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Manual de utilizare 
 

SET POMPĂ SUBMERSIBILĂ ȘI 
PANOU SOLAR, ESOTEC GARDA 

Cod produs: 551280 
 
Acest manual de utilizare aparţine acestui produs. Manualul 
include instrucţiuni importante privind punerea în funcţiune 
şi operarea produsului. Păstraţi manualul pentru consultări 
ulterioare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora 
le puneţi la dispoziţie produsul. 
 

1. Introducere 
Stimate client, vă mulţumim pentru achiziţionarea 
acestui produs.  
Acest produs este un aparat construit conform 
stadiului actual al tehnicii.  
Aparatul îndeplineşte cerinţele directivelor 
naţionale şi europene. Declaraţia de conformitate şi 
documentaţia necesară se află în posesia 
producătorului. 
Pentru a păstra intactă funcţionalitatea aparatului şi 
a putea folosi produsul în siguranţă respectaţi 
întocmai instrucţiunile prezentate în acest manual! 
 

2. Instrucţiuni de siguranţă 
În cazul defecţiunilor produse ca urmare a 
nerespectării instrucţiunilor prezentate în 
acest manual de utilizare se pierde dreptul la 
garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele ce pot rezulta în aceste 
situaţii! 

Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele 
materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a 
operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanţie!  
 
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu 
sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea 
arbitrară a produsului. Utilizaţi produsul conform 
domeniului său de utilizare. Respectaţi toate 
instrucţiunile de utilizare.  
 

3. Domenii de utilizare  
Acest sistem solar pompă este folosit pentru 
pomparea apei în iazuri, fântâni etc. Sistemul 
pompează apă prin intermediul conexiunii furtun şi 
este adecvat pentru alimentarea unui curs de apă.  
Acest sistem este adecvat numai pentru pomparea 
apei! 
Drept sursă de energie se poate folosi un modul 
solar cu o putere de min. 25 W, un acumulator cu o 
tensiune de funcţionare de 12 V sau un bloc de 
alimentare cu o tensiune de 12 V. Dacă folosiţi 
modulul solar pompa funcţionează numai dacă 
există o cantitate suficientă de lumina solară care 
ajunge la nivelul modulului solar.  
Pompa nu este echipată cu un întrerupător on/off. 
Imediat ce pompa este conectată la alimentare ea va 
începe să pompeze apa. 

4. Montarea şi punerea în funcţiune  
1. Desfaceţi în întregime cablul de conexiune al 

pompei.  
2. Conexiunea furtun este adecvată pentru diferite 

diametre ale furtunului (diametrul interior: 25, 
32 sau 38 mm). Scurtaţi conexiunea cu un 
ferăstrău în funcţie de diametrul furtunului. 
Introduceţi furtunul în conexiune şi asiguraţi-l 
cu o brăţară pentru furtun (nu este inclusă în 
colet).  

3. Montaţi conexiunea furtun cu piuliţa olandeză 
pe ieşirea pompă. Reglaţi evacuarea pentru 
furtun în funcţie de condiţiile de sub apă prin 
intermediul articulaţiei sferice.  

4. Scufundaţi pompa complet în apă (vezi şi 
punctul 5). 

5. Conectaţi acum pompa la alimentare. Folosiţi în 
acest sens ştecărul cu cablu (maro = polul 
pozitiv, albastru = polul negativ) inclus în colet. 
Dacă aţi cumpărat pompa drept componentă a 
unui sistem solar complet, atunci ştecărul există 
deja pe modulul solar.  
Notă: Ştecărul are protecţie la inversarea 
polarităţii; nu aplicaţi forţa atunci când 
introduceţi ştecărul. 

 

5. Protecţia la mers în gol  
Pompa este echipată din fabricaţie cu funcţia 
protecţie la mers în gol. În acest sens ea dispune de 
2 puncte senzor pe carcasă (nu se vede din exterior). 
Dacă aceste puncte se află sub apă, atunci pompa nu 
va funcţiona. Dacă pompa nu este complet 
scufundată în apă ea nu va funcţiona! 
 

6. Curăţarea şi întreţinerea 
Pentru a menţine randamentul optim al pompei este 
nevoie să spălaţi ocazional pompa cu apă caldă (în 
funcţie de gradul de murdărire). În acest sens 
deschideţi carcasa după cum urmează:  
 

Notă: Nu aplicaţi forţa atunci când dezasamblaţi şi 
asamblaţi pompa. Componentele pompei sunt 
foarte fragile şi de aceea se pot sparge cu uşurinţă.  
 

1. Scoateţi ştecărul pompei.  
2. Scoateţi pompa din apă şi deşurubaţi 

conexiunea furtun.  
3. Desfaceţi cele 4 şuruburi aflate în partea 

inferioară a pompei.  
4. Deschideţi cu atenţie carcasa şi scoateţi pompa 

din carcasă.  
5. Demontaţi prin tragere filtrul din plastic şi 

curăţaţi-l cu apă caldă.  
6. Rotiţi evacuarea pentru apă la cca. 90° în sens 

invers acelor de ceasornic şi apoi demontaţi-o.  
7. Demontaţi şaibele şi inelul distanţator de pe 

axul ceramic, iar apoi scoateţi afară palele 
pompei. Dacă este nevoie puteţi scoate afară şi 
axul ceramic.  

8. Curăţaţi cu grijă toate componentele cu apă 
caldă.  

9. Curăţaţi contactele din partea laterală a pompei 
cu ajutorul unei perii cu fire moi.  
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10. După curăţare reasamblaţi pompa folosind 
aceleaşi operaţiuni în succesiune inversă.  

 

 
1. Filtru din plastic 
2. Evacuare apă 
3. Şaibe şi inel distanţator 
4. Ax ceramic 
5. Pale pompă 
6. Garnitură 
7. Senzori pentru protecţia la mersul în gol 
8. Conexiune furtun 
9. Piuliţă olandeză 
10. Şuruburi  

 

7. Distorsiuni în funcţionare  
Sistemul nu pompează apă.  
- Este pompa scufundată complet în apă? 

Protecţia la mers în gol (punctul 5).  
- Este inversată polaritatea tensiunii de 

alimentare? Culoare cablu maro = polul +, 
albastru = polul – 

- Este pompa murdară? Curăţaţi pompa – vezi 
punctul 6. 

- Este suficient randamentul livrat de modulul 
solar conectat sau blocul de alimentare? 

 

8. Date tehnice 
Tensiune de funcţionare 
Grad de protecţie 
Putere absorbită 
Înălţimea de refulare  
Debit 
Domeniul temperatură de funcţionare 
Notă: Produsul este adecvat numai pentru 
pomparea apei.  
Notă: Feriţi pompa de îngheţ! 
În lunile reci de iarnă scoateţi pompa din apă şi 
depozitaţi-o într-un loc cald; modulul solar poate 
rămâne în aer liber pe perioada iernii.  
 

9. Instrucţiuni de siguranţă 
PERICOL pentru copii! Nu lăsaţi la îndemâna copiilor 
componentele mici ale pompei (tubul de refulare şi 
aspersorul) sau materialele folosite la ambalare. 
Pericol de sufocare prin înghiţire! 
AVERTISMENT privind pericolul accidentării! 
Instalaţi cablul de conexiune în aşa fel încât să nu 
deranjeze libera circulaţie a persoanelor! 
 

10. Piese de schimb  

 
1. Filtru din plastic 
2. Evacuare apă 
3. Şaibe şi inel distanţator 
4. Ax ceramic 
5. Pale pompă 
6. Garnitură 
7. Conexiune furtun 
8. Piuliţă olandeză 

 

Eliminarea deşeurilor  
Stimate client,  
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consu-
matorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil 
la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de 
domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

11. Accesorii  
Cablu prelungitor 5 m pentru pompă  

 

Senzori pentru protecţia la 
mersul în gol 

 


