívný pól, modrá = záporný pól ) . V 
prípade , že ste si kúpili čerpadlo ako set, potom 
solárny modul je už vybavený zhodými
konektormi.
Poznámka: Konektor je chránený proti 
prepólovaniu; prosím, nepoužívajte pri zapájaní 
silu.

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.

Starostlivosť a údržba
V záujme zachovania výkonu čerpadla, je potrebné 
vymyť čerpadlo a jeho časti s teplou vodou v závislosti
na znečistení vody. Rotor čerpadla čistite hlavne od 
vodného kameňa
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.

Postup rozobratia čerpadla

1. Odpojte konektor čerpadla. 
2. Vezmite čerpadlo z vody a odskrutkujte prívodnú 
hadicu. 
3. Povoľte 4 skrutky na spodnej strane čerpadla. 
4. Opatrne otvorte kryt a vyberte telo čerpadla. 
Odpojte plastový mini filter a vyčistite ho teplou 
vodou. 
5. Otočte sanie proti smeru hodinových ručičiek o cca. 
90 ° a opatrne odmontujte. 
6.Vyberte rotor 
7. Teraz, starostlivo vyčistite všetky diely s teplou 
vodou. 
8. Vyčistite kontakty na strane čerpadla s mäkkou 
kefkou. 
9. Po vyčistení, montáž čerpadla zopakujte v opačnom 
poradí. 
Čerpadlo je opäť pripravené na použitie.



Náhradné diely

Predlžovací kábel:

5m – č. dielu 101736

Technické informácie:

 Max. Prietok : 2480 l/h 

• Max. Výtlak: 2 m 
• Prevádzkové napätie :12 - 18 V DC 
• Dĺžka kábla: 5 m 
• IP 68 
• Rozmer: 295 x 222 x 148 mm 
• Priemer hadice: 25, 32 und 38 mm  
• Váha: 3,2kg 

Počas chladných zimných mesiacoch, môžte vybrať 
čerpadlo z vody a uložte ho na teplom mieste. 

 
Možné poruchy

Čerpadlo nedodáva vodu
Je čerpadlo úplne ponorené vo vode? Ochrana proti 
chodu naprázdno
Nesprávne napojenie? Hnedý kábel = + pól, modrá = 
záporný pól.
Čerpadlo je znečistené od vodného kameňa a pod ? 
vyčite všetky časti čerpadla podľa návodu.
Kontaminovaný sensor? Vyčistite!

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

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

Súčasťou setu je aj batérie a solárny panel.

 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


