
 
 
 
 
ART. NR. 1198 DISTRIBUITOR CENTRAL PENTRU UDAT  
1. Informaţii privind instrucţiunile de folosire 
Vã rugãm sã citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie şi acţionaţi corespunzător. Folosiţi 
instrucţiunile pentru a vã familiariza cu caracteristicile, folosirea corectã 
distribuitorului central şi instrucţiunile de siguranţa.  Pentru motive de siguranţã copii 
sub 16 ani sau persoanele ne familiarizate cu aceste instrucţiuni de operare nu sunt în 
măsura sã folosească acest distribuitor 
Vã rugãm sã ţineţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur. 
2. Aria de aplicare 
Distribuitorul central de apa este proiectat sa asigure un control complet automat 
pana la 6 canale individuale atunci cand estre folosit împreuna cu Programatorul  Gardena 1060. Folosirea 
distribuitorului automat este recomandata daca operarea simultana a sistemului de udat (adică sist. de aspersoare, câteva 
aspersoare oscilante)este imposibila datorita presiunii apei insuficiente sau daca este nevoie sa se ude diferite suprafeţe 
cu plante cu diferite cerinţe de apa. Controlul complet automat al distribuitorului este posibil si atunci când folosim 
Programatorul  Gardena 1030 Gardena.  
Desigur distribuitorul, poate funcţiona nu numai complet automat dar si semiautomat  in combinaţie cu programatorul Gardena sau 
chiar manual prin deschiderea si închiderea robinetului de apa.  
Distribuitorul automat este proiectat pentru folosirea in exterior numai in grădini particulare pentru a controla sistemele 
de udat.  
Atenţie Nu  pot fi folosite substanţe corozive, combustibile, apa sărata sau mâncare. 
  3. Piese componente 

1. capac de protecţie 
2. disc 
3. orificiul de intrare a apei 26,5 mm (G3/4’)  
4. filtru de murdărie 
5. conector la robinet, in sistem ‚Set mufe pt. udat”  
6. orificiile de ieşire ale apei 26,5 mm (G3/4’) 
7. conector la robinet in sistem original Gardena 
8. adaptor pt. accesorii 
9. capace pt. orificiile de ieşire 

4. Funcţionarea unităţii 
Ieşirile pt. apa ale distribuitorului se vor deschide si închide automat conform programului specific ale Programatoarelor  
1030/1060 sau al  programatorului electronic.  
Datorita funcţionarii individuale a diferitelor canale, pot fi folosite sisteme mai mari de udat sau mai multe canale de udat chiar si la 
o presiune scăzuta de apa, controlate de un programator apa. 
5. Pregătirea unităţii pentru funcţionare 

Distribuitorul automat include: 
1. un conector la robinet in sistem Gardena „Set mufe pt. udat” (5) (diametru interior 15 mm Ø)   
2. 4 conectoare la robinet in sistem original Gardena (7) (Ø 9 mm) 
3. 2 adaptoare de accesorii de 19 mm (3/4’) (8) 
4. 3 capace 

5.1 Conectarea la programatorul de apa 1060 
Orificiul de intrare a apei (3) poate fi legat la conectorul de robinet „Set mufe pentru udat” (5) sau conectorul original 
Gardena (7) 
atunci când folosiţi un sistem de aspersoare Gardena trebuie folosit conectorul (5). Conectarea la computer/programator de apa in 
acest caz se face cu furtun de apa de 19 mm (3/4’) si setul de mufe pt. udat (5) (Art. Nr. 1505).  
Daca se folosesc alte sisteme sau accesorii de udat (sistemul de picurare sau aspersoare), folosiţi unul din conectoarele originale 
Gardena (7). Conectarea la computer/programator se face cu un furtun de 13 mm (1/2’) si piesele din sistemul original Gardena de 
conectare la furtun.  
Pt.  a preveni orice disfuncţionare a  unităţii introduceţi filtrul de murdărie (4) in orificiul de intrarea a apei si scoateţi garnitura 
conectorului la robinetul filetat înainte de a  conecta conectorul de robinet. 
5.2 Conectarea accesoriilor de udare, sistemului de udare 
Conectarea sistemului de aspersoare Gardena se face cu un furtun de 19 mm (3/4’) si setul de mufe (5) Art. Nr. 1505. 
Ca o alternativa, puteţi conecta ţeava de conectare a sistemului de aspersoare direct la distribuitorul automat, folosind adaptorului  
(8) pus la dispoziţie de Gardena.  
Daca alte sisteme de udare sau accesorii sunt conectate (aspersoare, sistemul de picurare) folosiţi conectoarele de robinet din 
sistemul Gardena (7).  



Închideţi ieşirile pt. apa nefolosite cu capacele (9). 
Daca doriţi accesoriile in afara de cele livrate cu distribuitorul adresaţi-va magazinului Gardena 
6. Punerea in funcţiune 
Ajustaţi discul (2) in poziţia 1. Pt. a face acest lucru scoateţi capacul de protecţie (1) rotind unitatea spre stânga. Trageţi 
discul (2) uşor in sus si rotiţi-l spre dreapta pana ce săgeata este îndreptata spre ieşirea de apa (1) apoi fixaţi din nou 
capacul de protecţie (1) 
Acum , programaţi programatorului 1060. aveţi grija sa faceţi diferenţa intre modele cu sau fara program special. Atunci 
când folosiţi următorul text in ceea ce priveşte distribuitorul automat. Atunci când programaţi programatorul de apa fara 
program special este important sa fie programate toate cele 6 programe iar nr. programelor (1-6) ale respectivelor 
orificii de ieşire a apei de pe distribuitor (1-6) sa fie ordonate corect.  
Asiguraţi-va ca sunt folosite aceleaşi zile de udare cu toate cele 6 programe.  
Chiar daca nu folosiţi toate cele 6 orificii de ieşire ale apei, orificiile nefolosite totuşi trebuie  programate cu 
programatorul pt. a asigura întoarcerea distribuitorului la valorile sale originale fixate tot timpul. Noi va recomandam un 
timp de udare de 1 min. pt. toate orificiile nefolosite. 
Atenţie .Pt a asigura funcţionarea corecta a întrerupătorului, lăsaţi o pauza de 10 min. intre terminarea unui program si 
începerea următorului program. Pauza intre fiecare pas al programului creste pana la 30 min. daca treceţi de la un orificiu 
nefolosit, închis cu capac la un altul.  
Exemplu: Programul/ 
Orificiile de ieşire Timp pornire Timpul de rulare Luni  Marţi Miercuri    Joi  Vineri   Sâmbăta 
1   19:00  0:30   x  X   X  
2   19:40  0:30   x  X   X 
3   20:20  0:30   x  X   X 
4   21:00  0:05   x  X   X 
5   21:15  0:01   x  X   X 
    orificiile închise 
6   21:46  0:01   x  X   X 
Atunci când folosiţi programatorul 1060 cu program special după ce activaţi aceasta funcţie si introduceţi toate date pt. 
primul program. Toate programele următoare se vor programa automat. Astfel, fiecare program se va referi la un anume 
orificiu de ieşire a apei  distribuitorului fara ca dvs. sa fiţi nevoit sa definiţi individual cele 6 programe. Timpii fixaţi pt. 
orificiile  nefolosite (timp udare – 1 min, pauza de 30 min intre programe) pot fi schimbaţi in funcţie de cerinţele 
individule ale clientului. 
Atunci când este folosit in combinaţie cu programatorul 1030, distribuitorul conectează cate un orificiu suplimentar pt. 
fiecare activitate de udare. Ambele dispozitive fac posibila activarea unui maxim de 3 udări/zi si in cadrul acestor limite 
distribuitorul automat poate deschide pana la 3 orificii. Prin urmare acel orificiu poate fi deschis max. la 3 zile.  
Atenţie 
Daca distribuitorul este poziţionat mai jos decât toate dispozitivele de udare conectate, diferenţa de înălţime nu trebuie sa 
depăşească 1,5 m.  
Daca se folosesc mai puţin de 6 orificii de ieşire a apei aveţi opţiunea de a opera unul sau mai multe canale de apa de 2 
ori/zi. Va rugam sa conectaţi orificiile după cum este arătat in fig B si programaţi programatorul conform cerinţelor dvs.  
Mecanismul de întrerupătoare ale distribuitorului automat este proiectat din motive tehnice astfel încât in timpul 
funcţionarii apa curge nu numai prin orificiul activat dar in cantităţi mici (câţiva l/h) prin celelalte orificii.  
7. Folosirea in combinaţie cu senzorul de umiditate 
Senzorul de umiditate Gardena Art. Nr. 1188 poate fi folosit cu distribuitor numai atunci când folosiţi programatorul 
1060 cu program special. Daca senzorul de umiditate detectează umiditate suficienta, el scurtează automat timpul de 
funcţionare a programului de udare la min.  30 sec. (Display – 1 min.) astfel distribuitorul trece la următorul orificiu. 
Astfel se respecta ordinea corecta a programelor de udare individuale  referitor la orificiile respective ale distribuitorului. 
Atunci când folosiţi programatorul 1060 fara program special,  programatorul 1030 sau programatorul electronic, 
programele care au devenit active nu vor funcţiona atunci când senzorul de umiditate detectează umiditate suficienta. In 
acest caz programele nu mai corespund cu orificiile iniţiale ale distribuitorului. 
Atenţie: exista un risc de deteriorare daca un program dorit nu se mai conectează cu orificiul respectiv – programul 
poate funcţiona mai departe folosind un alt orificiu al distribuitorului. 
8. Siguranţa funcţionarii 
Verificaţi daca programele programatorului si orificiile individuale ale distribuitorului sunt potrivite conform cerinţelor 
dvs. iar zilele de udare ale tuturor programelor sunt identice.  



Daca robinetul de apa este închis, programatorul deschide valva integrata la timpul ales dar nu iese nici un fel de apa. 
Prin urmare distribuitorul nu poate trece la alt orificiu. In acest caz ordinea programelor nu mai corespunde cu orificiile 
stabilite.  
Daca operaţi manual (ON/OFF) programatorul de apa, atunci cant acesta este conectat la distribuitor, dispozitivul va 
trece la următorul orificiu, prin urmare nu operaţi programatorul de apa manual. Daca totuşi aţi făcut aşa ceva, după 
aceea verificaţi daca programele corespund cu orificiile conform programării originale. 
Pt. a asigura funcţionarea corecta, a distribuitorului lăsaţi o pauza de 10 min intre sfârşitul unui program si începutul 
celuilalt.  
Pauza creste la 30 min daca treceţi de la un orificiu închis la alt orificiu. 
Prin dezactivarea programului (timp ploios) programele de udare pot sa nu mai corespunda cu orificiile. De aceea, evitaţi 
dezactivarea programelor sau corectaţi-le rotind discul (după ce aţi început operaţia). Activarea acestei funcţii este 
posibila fara schimbarea secvenţelor programelor de udare numai atunci când distribuitorul se foloseşte in combinaţie cu 
programatorul 1060 cu program special. Va rugam sa urmaţi instrucţiunile noastre. 
Senzorul de umiditate poate fi folosit numai atunci când exista programatorul 1060 cu program special. In caz contrar 
exista pericolul de ne respectarea programării fata de orificiile respective. 
Niciodată sa nu apăsaţi pe disc in timpul funcţionarii. 
Orificiile individuale pot fi operate unul după celalalt (1-6). 
9. Întreţinere, depozitare  
Distribuitorul de apa automat nu necesita întreţinere, doar filtrul (4) trebuie curăţat din când in când. Depozitarea trebuie 
sa se facă in locuri ferite de îngheţ.  
10.Service 
Daca aveţi  probleme cu produsele noastre , va rugam sa contactaţi Service-ul GARDENA sau sa returnaţi produsul 
defect împreuna cu o scurta descriere a defecţiunii. Daca defecţiunea este acoperita de garanţie, va rugam sa includeţi 
foaia de garanţie completata si semnata. 
Subliniem in mod expres ca, in conformitate cu legislaţia in vigoare, nu răspundem de daunele provocate de 
echipamentele noastre daca aceste daune se datorează reparaţiilor ne adecvate sau daca piesele au fost schimbate fara a fi 
folosite piese originale GARDENA. Acelaşi lucru se aplica si la piesele si accesoriile suplimentare 
GARANTIE : GARDENA garanteaza acest produs pentru 2 ani (de la datacumpararii). Aceasta garantie acopera toate 
defectele serioase cepot fi dovedite a fi defecte de material sau de productie. In garantie fie se va inlocui produsul defect 
fie se va repara fara alte taxe suplimentaredaca se respecta urmatoarele: 
 Produsul a fost utilizat corespunzator si in concordanta 
cu cerintele instructiunilor de folosire. 
 Nici cumparatorul, nici o terta persoana nu au incercat sa repare 
produsul defect.Daca aveti probleme cu distribuitorul contactati SERVICE-ulGARDENA sau returnati produsul defect impreuna cu o descriere a 
problemei. 
 MADEX INTERNATIONAL 
Sos. Odaii, Nr. 117-123,sector 1 , Bucuresti 
Tel : 021 352 76 02/03/04 , Fax: 021 351 76 02 
e-mail : madex@ines.ro , web : www.gardena-shop.ro 
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. 
Desciere produs : distribuitor central pt udat 
Art. Nr : 1198 
Normative europene : EN 292 – 1 ,  EN 292 - 2 
Directive EC : 98/37/EC : 1998 , 2006/42/EC : 2006 
An de marcare : 1994 , ULM : 15.05.2000 
Director departament tehnic : THOMAS HEINL 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


