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Art. 1265/ 1266 Set de udat pentru concediu 
 
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
 
 
 
Stimate utilizator, 
 
Felicitari, sunteti acum fericitul posesor al  unui Set de udat pentru concediu. 
 
Setul de udat pentru concediu a fost conceput pentru udarea automata a florilor in absenta 
dumneavoastra (ex.cand sunteti in concediu). Dar poate fi folosit si pentru udarea plantelor din 
balcon sau terasa. 
Aceste instructiuni va vor ajuta sa folositi corect acest Set de udat pentru concediu. De aceea va 
rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire. 
Am impartit instructiunile de folosire in doua parti. In prima parte veti gasi instructiuni pentru 
instalare si functionare. Partea a doua va va oferi informatii despre datele tehnice cat si importante 
instructiuni de siguranta. 
Nota: Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur. Urmatorul concediu este cat se poate de sigur! 
1.Ce va face pentru dumneavoastra Set-ul de udat pentru concediu? 
Imaginati-va un sistem automat de udat care va poate face treaba in lipsa dumneavoastra. 
Set-ul de udat pentru concediu include o pompa ce transporta apa din container la fiecare planta in 
parte timp de 1 minut pe zi. 
Puteti uda pana la 36 de plante. Dumneavoastra decideti ce cantitate de apa este necesara fiecarei 
plante intr-o zi. Pentru a va da seama de cantitatea necesara corecta, va recomandam, sa instalati 
sistemul si sa il testati cu doua-trei zile inainte de a pleca in concediu. 
2.Care sunt componentele Set-ului de udat pentru concediu? 
Scoateti toate componentele din cutie si asezati-le in fata dvs. exact ca in poza alaturata. 
1.  Transformator cu timer 
2.  Pompa ( tensiune joasa 14V) 
3.  Conducta de distributie (diametrul 4 mm) 
4. Distribuitori irigare 1-3( gri deschis, mediu si inchis) cu dopuri 
5. Conducta de irigare ( diametrul 2 mm) 
6. Spin pentru fixare 
7. Piulite pentru fixare si etansare 
8. Container (9L) numai pentru Art. 1266 
3.Ce trebuie facut inainte de instalare? 
Ati achizitionat un sistem automat de udat. Inainte de instalare, apreciati cu aproximatie cantitatea 
necesara in mod regulat de apa pentru plante. Veti descoperi ca sunt diferente mari. De aceea, 
formati trei grupe de plante in functie de nevoia de apa. La fel ca in poza alaturata. 
Nota: Cant grupati ghivecele, aveti grija ca ele sa fie pozitionate deasupra nivelului apei din 
container. Acest lucru previne caderea libera a apei dupa ce pompa s-a oprit. De asemenea, 
ghivecele trebuie sa fie destul de mari astfel incat sa faca fata apei in exces. 
Dupa ce ati grupat ghivecele, fiecare grup este atribuit unui distribuitor. 
Distribuitorul de culoare gri deschis 1 a fost conceput pentru plante cu nevoi mici de apa si 
furnizeaza aprox. 15 ml pe fiecare iesire / zi. 

Distribuitorul de culoare gri mediu 2 a fost conceput pentru plante cu nevoi normale de apa si 
furnizeaza aprox. 30 ml pe fiecare iesire / zi. 
Distribuitorul de culoare gri inchisa este pentru plante cu nevoi ridicate de apa si furnizeaza aprox. 
60 ml pe fiecare iesire / zi. 
Deci, va rugam retineti: 
Distribuitorul gri deschis 1 aprox. 15 ml / zi pentru plante cu nevoi mici de apa. 
Distribuitorul gri mediu 2 aprox. 30 ml / zi pentru plante cu nevoi normale de apa. 
Distribuitorul gri inchis 3 aprox. 60 ml / zi pentru plante cu nevoi ridicate de apa. 
Nota: Cand grupati plantele, alegeti un loc nu prea apropiat de ferestre pentru ca plantele sa nu fie 
expuse la lumina directa a soarelui. Cel mai bine este sa pastrati o distanta de circa 1 metru fata de 
ferestre. 
In plus, nu uitati ca nevoia de apa individuala a plantelor se poate schimba cand acestea sunt 
mutate. In locuri luminoase, calduroase plantele au nevoie de mai multa apa fata de locurile 
intunecate si racoroase. 
Instalarea 
Mai intai, conectati distribuitorii la pompa(2) folosind conducta de distributie groasa de 4 mm(3). 
La o verificare atenta a pompei veti observa ca aceasta are trei conexiuni pentru fiecare distribuitor. 
Taiati conducta de distributie la lungimea necesara cu o foarfeca. Lungimea fiecarei conducte este 
data de distanta dintre pompa (luati in calcul locul de amplasare al containerului) si fiecare 
distribuitor in parte. 
Acum aveti nevoie de piulitele de etansare incluse in acest Set de udat pentru concediu. 
Treceti un capat al conductei prin piulita astfel incat filetul sa fie orientat spre capat (poza 1). 
Impingeti capatul peste conexiunea de la distribuitor si strangeti piulita (poza 2). Conectati conducta 
in acelasi mod si la pompa. 
Daca nu aveti nevoie de toti distribuitorii, sigilati iesirile de la pompa ce nu sunt necesare cu dopurile 
incluse (poza 3). 
Acum instalati conducta de irigare(5)(conducta cu diametrul mai mic). Taiati conducta la 
dimensiunea dorita. Lungimea este data de distanta dintre distribuitor si vasul plantei care trebuie 
udata. Recomandam sa taiati capatul conductei in diagonala acest lucru asigurant o curgere mai 
buna (poza 4). Fixati acest capat in unul din cele trei locuri din spin(6). Apoi infigeti spinul in 
ghiveciul de plante (poza 5). 
Taiati celalalt capat drept si impingeti-l peste una din iesirile distribuitorului ca in poza alaturata. 
Asigurati-va sa fie bine fixata conducta (poza 6). 
Folositi dopurile incluse pentru a sigila iesirile distribuitorului ce nu sunt folosite. Pur si simplu presati 
dopurile pe iesiri (poza 7). 
Daca cele 20 de dopuri nu sunt suficiente, puteti rezolva problema conectand acele iesiri nefolosite 
intre ele cu o bucata scurta de conducta, ca in poza 8. 
Dupa ce ati instalat conductele de udare pentru un grup de plante, ar trebui sa aveti o configuratie 
similara cu cea din poza 9. Acum puteti sa continuati sa conectati si celelalte grupuri de plante la 
sistemul de udare, in acelasi mod. 
1. Containerul pentru apa 
1.1 Pentru cei ce nu au Containerul GARDENA pentru apa  
Acum aproape v-ati terminat treaba. Aveti nevoie de un container pentru apa si pentru a face un test 
nu aveti nevoie decat de o galeata. 
Pentru concediul dumneavoastra o sa aveti nevoie de un container mai mare. Este foarte usor sa 
calculati marimea. Cand folositi toate cele 36 de iesiri ale celor 3 distribuitori, aveti nevoie de aprox. 
1,3 litri pe zi. 
Cate zile o sa lipsiti de acasa? 
Inmultiti numarul de zile cu 1,3 pentru a obtine litri de apa de care vor avea nevoie plantele. 
Ex: 21 zile de concediu (sunteti norocos!) inseamna 21 x 1,3 = 27,3 litri. 
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Pentru acest exemplu puteti folosi un recipient de spalat rufe. 
Tineti cont ca va aparea fenomenul evaporarii si pentru a contracara acest fenomen va trebui sa 
asigurati o cantitate un pic mai mare decat cea calculata. Acest lucru va preveni defectarea pompei 
prin functionarea fara apa. 
Sfat: Reduceti formarea naturala a algelor in apa prin protejarea de lumina (acoperiti containerul cu 
un prosop). 
Pentru cei ce au Containerul GARDENA pentru apa 
Containerul GARDENA pentru apa(8) este suficient pentru aprox. o saptamana daca sistemul este 
folosit la capacitate maxima. Daca o sa lipsiti de acasa o perioada mai lunga va rugam cititi capitolul 
5.1. 
Capacul are un orificiu prin care sunt trecute conductele si cablul pompei (poza 10). 
Functionare 
Acum a venit marele moment. Umpleti containerul cu apa si conectati pompa la transformator(1) 
(poza 11). 
Atentie! Nu conectati niciodata pompa la alt transformator sau direct la sursa de alimentare! 
Pozitionati transformatorul intr-un loc sigur si uscat. 
Asezati pompa in apa (poza 12). Aveti grija ca pompa sa stea ferm pe fundul containerului. Cand 
stecarul transformatorului este bagat in priza, pompa porneste si functioneaza pentru aprox. un 
minut. Verificati toate conexiunile de eventuale scurgeri. 
Atentie! Pentru a preveni defectiunile, nu folositi niciodata pompa fara apa. 
Pentru a porni sistemul din nou, scoateti din priza transformatorul si apoi bagati din nou. Aceasta 
este de asemenea pentru a stabili ora de pornire a sistemului. 
La fiecare 24 de ore sistemul porneste automat pentru aprox. 1 minut. Stabiliti ora de pornire atunci 
cand bagati in priza. 
Ex: Daca porniti sistemul la ora 4:00 pm,  atunci plantele dumneavoastra vor fi udate in fiecare zi la 
ora 4:00 pm pentru un  minut. 
Nota: Pompa este activata si cand au loc intreruperi ale curentului electric, de exemplu cand 
curentul a fost oprit in timpul unei furtuni. In acest caz, ora de pornire se va schimba dar 
functionarea sistemului nu va fi afectata. 
Supravegheati sistemul cateva zile .Schimbati repartizarea plantelor la alti distribuitori daca este 
necesar. 
Sfat: Plantele reactioneaza mai bine la o lipsa a apei decat la un exces de apa. Corectati 
configuratia  conductelor, daca dupa o ora de la udare inca mai este apa in farfurii. 
Daca aveti plante cu nevoi foarte mici de apa, puteti uda mai multe plante cu o singura conducta de 
udare.  Pentru aceasta, puneti plantele intr-o farfurie mai mare si fixati conducta de udare astfel 
incat apa sa cada in farfurie. Vedeti poza 13. 
Desigur ca, puteti uda o planta cu nevoi foarte mari de apa cu ajutorul mai multor conducte de udare 
(poza 14). 
Intretinere 
Sistemul aproape ca nu necesita intretinere. Cand scoateti din functiune sistemul, filtrul  de plastic al 
pompei trebuie curatat. Pentru aceasta, scoateti partea portocalie inferioara a pompei presand 
lateralele, scoateti sita (poza 15) si clatit cu apa curata. 
Cand demontati sistemul, tineti minte ca va mai ramane apa in conducte. Pur si simplu ridicati usor 
distribuitorii si lasati apa sa se scurga in ghivece. 
Si daca… 
nu este pompata apa? 
Curatati sita pompei (vedeti cap.7). 
…apa curge in continuu dupa ce pompa sa oprit? 
In acest caz, cel putin unul din capetele conductelor de udare este sub nivelul apei din container. 
Asezati ghivecele in asa fel incat sa fie peste nivelul apei din container. 

 
…aveti nevoie de piese in plus pentru a opera sistemul data viitoare? 
Contactati Departamentul Service unde puteti contacta fiecare piesa in parte, incluzand si 
conductele. (Pentru adresa vedeti ultima pagina) 
Iesirile unui distribuitor nu sunt suficiente pentru udarea grupului de plante? 
Folositi distribuitorul mai mic urmator si conectati la plante dublul conductelor de udare ce sunt 
folosite in mod normal la acel distribuitor ( o iesire a distribuitorului gri inchis 3 corespunde cu doua 
iesiri la distribuitorul gri mediu 2 si patru iesiri la distribuitorul gri deschis 1).  
Instructiuni de siguranta 
Din motive de siguranta copii sub 16 ani sau persoanele care nu sunt familiare cu aceste instructiuni 
nu vor folosi Set-ul de udat pentru concediu. 
Intotdeauna folositi piese originale GARDENA, altfel functionarea propriu-zisa a sistemului nu poate 
fi garantata. 
Verificati regulat daca cablul de alimentare nu este uzat sau deteriorat. Stecarul si cablul trebuie 
folosite numai daca sunt in perfecta stare. Daca cablul este deteriorat, scoateti imediat din priza. 
La transformatoarele sigilate cablul de alimentare nu poate fi schimbat daca este deteriorat. 
Intotdeauna scoateti din priza transformatorul atunci cand umblati la Set-ul de udat pentru concediu. 
Operati pompa numai cu tensiune joasa de 14V in combinatie cu transformatorul GARDENA cu 
timer. Conectarea sistemului direct la 220 V poate provoca rani grave sau moarte! 
Nu folositi niciodata pompa fara apa! 
Pentru orice alte probleme, va rugam contactati Departamentul Service GARDENA sau trimiteti 
unitatea defecta direct catre Centrul Service GARDENA mentionat pe ultima pagina. 
Responsabilitatea legala a 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. 

UE - Certificat de conformitate 
Prin prezenta GARDENA 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. 
 Descrierea articolelor:  Set udat pentru concediu 
Număr articol:   1265 
Directive UE:   Directiva pentru aparate 98/37/EC 
    Compatibilitatea Electromagnetica 89/336/EC 
    Directiva pentru tensiuni scăzute 73/23/EC 
    Directiva 93/68/EC 
Standarde europene:  EN 292-1 ,EN 292-2 ,EN 60335-1 : 09/94 , EN 60335-2 - 41 
 
Anul de marcare CE:  1994 
România  
Sos. Odaii, Nr. 117-123,sector 1 
Bucuresti 
Tel : 021 352 76.03/04/05/06 
Fax: 021 351 76 02 
e-mail : madex@ines.ro , web : www.gardena.ro 
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