
 

NÁVOD NA POUŽITIE
"Water Splash" - Fontánový set

Čerpadlo
Čerpadlo
a max výkon 175

Splash Splash Splash
610

Splash
1350470

v l/h
Model

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.

101010 101012 101013 101014
Prevádzkové 6 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC
napätie
Max výtlak Max

0,7
Max
0,9m
3 W

Max
1,5m
7 W

Max
1,9m
11,5Príkon max

Ochrana
Prev.
Teplota
Dĺžka kábla 5m

IP 68
+4 –
+40oC

IP 68
+4 –
+40oC
5m

IP 68
+4 –
+40oC
5m

IP 68
+4 –
+40oC
5m

Účel použitia
- Systém je určený pre použitie vo vonkajších plochách v
záhradných jazierkach. V závislosti na
slnečnom žiarení, ktoré podporuje funkčnosť zariadenia.
- Pre funkčnosť systému je nutné priame slnečné
žiarenie.

Systém sa vyznačuje jednoduchou inštaláciu, bez
nutnosti použitia náradia.

Prístroj nemá vypínač. Akonáhle sú spojené čerpadlo a

Solárny modul
Výkon 2 Wp 5 Wp 10 Wp 20 Wp-
modulu
Výstupné
menovité
napätie
panela

6V 12 VDC 17,5 VDC 17,28 VDC-
solárny modul (za predpokladu, že zodpovedajúce
slnečné svetlo), systém sa uvedie do prevádzky.
- Ak chcete zastaviť činnosť systému odpojte kábel

Ochrana
Prev.
Teplota
Rozmer v
mm

IP 65
-30 –
+75oC

IP 65
-30 –
+75oC

IP 65 IP 65
medzi ním a solárnym panelom. -30 – +75oC -30 – +75oC

Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Čerpací systém sa skladá z nasledujúcich častí:
1

255x205x 400x255x25 520x355x25
20

ks solárny modul, 1 kus ponorené čerpadlo v plastovom
kryte s 5 m pripojovacím káblom 4 efektové a
predlžovacie trubky.

Starostlivosť a údržba
V záujme zachovania výkonu čerpadla, je potrebné vymyť
čerpadlo a jeho časti s teplou vodou v závislosti na
znečistení vody. Pravidelne odstraňujte z čerpadla vodný
kameň.
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.

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. Recyklácia

4

5

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

Elektronické a elektrické produkty sa nesmú
vyhadzovať do domových odpadov. Likviduje odpad
na konci doby životnosti výrobku primerane podľa

platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie!
Prispejte k jeho ochrane! nádobách na to určených.. Umiestnite solárny modul na slnečné miesto

(zvyčajne na južnú stranu)
. Bezpečnosť:

Poznámka:
Čerpadlo pre svoju činnosť musí byť celé ponorené vo
vode inak môže prísť k jeho poškodeniu. Nepoužívajte
čerpadlo na čerpanie pitnej vody.
Konektor je chránený proti prepólovaniu; prosím,

nepoužívajte silu pri zapájaní.

Držte mimo dosahu malých detí ! Obsahuje malé časti a
obalový materiál.
Chráňte čerpadlo pred mrazom.
Solárny panel je krehký, dávate pozor na jeho stabilné
upevnenie.

Pozor: nebezpečenstvo poranenia! Zlomený solárny
modul už nemôže byť opravený a musí byť

Výrobca
Esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729

zlikvidovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Weiherhammer
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