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ESOTEC PLAVAJOČA SOLARNA ČRPALKA ZA RIBNIK V OBLIKI
LOKVANJA ESOTEC 101770
Št. izdelka: 551262
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1. UVOD
Spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Pridobili ste izdelek, ki je narejen po današnjem stanju tehnike.
Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih in nacionalnih smernic. Skladnost je bila
dokazana, ustrezni dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu.
Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev nenevarnega obratovanja, morate vi kot uporabnik
upoštevati ta navodila!

2. VARNOSTNI NAPOTKI
-

Za škode, ki nastanejo z neupoštevanjem teh navodil, ne velja več pravica iz
garancije!
Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!
Za materialne škode ali poškodbe oseb, ki nastanejo zaradi nepravilne
uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo
odgovornosti.
V takšnih primerih ne velja več pravica iz garancije.

Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samodejna predelava in / ali sprememba izdelka ni
dopustna. Pazite na pravilen začetek obratovanja. Pri tem upoštevajte ta navodila.
Ta izdelek je bil narejen za uporabo v zasebnem območju.

3. NAMEN UPORABE
Ta črpalka je narejena za uporabo v ribniku. Plavajoče telo je sestavljeno iz solarnega modula,
vodne črpalke in različnih šob za vodomet.
Solarna črpalka prosto plava na površini vode. Takoj, ko prične sijati sonce na solarni modul, prične
vgrajena črpalka delovati.
Črpalka nima stikala za vklop in izklop. Takoj, ko prične sijati sonce na solarni modul, prične
črpalka črpati vodo.
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4. MONTAŽA IN ZAČETEK OBRATOVANJA
1.
2.
3.
4.

Vse dele previdno vzemite iz embalaže.
Zaščitno folijo odstranite s solarnega modula.
Šobo za vodomet vaše izbire nataknite na cev na sredini solarne črpalke.
Solarno črpalko položite površino vode in črpalko potopite najmanj 10 cm v vodo. Pri tem vrtite
solarno črpalko za 360o. S tem lahko uide ves zrak iz črpalke in filtra.

Plavajoča solarna črpalka je sedaj pripravljena na obratovanje.
5. Preko ušesca na spodnji strani solarne črpalke, lahko le-to z vrvjo pritrdite v ribniku. S tem
preprečite premik črpalke v senčne dele ribnika in prejmete najdaljši možen čas obratovanja.
Napotek: Črpalka nikoli ne sme teči na suho. Pazite na to, da je v ribniku vedno dosti vode.
Suh tek uniči črpalko!
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5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Za ohranitev zmogljivosti črpalke, morate glede na stopnjo umazanosti vode črpalke in šobo
občasno sprati z vodo. Za čiščenje črpalke morate odpreti ohišje plavajoče solarne črpalke.
Napotek: Pri razstavljanju in sestavljanju črpalke ne uporabite sile. Deli so zelo občutljivi in se
lahko zlahka zlomijo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grobi filter na spodnji strani vrtite v smeri »open« in ga odstranite.
Črpalko potegnite z cevi (slika 2) in odvijte priključek (3).
Odstranite pokrov na sprednji strani črpalke (slika 4).
Pokrov kolesa črpalke potegnite naprej (slika 5). Za to uporabite primeren izvijač.
Kolo potegnite ven z majhnimi kleščami (slika 6).
Dele previdno očistite s toplo vodo. Pazite tudi, da izpust črpalke ni umazan.
Sedaj črpalko in ohišje sestavite v obratnem vrstnem redu.

Črpalka je pripravljena na obratovanje.
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6. TEHNIČNI PODATKI
Obratovalna napetost:
Moč solarnega modula:
Maksimalna moč črpanja:
Maksimalna višina fontane:
Območje temperature obratovanja:
Suh tek:
Vrsta zaščite:

6,7V DC
1,8Wp
160l/h
0,4m
+4 do +40oC
ne
IP 68

Napotek: Črpalka je primerna za črpanje vode.
Napotek: Črpalko zaščitite pred mrazom!
V hladnih zimskih mesecih morate črpalko vzeti iz vode in jo hraniti na suhem mestu.

7. VARNOSTNI NAPOTEK
Nevarnost za otroke! Majhne dele (cev in nastavke) in embalažo hranite izven dosega otrok.
Nevarnost zadušitve!
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek:
Kat. št.:

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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