
 
 
 
SENZOR DE UMIDITATE   Art. 1188  
  
Citit atent aceste instructiuni si urmati-le intocmai.  
Din motive de siguranta copii sub 16 ani si persoanele care nu cunosc aceste 
instructiuni  nu trebuie sa foloseasca Senzorul de Umiditate. 
Pastrati instructiunile intr-un loc sigur.   
 Continut: 
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7.      Intretinerea 
8.      Remedierea defectiunilor 
 9.      Accesorii 
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 1.  UNDE SE FOLOSESTE SENZORUL DE UMIDITATE GARDENA___________________________  
Senzorul de umiditate se utilizeaza in  gradini private numai in exterior ptr. a controla sprinklere si sisteme de irigare cu 
ajutorul Computerului de Apa GARDENA  precum si sisteme de control cu mai multe canale care tin seama  de nivelul de 
umiditate a solului.  
Senzorul  poate fi folosit impreuna  cu Setul de udare a jardinierelor complet automat GARDENA AUTOMAT Art. 1407. 
Senzorul NU trebuie folosit in scopuri industriale si cu substante chimice, alimentare, usor inflamabile si explosive.. 
 2.PENTRUSIGURANTADVS.___________________  
Ptr. a asigura functionarea corespunzatoare a Senzoruluii folositi-l numai cu 2   baterii rotunde alkaline de 1,5V de tip IEC 
LR 14. Bateriile trebuie schimbate  la timp in functie de  durata perioadei de folosire si de eventuala absenta  a 
utilizatorului dar cel putin  odata/an. Senzorul este echipat cu un intrerupator de siguranta.. In cazul deteriorarii cablului 
sau descarcarii bateriilor  se va folosi timpul de udare setat peComputerul de Apa.  Distribuirea umiditatii in sol dupa 
udare sau ploaie este relativ lenta. In cel mai rau caz se poate intimpla ca  o ploaie si o  udare sa se suprapuna.  
 3.FUNCTIONARE 

 In cazul folosirii Senzorului se tine seama de nivelul de umiditate a solului. Senzorul de Umiditate 
masoara  umiditatea solului la nivelul radacinilor plantelor automat aprox. la fiecare 10 min. si trimite 
rezultatele masuratorilor spre Computerul de Apa.  
PANOUL DE CONTROL AL SENZ ORULUI DE UMIDITATE  
Butonul indicator : Activeaza displayul nivelului de umiditate cel mai recent masurat  
1. LED  “DRY” :   arata  ca Senzorul trimite semnalul “  uscat”  catre dispozitivul de control(4)  
2. LED “DAMP”:  arata ca Senzorul ii trimite semnalul “umed” dispozitivului de control.  

3. Dispozitivul de control (intrerupator): seteaza nivelul de umiditate la care trebuie pornita udarea.  
4. LED baterie:  Daca LED-ul bateriei clipeste la fiecare 10 sec. bateriile trebuie schimbate.  

Daca bateriile sint descarcate si nu au fost schimbate Computerul de Apa va functiona conform 
programului de udare selectat  
Vezi 7.INTRETINERE. “Schimbati bateriile”  
 4.PUNERE IN FUNCTIUNE 
 Puneti bateriile ( vezi 7 INTRETINERE ‘Inlocuiti bateriile”) . Alegeti locul corect pentru Senzorul de 
Umiditate: LOCUL CORECT : Senzorul trebuie pozitionat intr-un loc  cu aceleiasi conditii climatice ca si 
plantele ( soare, vint, ploaie etc.)  
LOCUL GRESIT: Senzorul nu trebuie acoperit de plantele din jur. Trebuie sa evitati locuri umbroase. 
Pentru a  evita reactiile eronate datorita udarii accidentale Senzorl nu trebuie pozitionat in adincituri in 
pamint.  
‘PLANTATI”  Senzorul de Umiditate:  
ATENTIE! Virful Senzorului va masura umididatea solului corect numai daca  este in contact total cu sol 
pe toate laturile.  Aveti grija sa nu lasati aerului captat la virful senzorului in pamint.  
1. Sapati  o gaura in forma de palnie in pamint (1) adinca de cel putin 12 cm.  
2. Faramitati solul scos (1) si scoateti eventualele pietre.  
3. Daca solul este uscat umeziti-l.  
4. Puneti solul faramitat si umezit (1) inapoi in gaura in forma de palnie  
 fara sa-l tasati  
5. Imersati intregul virf al senzorului (2) in apa ( fetrul trebuie sa fie ud).  
6.Introduceti senzorul cablu (lung) (5) in cupla Senzor (6) a Senzorului de Umiditate ( acesta este deja 

introdus atunci cind il cumparati). 
7.Introduceti Senzorul in marginea de sus a senzorului (3) in solul farimitat (1) .  



Aici virful senzorului (2) trebuie sa fie in contact complet cu solul umed pe toate laturile.  
8.Apasati solul (1) usor in jurul senzorului (3) . 
9.Udati zona din jurul Senzorului de Umiditate cu aprox. 1 l de apa .  
In functie de sol s-ar putea sa dureze citeva ore pina cind Senzorul de umiditate reuseste sa masoare 
adevarata umiditate a solului .  
Ptr. a va asigura ca  virful Senzorului masoara cantitatea de apa furnizata ,atunci cind folositi Sistemul Micro 
Drip GARDENA , un cap de picurare trebuie sa fie instalat chiar deasupra senzorului.  

Montati o Pompa de Alimentare de 4,6 mm (3/16”) cu un cap de picurare la suportul capului picuratorului (4) a Senzorului 
de umiditate.  
 Conectati cablul adaptor  

 
1. Puneti cablul senzorului (5) in/pe sol astfel incit sa nu poata fi deteriorate de oameni care se 
pot impiedica de el. Cablul ar trebui sa fie pus in pamint intr-un pat de nisip ptr. a preveni 
deteriorarea lui de catre pietre.  
2. Montati cablu adaptor (scurt) (7) la cablul senzorului (5) ( este deja montat la cumparare.)  
3.  Introduceti adaptorul cablu (7) in conexiunea senzorului Computerului de apa GARDENA.  

Daca cablul sensorului nu este suficient de lung, el poate fi extins cu un prelungitor GARDENA 
Atr, 1186 (pina la 105 m) 
 5.PROGRAMARE  
Necesarul de apa al plantelor depinde de mai multi factori, de ex tipul de planta ,sol , soare, 

vint. Ptr. a gasi punctul potrivit de cuplare a Senzorului de Umiditate , trebuie sa urmariti timp de 1-2 saptamini in timpul 
procesului de irigare si sa reajustati daca este necesar. Daca umiditatea solului a depasit punctul de cuplare selectat 
,programul de udare a computerului de apa se termina mai repede sau un process de irigare in curs poate fi blocat.  
Selectati pre-setarea butonului de cuplare : 
La livrare, butonul de cuplare este pus in pozitia centrala , care este potrivita ptr. un sol normal (humus ) 
Ptr, soluri nisipoase  butonul de cuplare (8) trebuie sa fie pre-setat usor spre dreapta ( mai umed) 
Ptr. soluri argiloase butonul de cuplare (8) trebuie sa fie pre-setat usor spre stinga ( mai uscat).  

Pozitionati punctul de cuplare a Senzorului de Umiditate :  
Mariti nivelul de umiditate a solului :  
Daca solul pare prea uscat ptr. utilizare (tipul de planta sau soiul plantelor ) rotiti butonul de 
cuplare (80 spre dreapta spre” umed” (Damp) (de ex . cu o moneda)  
Reduceti nivelul de umiditate a solului :  
Daca solul pare prea umed ptr. utilizare (tipul solului sau tipul plantelor ) , rotiti butunul de 
cuplare (8) spre stinga spre “uscat “ ( Dry) ( de ex. cu o moneda) .  
Display( afisaj)  umiditate a solului :  
Umiditatea solului poate fi afisata oricind cu Senzorul de Umiditate . Atunci cind Senzorul indica 
“Damp” (11) udarea nu se efectueaza . Apasati butonul (9) Valoarea umiditati solului masurata 
este indicata timp de 1 min cu LED-ul relevant  
(Dry (10) sau Damp (11) )  
In decursul minutului cind rezultatul este masurat pe Display butonul de cuplare poate fi fo;osit 
ptr, a gasi punctul de decuplare relevant rasucind butonul pina ce Display-ul se schimba din 
Dry (10) in Damp (11) sau viceversa . Daca Display-ul nu se schimba pamintul este fie foarte 
uscat fie foarte umed.  
Utilizare : Ptr. a mentine nivelul de umiditate a solului cit se poate de constant solul trebuie 
irigat in cicluri scurte cu timpi de udare scurti. Este mai ales valabil in cazul jardinierelor pe 
balcoane cu un timp de udare < de 5 min .  
6.   DEPOZITARE  
Locul de depozitare  nu trebuie sa fie accesasibil copiilor.  

1. Scoateti bateriile din Senzorul de umid.  
2. Depozitati Senzorul intr-un loc uscat protejat de inghet.  

IMPORTANT!  Bateriile  folosite  trebuie returnate la  magazine sau la punctele de colectare 
special amenajate.  
Bateriile trebuie descarcate complet.  
NU ARUNCATI BATERIILE LA GUNOIUL MENAJER.  
 7.INTRETINERE  
Inlocuirea bateriilor:  
AVERTISMENT: nu folositi baterii reincarcabile.  
1. Deblocati capacul bateriei (12) cu o moneda ( sau o surubelnita mare) rotind-o in sensul 
acelor de ceasornic si scoateti-o.  
2.Scoateti suportul bateriei(13) si introduceti 2 baterii ( baterii rotunde de 1,5 V alkaline  tip IEC 
LR 14).  Asigurati-va de corectitidunea polaritatii.  

3.Introduceti suportul bateriei (13) in senzorul de umid. Aveti grija sa nu agatati cablurile.  
4. Introduceti  borna de prindere(14) a capacului bateriei (12) in fanta (15) si apasati capacul bateriei(12). Verificati daca 
inelulO este pozitionat corect.  



5. Blocati din nou capacul bateriei (12) cu o moneda ( sau o surubelnita mare) prin rotire in sensul invers acelor de 
ceasornic  
CURATAREA PANOULUI DE COMANDA:  
Panoul de comanda trebuie sa fie curatat atunci cind se murdareste.  
NU FOLOSITI NICI-UN FEL DE AGENTI/DETREGENTI CAUSTICI/ ABRAZIVI.   
Curatati panoul de comanda cu carpa umeda( nu folositi solventi).  

Curatati/inlocuiti virful Senzorului.  
Ori de cate ori Senzorul este reasezat , virful Senzorului trebuie sa fie curatat/inlocuit.Fetrul de pe virf nu 
trebuie sa intre in contact cu grasime.  
Curatati virful Senzorului (2) cu apa curate.  
Daca fetrul se deterioreaza virful Senzorului  poate fi comandat la Service GARDENA.  
Desurubati virful Senzorului (2) si unsurubati un virf nou. 
8. REMEDIEREA DEFECTIUNILOR 
Defect: Udarea este pornita desi solul este umed  

Cauza posibila: Senzorul nu este pozitionat in area de udare  
Remediu: Pozitionati Senzorul in are de udare.  
Cauza: Butonul comutatore de control este prea spre dreapta pe “Damp”(umed)  
Remediu: Mutati butonul spre stinga  
Cauza: Cablul senzorului defect sau slabit  
Remediu: Verificati cablul si conexiunile  
Cauza: Baterii descarcate/ Introduse gresit/ tipul gresit de baterie folosit  
Remediu: Inlocuiti bateriile/ introduceti-le corect / folositi baterii alkaline  
Cauza: Aer captat la virful Senzorului  
Remediu: Indepartati aerul captat ( vezi 4. Punere in functiune.”plantati Senzorul de umiditate a solului”)  
 Defect: Udarea  nu este pornita desi solul este uscat.  
Cauza posibila: Senzorul se afla intr-o adincitura in pamint.  
Remediu: Repozitionati Senzorul ( vezi 4. Punere in functiune.” Selectati locul corect pentru Senzorul de umid. A solului”).  
Cauza: Butonul comutator de control este prea   mult spre stinga pe “Dry”( uscat)  
 Remediu: Mutati butonul spre dreapta.  
 Toate reparatiile tebuie effectuate numai la Service GARDENA.  
9. ACCESORII recomandate 
Cablul de extensie GARDENA ( lungime 10 m)  folosit ptr. a mari cablul Senzorului la max, 105 m Art. No. 1186. 
Virful senzorului cu fetru GARDENA ptr. inlocuirea virfului deteriorate se obtine de la Service GARDENA.  
10.  DATE TEHNICE  
Cablul senzorului              5m  
Cablul adaptor   20 m 
Temperatura                     5-60°C 
Baterii    2 baterii tip IEC LR14 (1.5 alkaline) 
Durata de functionare a bateriilor      aprox. 1 an ( cu baterii alkaline) 
SERVICE/ GARANTIE  
GARDENA  garanteaza produsul 2 ani de la data cumpararii . Aceasta garantie acopera toate defectele serioase ce pot fi 
dovedite a fi datorita defectelor de materiale sau de fabricatie.  
Pe perioada de garantie vom inlocui  produul sau il vom repara gratis daca:  
* Produsul a fost folosit  cum trebuie cf instructiunilor de folosire  
* Nimeni n-a incercat sa-l repare  
Virful din fetru al Senzorului este o piesa supusa uzurii si nu este acoperit de garantie. 
Defectiunile provocate de inghet  nu sint acoperite de garantie..  
In cazul cind aveti probleme adresati-va service-ului GARDENA ( adresa este pe coperta). 
RESPONSABILITATEA PRODUSULUI 
Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de nici un 
accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării   necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu 
sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice 
GARDENA sau un specialist autorizat.Aceleaşi prevederi se aplica si pieselor de schimb si accesoriilor. 
DECLARATIE DE CONFORMITATE 
Prin prezentaGARDENA Kress + Kastner GmbH – Hans Lorenser Str. 40 D-89079 Ulm Certifica ca, la iesirea din fabrica, 
aparatul indicat mai jos este in concordanta cu normele armonizate EU, standardele de siguranta EU si standardele 
specifice ale produsului. 
Acest certificat devine nul in cazul in care aparatul este modificat fara aprobarea noastra.  
Descriere produs : senzor umiditate sol 
Art. Nr : 1188 
Directive EU : 2004/108/EC 
An de marcare : 2006 ,ULM : 01.08.2006 
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