
Solární fontána – návod k použití 

 
● Nejdříve nasaďte na solární panel požadovanou trysku dle obrázkového návodu níže.  

● Položte solární fontánu na vodní plochu na místo, kde bude dostatek slunečního svitu a vody.  

● Pokud je potřeba, zajistěte fontánu na jednom místě pomocí přísavek umístěných na pumpě. 

 

Obrázkový návod: 

 
Popis funkcí výrobků 

 Životnost fontánky: ≥  10000 hodin 

 Zpoždění: 3 s (pumpa bude automaticky restartována v čase 3 sekund na slunečním svitu) 

 Pracovní doba: během slunného dne  

 Trysky: 6 různých trysek dle vašeho výběru 

 

Důležitá upozornění pro bezproblémové a bezpečné používání výrobku 

 Nepoužívejte fontánku bez vody, jinak dojde k poškození motoru 

 Umístěte čerpadlo zcela do vody trysky nad vodu. Ujistěte se, že je čerpadlo pevně 

připevněno k fontáně, aby se zabránilo vibracím. 

 Udržujte povrch fontánky v neustálé čistotě  

 Vodu často měňte, aby nedocházelo k ucpání motoru 

 Nepoužívejte fontánku při teplotě vyšší než 45 °C 

 Nepoužívejte fontánku ve špinavé nebo korozivní vodě 

 Z bezpečnostních důvodů smí veškeré opravy provádět pouze výrobce nebo autorizované 

zařízení servisního střediska 

 

Pokyny k údržbě výrobku 

 Pravidelné čištění čerpadlo prodlouží životnost fontány 

 Vyčistěte čerpadlo následujícím způsobem: 

 Krok 1: Sejměte kryt čerpadla. 

 Krok 2: Přiložením nehtu odstraňte kryt oběžného kola. 



 Krok 3: Demontujte oběžné kolo a očistěte díl vodou.  

Abyste předešli poškození, neotvírejte regulátor solárního systému. 

 

Pokyny pro odstraňování problémů 

Proč fontána solárního čerpadla nestříká vodu? 

Fontána musí být umístěna ve vodě, nefunguje v noci.  

Umístěte solární panel pod sluneční světlo a nejlépe ho postavte přímo proti slunci, abyste se ujistili, 

že panel má dostatek slunečního světla. Při velmi nízkém slunečním světle přestane sluneční fontána 

fungovat, dokud se sluneční světlo neobnoví. 

Pokud jsou ve vodě nečistoty, vyčistěte čerpadlo, příliš mnoho nečistot může čerpadlo zablokovat 

nebo poškodit. 

Proč fontána stříká vodu přerušovaně?  

Práce fontány závisí na síle slunečního světla, fontána bude stříkat přerušovaně, když je sluneční 

světlo příliš slabé. Fontána bude stříkat vodu nepřetržitě, pokud sluneční světlo dosáhne určité 

intenzity. 

Solární panel nemůže být zastíněn stromy nebo oblaky po dlouhou dobu. 

Proč fontána málo stříká vodu? 

Výška stříkání závisí na objemu vody, síle slunečního svitu a způsobu instalace.  Pokud je síla střiku 

nízká nebo fontánka nestříká vodu, fontána nemá dostatečné množství vody. Minimální hloubka 

vody je cca 2,5 cm. Pokud voda není dostatečně hluboká, čerpadlo není schopně stříkat vodu.  

Jak často musím čerpadlo čistit? 

Čerpadlo by mělo být čištěno každé 2-3 týdny dle znečištění vody. Pokud používáte tvrdou a 

znečištěnou vodu, je nutné čerpadlo čistit častěji a pravidelně, aby se neucpávalo nebo nepoškodilo. 


