
 

SOLARNA FONTANNA OGRODOWA 

AUR-TYNPQD05 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Zawartość opakowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż: 

1. Zamontuj łącznik B1 na wylocie pompy, a następnie zamontuj dyszę natryskową B2 i pozostałe dysze po kolei. 

(Rys.1) 

2. Włóż produkt do wody, upewniając się, że pompa wodna jest całkowicie zanurzona. Umieść urządzenie w miejscu, 

które jest całkowicie niezacienione i w którym światło słoneczne ma stały i bezpośredni kontakt z fontanną, co umożliwi 

działanie pompy wodnej. 

 

Cechy: 

• Żywotność: ≥ 10000 godzin. 

• Restart: Pompa fontanny automatycznie uruchomi się ponownie w ciągu 3 sekund, gdy urządzenie 

znowu wejdzie kontakt z jasnym światłem słonecznym. 

 

Część Opis Ilość 

A Panel solarny z pompą 1 

B1 Łącznik 1 

B2 Dysza natryskowa 1 1 

B3 Dysza natryskowa 2 1 

B4 Dysza natryskowa 3 1 

B5 Dysza natryskowa 4 1 



 
Specyfikacja techniczna: 

• Panel słoneczny: 7V+1.4W monocrystalline silicon 

• Maksymalne uniesienie pompy: 100cm 

• Maksymalna wysokość natrysku wodnego: 30-50 cm 

• Rozmiar panelu słonecznego: Φ160mm 

• Napięcie pompy: DC 7V 

• Maksymalny przepływ: 160 L/h 

 

Ważne 

1. Przed użyciem produktu należy usunąć folię ochronną z panelu słonecznego, ponieważ uniemożliwia ona 

prawidłowe działanie produktu. 

2. Upewnij się, że cały panel słoneczny jest umieszczony bezpośrednio na słońcu! Pompa nie będzie 

działać, jeśli będzie znajdować się w cieniu. 

3. W oczku wodnym musi znajdować się taka ilość wody, aby pompa była całkowicie zanurzona. 

4. Należy regularnie czyścić pompę i panel. Należy upewnić się, że żadna z części panelu słonecznego nie 

jest zakryta oraz że żaden element zewnętrzny nie blokuje pompy. 

5. Moc panelu zależy od ilości światła słonecznego, co oznacza, że na działanie pompy wpływają warunki 

pogodowe, pora roku, umiejscowienie, itp. 

6. Nie wolno dopuścić do tego, aby pompa przez dłuższy czas pracowała bez wody, ponieważ spowoduje to 

skrócenie jej żywotności. 

7. Jeśli zauważysz, że pompa została zablokowana, wyciągnij ją w celu jej wyczyszczenia (jak pokazano 

zdjęciu po prawej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C. 

 

Importer:Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa  

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 


