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Manual de utilizare

SISTEM SOLAR POMPĂ 
eSOteC riMini S

Cod produs: 577562
Versiunea  01

Aceste instrucţiuni sunt valabile DOAR pentru acest produs 
şi conţin informaţii importante în folosirea produsului pentru 
prima oară. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni pentru uti-
lizări ulterioare şi asiguraţi-vă că acestea însoţesc întotdeauna 
produsul în cazul predării către un nou utilizator.

1. Introducere

Stimate client,
Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest sistem solar 
şi pentru aceasta vă mulţumim. Aţi achiziţionat un produs de 
calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin 
competenţa tehnică, performanţa extraordinară şi inovaţia per-
manentă.
Acest produs îndeplineşte cerinţele tuturor directivelor euro-
pene şi naţionale în vigoare. Conformitatea sa a fost certifica-
tă, iar declaraţiile şi documentele justificative sunt deţinute de 
către producător. 
Pentru a menţine produsul în bună stare şi pentru a asigura o 
funcţionare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte in-
strucţiunile cuprinse în acest manual de utilizare!

2. Instrucţiuni de siguranţă

•   Garanţia va fi anulată în cazul defecţiunilor ca-
uzate de nerespectarea acestor instrucţiuni de 
siguranţă. Nu ne asumăm răspunderea pentru 
daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 

•   Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele ma-
teriale sau umane ce pot rezulta ca urmare a ope-
rării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
indicaţiilor 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 sau modificarea 
arbitrară a produsului. 

•   Ca urmare, folosiţi produsul conform instrucţiu-
nilor din manualul de utilizare. 

•   Pe şantiere se va ţine cont de regulamentul pri-
vind prevenirea accidentelor în comerţ, regle-
mentat de asociaţiile privind sisteme electrice şi 
materiale de exploatare.

3.Utilizarea conform specificaţiilor producătorului

•   Sistemul solar pompă este conceput pentru utilizarea în ex-
terior, în iazuri de grădină. Sistemul pompează apa în funcţie 
de expunerea la razele solare îndreptate spre modulul solar.

•   Este necesară expunerea directă la razele solare pentru ca 
pompa să funcţioneze.

•   Sistemul solar pompă este extrem de uşor de instalat. Nu 
sunt necesare scule pentru instalarea acestuia. Sistemul are 
nevoie de expunerea completă la soare a modulului solar 
pentru ca pompa să pornească. 

•   Pompa nu este destinată pentru pomparea apei potabile.
•   Dispozitivul nu este echipat cu buton Pornit/Oprit. Pompa 

poate începe să pompeze apă de îndată ce este conectată la 
modulul solar (lumina solară adecvată este însă necesară).

•   Puterea poate fi modificată prin ataşarea unui regulator la 
pompă.

•   Lungimea tubului de refulare poate fi redusă pentru a evita 
posibilele clipoceli deranjante.

•   Pentru a opri pompa în siguranţă va trebui să deconectaţi 
cablul de conexiune dintre modulul solar şi pompă.

4. Instalarea şi pornirea

Componentele sistemului solar pompă sunt următoarele:
1 modul solar cu tijă pentru fixarea în pământ, 1 pompă sub-
mersibilă în carcasă de plastic cu cablu de conexiune de 5 metri, 
4 tuburi de refulare şi 4 duze.

1. Desfăşuraţi complet cablul de conexiune şi pompa.
2. Inseraţi tuburile de refulare în pompă şi apoi fixaţi una din 

duzele dorite pe tubul de refulare. 
3. Aşezaţi pompa în iaz pe câteva pietre. Evitaţi o locaţie aflată 

direct pe fundul iazului, deoarece în acest fel sunt aspirate 
prea multe impurităţi şi se va înfunda foarte repede.

4. În continuare, inseraţi mufa pompei în soclul modulului so-
lar şi înşurubaţi bine capacul. Aşezaţi modulul solar într-un 
loc însorit, fără umbre.

5. În cazul în care debitul pompei este prea mare sau prea mic, 
puteţi reduce volumul de apă pompat. Rotiţi regulatorul 
aflat pe partea frontală a pompei în sensul acelor de ceasor-
nic (Figurile 1 şi 2). Nu forţaţi regulatorul atunci când ajustaţi 
debitul de apă. Intervalul de ajustare este de 45˚.

Notă: Nu forţaţi la inserarea mufei în soclu. Există posibilitatea 
ca partea frontală a modulului solar să se distrugă.

Atenţie: Risc de accidentare! Modulul defect nu poate fi re-
parat, iar acesta trebuie predat la orice punct de colectare şi 
reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare.
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5. Întreţinerea şi curăţarea

În vederea menţinerii eficienţei, pompa şi componentele aces-
teia trebuie spălate cu apă călduţă, în funcţie de nivelul de po-
luare al apei.
Ocazional ştergeţi modulul solar cu ajutorul unei lavete moi şi 
uşor umede.

Notă: Înainte de a începe curăţarea pompei, deconectaţi cablul 
de conexiune dintre pompă şi modulul solar.

Curăţarea pompei
Pentru a asigura performanţa pompei, aceasta trebuie spălată 
cu apă călduţă, în funcţie de nivelul de poluare al apei. Pentru a 
realiza acest lucru, deschideţi compartimentul filtrului:

Notă: Nu folosiţi forţa la asamblarea sau dezasamblarea pom-
pei. Componentele acesteia sunt foarte delicate şi se pot rupe.

1. Ridicaţi conectorul pompei.
2. Scoateţi cu grijă capacul pompei, trăgându-l uşor înainte (Fig.1).
3. Rotiţi capacul frontal al pompei în sens invers acelor de ceasor-

nic, la aproximativ 45˚ (Figurile 2 şi 3) şi trageţi cu grijă capacul 
(Figura 4). Acordaţi o atenţie deosebită axului din plastic. 

4. Scoateţi cu grijă elicea cu axul din plastic din pompă (Figura 5).
5. Curăţaţi toate componentele cu apă caldă.
6. Aşezaţi apoi elicea şi axul din plastic în orificiul din capacul 

frontal (Figura 6).
7. Culisaţi axul capacului în pompă. Asiguraţi-vă că este corect po-

ziţionat şi că deschizătura este complet acoperită de acesta.
8. Acum rotiţi capacul înapoi în poziţia iniţială.
9. Apăsaţi partea inferioară a pompei pe carcasa acesteia.

Pompa este din nou pregătită pentru utilizare.

6. date tehnice

Modulul solar:
Putere nominală:  2 Wp
Tensiune nominală:  6 V
Curentul nominală:  340 mA
Tensiune mers în gol:  7,2 V
Curent scurtcircuit:  400 mA

Grad de protecţie:  IP 65
Domeniul de temperatură:  -30˚C - +75˚C

Pompa de apă:
Tensiune de operare:  6 - 9 V DC
Înălţime refulare:  până la 0,7 m 
Debit:  până la 175 l/h 
Grad de protecţie:  IP 65
Domeniul de temperatură:  +4˚C - +40˚C
Funcţionare uscată:  Nu

Notă: Protejaţi pompa împotriva îngheţului!
În lunile reci de iarnă, pompa trebuie scoasă din apă şi păstrată 
într-un loc cald, împreună cu modulul solar.

7.Instrucţiuni de siguranţă

PERICOL pentru copii! Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materiale-
le folosite la ambalare şi componentele mici (tuburile de refula-
re şi duzele) ce pot fi înghiţite. Există riscul de sufocare.

ATENŢIONARE împotriva pericolului de împiedicare! Aşezaţi 
cablul de conexiuni în aşa fel încât să nu existe posibilitatea ca 
alte persoane să se împiedice.

AVERTIZARE privind distrugerea produsului! În cazul în care 
montaţi modulul solar fără suportul acestuia, asiguraţi-vă că 
este stabil. Acesta se poate defecta în cazul în care este răstur-
nat sau în cazul în care un obiect străin cade pe el.

Reguli generale eliminare deşeuri

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului în-
conjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării 
resurselor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, 
consumatorul este solicitat să predea produsul deve-
nit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare 
din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor 
legale în vigoare.

Garnitura de sigilare

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German electronics Srl (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea 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 
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