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MANUAL DE UTILIZARE 
 

POMPĂ DE JOASĂ TENSIUNE PENTRU IAZ PALERMO 

 Cod produs 551129 

 
 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare se referă EXCLUSIV la acest produs şi conţin informaţii importante referitoare la prima punere 
în funcţiune a produsului. Vă rugăm păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare pentru a le consulta pe viitor! Dacă daţi produsul 
mai departe altcuiva, înmânaţi-i şi instrucţiunile. 
 

1. Introducere 
Stimate client, 
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestei pompe. Aţi achiziţionat un produs fabricat în conformitate cu cea mai avansată 
tehnologie. 
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor europene şi naţionale în vigoare. Conformitatea a fost stabilită. 
Declaraţiile şi documentaţia aferente se află în posesia producătorului. 
Pentru a menţine produsul în cea mai bună stare şi pentru a asigura o funcţionare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să 
respecte următoarele instrucţiuni de utilizare! 
 

2. Instrucţiuni de siguranţă 

 

- În cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de utilizare se pierde 
dreptul la garanţie! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate! 

- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de manevrarea 
necorespunzătoare a produsului sau de nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă. 

- În astfel de cazuri se pierde dreptul la garanţie. 
 
Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. 
Aşadar, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de utilizare. 
În spaţiile industriale se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în industrie, reglementat de asociaţiile 
privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 
 

3. Domenii de utilizare 
Această pompă submersibilă se utilizează pentru a pompa apă în iazuri de grădină, fântâni, bazine mici etc. Poate pompa apă 
racordând-o la un furtun sau poate fi utilizată cu tuburile de refulare furnizate şi duzele pentru diferite jeturi de apă.  
Alimentarea se poate face prin intermediul unui modul solar sau unui bloc de alimentare de 6 până la 9 volţi. Dacă utilizaţi un 
modul solar, pompa va funcţiona numai dacă razele solare care cad pe modulul solar sunt suficiente. 
Debitul pompei este reglabil cu ajutorul regulatorului de pe faţa anterioară a 
pompei. Pompa de apă nu are întrerupător Pornit/Oprit. Când razele soarelui 
încep să cadă pe modulul solar, pompa începe să pompeze apă. 
 

4. Instalarea şi punerea în funcţiune  
1. Derulaţi complet cablul de conectare al pompei. 
2. Aşezaţi pompa în apă (pentru aceasta ţineţi cont de punctul 5). 
3. Conectaţi între ele tuburile de refulare până ce ies deasupra suprafeţei 

apei. Pentru aceasta ataşaţi mai întâi reductorul pe pompă. 
4. Acum puteţi alege dintre 3 duze cu jet multiplu şi o duză cu jet simplu. 

Duzele cu jet multiplu se fixează întotdeauna cu clic pe cupa pentru duze. 
5. Pompa poate fi utilizată de asemenea pentru a pompa apă prin 

intermediul unui furtun. Pentru aceasta trebuie doar să fixaţi un furtun 
pe tubul pompei. 

6. Acum alimentaţi pompa de apă cu ajutorul unui modul solar. Utilizaţi în 
acest scop conectorul cu cablu furnizat (roşu = polul pozitiv, negru = polul 
negativ). În cazul în care aţi achiziţionat pompa sub formă de sistem solar 
complet, conectorul respectiv este deja ataşat la modulul solar.  

Reţineţi: Conectorul are protecţie la polaritatea inversată. Introduceţi-l fără 
să forţaţi. Sticla modulului solar este fragilă. 
Atenţie! Risc de rănire! Un modul spart nu mai poate fi reparat şi trebuie 
eliminat într-un mod nepoluant.  
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7. În cazul în care capacitatea de pompare este prea mare, puteţi reduce cantitatea de apă. Trebuie doar să rotiţi regulatorul 
de pe faţa anterioară a pompei în sensul acelor de ceasornic. Reglaţi fără să forţaţi. Domeniul de reglaj este de 45°. 

 

5. Protecţia la funcţionarea în gol 
Pompa are protecţie la funcţionarea în gol ca dotare standard. Pentru aceasta există doi 
senzori situaţi pe partea laterală a carcasei. Pompa funcţionează atâta timp cât senzorii 
se află sub apă. Dacă un senzor iese din apă, pompa nu mai funcţionează. 
 
 

6. Întreţinerea şi curăţarea 
Pentru a menţine pompa în cea mai bună stare de funcţionare, aceasta trebuie spălată 
din când în când cu apă caldă în funcţie de cantitatea de impurităţi din apă. Pentru a curăţa pompa trebuie să deschideţi carcasa 
după cum urmează: 
Reţineţi: Nu forţaţi atunci când montaţi şi demontaţi pompa. Componentele sunt foarte fragile şi se pot sparge cu uşurinţă. 
1. Deconectaţi conectorul pompei. 
2. Scoateţi cu grijă capacul din faţă al pompei ca şi cum ar fi un capac culisant (Figura 1).  
3. Rotiţi capacul din faţă al pompei circa 45° în sensul acelor de ceasornic (Figura 1) şi trageţi cu grijă capacul înspre înainte 

(Figura 2). Atenţie la arborele din plastic şi la garnitură.  
4. Trageţi afară cu grijă rotorul pompei (dacă este nevoie, utilizaţi un cleşte) (Figura 3). 
5. Acum curăţaţi cu grijă toate componentele cu apă caldă.  
6. Apoi fixaţi cu grijă arborele cu rotorul în gaura pompei. Asiguraţi-vă că arborele este fixat ferm. 
7. Acum puneţi cu grijă capacul pe pompă. Asiguraţi-vă că garnitura este în poziţie corectă. 
8. Rotiţi din nou capacul din faţă 45° în sens invers acelor de ceasornic pentru a îl aduce în poziţia iniţială. 
9. Glisaţi partea inferioară a pompei complet în carcasa pompei. 
Pompa este din nou gata de utilizare.  
 

 
 

7. Erori de funcţionare 
Pompa nu pompează apă 
- Pompa este complet scufundată în apă? Protecţia la funcţionarea în gol (punctul 5) 
- Polaritatea tensiunii de alimentare este inversată? Cablul maro = polul pozitiv, cablul albastru = polul negativ.  
- Pompa este murdară? Pentru curăţarea pompei vedeţi punctul 6. 
 

8. Date tehnice 
Tensiune de funcţionare: 6 - 9 V DC 
Grad de protecţie: IP 68 
Consum de curent: Aprox. 1,5 W la 6 V DC - aprox. 3,3 W la 9 V DC 
Înălţime de refulare: Max. 0,7 m la 6 V DC - max. 1 m la 9 V DC 
Domeniu temperatură de funcţionare: +4 până la +40 °C 
  

9. Piese de schimb (Figura 4) 
1. Arbore din ceramică, alb: Cod produs: 911002 
2. Rotor pompă: Cod produs: 911003 
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3. Bucşă internă din cauciuc: Cod produs: 911004 
4. Capac faţă: Cod produs: 911005 
5. Garnitură pentru capac: Cod produs: 911006 
6. Plăci culisante cu picioruşe cu ventuză: Cod produs: 911007 
7. Picioruşe cu ventuză (4 bucăţi): Cod produs: 911008 
8. Set complet de duze: Cod produs: 911009 
 

Producător 
esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer, Germania 
Tel.-Nr: 09605-92206-0 - Fax.-Nr: 09605-92206-10 - Internet: www.esotec.de  
 

Eliminarea deşeurilor: 
Stimate client, 
Vă rugăm să contribuiţi la reducerea deşeurilor. Atunci când veţi decide să vă debarasaţi de acest produs, luaţi în consideraţie 
faptul că are în componenţă materii prime valoroase care pot fi reciclate. Aşadar, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer, ci 
predaţi-l la un centru de colectare a deşeurilor provenite de la aparatura electrică şi electronică.  
Vă mulţumim pentru cooperare! 
esotec GmbH Toate drepturile rezervate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi esotec GmbH 
(Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare 
sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este 
interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură 
tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 esotec GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

http://www.esotec.de/

