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INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
Art. 1407 
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Art.Nr. 1407 
 
RO  Instrucţiuni de utilizare 

SET SISTEM DE IRIGARE PENTRU PLANTE  
 

 
SET SISTEM DE IRIGARE  
PENTRU PLANTE  
 
 
Bine aţi venit in gradina GARDENA… 
 
 

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare si observaţi notele  
însoţitoare. Folosiţi aceste instrucţiuni de utilizare pentru a va familiariza cu Turbotrimmerul, cu folosirea 
corespunzătoare a acestuia si cu măsurile de siguranţa. 

 
Din motive de siguranţa, copii sub 16 ani sau persoanele  
nefamiliarizate cu aceste instrucţiuni de utilizare nu ar trebui sa  
folosească acest set sitem de irigare pentru plante. 

 
→  Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare la loc sigur. 
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1. Unde sa folosiţi sistemul de irigare pentru plante GARDENA 
 
Folosire corespunzătoare   

Sistemul de irigare este proiectat pentru uzul domestic in jurul casei sau al grădinii. Folosirea acestui produs nu este recomandata in locuri publice, 
parcuri, centre sportive, şosele, agricultura sau păduri. Instrucţiunile de folosire includ de asemenea condiţiile de operare , reparare si întreţinere. 

 
2. Componentele sistemului de irigare 
 
Componente (Fig.A) 
    
 1. Transformator cu 13 programe fixe de selectare 

2. Pompa cu tensiune joasa (14 V) 
3. Mini aspersor (25), 2l/h 
4. Furtunul de distribuţie 4,6 mm 
5. Suportul furtunului 4,6 mm 
6. 3 mufe cu filet 
7. 2 dopuri (pentru pompa) 
8. 1 ac de curăţare 
14. 1 capac final (pentru mini aspersor) 

 
Aplicarea sistemului de irigare 

Sistemul de irigare permite udarea automata a plantelor. Are disponibile 13 programe de selectare. 
Ideal : dispune de un mini aspersor pentru fiecare planta. Sistemul poate iriga pana la 25 plante, in 5 sau 6 jardiniere  de cate  

un metru lungime. (In total 10 m pentru fiecare furtun de distribuţie) 
 
 
 
3. Pregatirea pentru asamblare 
 
Prepararea  sistemului pentru asamblare (fig. B – D) 
Rezervorul de apa 

Înainte de asamblarea sistemului , stabiliţi consumul de apa pe o perioada de timp , pentru a determina mărimea rezervorului.  
Exemplu:  

Daca doriţi sa udaţi 2 ghivece,  fiecare conţinând 4 plante si 4 mini aspersoare  3 min/zi timp de 10 zile: fiecare mini aspersor distribuie 2l/h adică 
0,1l in 3 min. Cantitatea necesara de apa pentru cele 8 mini aspersoare va fi 0,8 l/zi, adică 8l in 10 zile. 

Rezultat: Este suficienta o găleata de 10 l pe post de rezervor 
Nota:       In momentul in care folosiţi un rezervor cu capacitate mare (ex. 100 – 150 l sau mai mult), maximum greutăţii balconului trebuie luat in considerare.  
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4. Asamblare 
 
Asamblarea sistemului (fig. B- D) 
 
Asamblarea distribuitorului de apa 

1.Fixati  mufa cu filet (6) in furtunul de distribuţie(4); ataşaţi furtunul de distribuţie(4) la unul din cele 3 conexiuni de distribuire a apei(12) ale pompei 
si înşurubaţi furtunul de distribuţie cu mufa filet (fig. B) 
2.  Daca nu aveţi nevoie de toţi distribuitorii (12) astupaţi orificiile nefolosite cu dopuri(7 ). 
3. Nota:  Va recomandam sa instalaţi primul mini aspersor(3) imediat deasupra nivelului de apa din rezervor. Acest lucru asigura ca sistemul sa fie 
deschis si elimina posibila scurgere in momentul in care pompa este oprita. 
4. Tăiaţi furtunul de distribuţie(4) in lungimi necesare cu o foarfecă, introduceţi capul mini aspersorului si infiletati -l.  
5. Infiletaţi capul celalalt al mini aspersorului(3) in celalalt furtun de distribuţie(4) (fig. C) 
6. Instalaţi mini aspersoarele ramase, la fel ca la punctele 4 si 5. 
7. Puneţi suporturile furtunurilor(5) in cutiile cu flori in poziţia dorita si introduceţi furtunul de distribuţie(4) (fig. D) 
Sfat: Noi va recomandam sa puneţi 3 suporturi in fiecare cutie de flori la o distanta de 1 m. 
8. Daca folosiţi Senzorul de umezeala Gardena (Art. Nr. 1187), acesta trebuie pus in una din cutii. 
9. Închideţi ultimul mini aspersor cu capacul final (14). 

 
Poziţionarea  nivelului de apa al rezervorului  (fig. D) 
 

Important : Când veţi alege poziţionarea rezervorului de apa, asiguraţi-va ca nivelul acestuia este inferior cutiilor de plante. Acest lucru va preveni 
scurgerea apei după oprirea procesului de irigare. In cazul in care înălţimea cutiei de plante este inferioara rezervorului, va sfătuim sa puneţi primul 
mini aspersor la suprafaţa apei din rezervor.  

 
 
5. Operarea sistemului 
 
Sistemul de operare (fig. A/E) 
 

1. Umpleţi rezervorul cel puţin cu cantitatea de apa ceruta. 

2. Conectaţi pompa la transformator (fig. E) 
 
Atenţie!   Utilizaţi numai transformatoare Gardena si niciodată nu conectaţi pompa direct la priza. Păstraţi transformatorul  

intr-un loc uscat si ferit de umezeala. 
3. Introduceţi pompa in rezervorul plin cu apa Nota: Pompa trebuie aşezata ferm pe fundul rezervorului cu apa. 
4. Daca folosiţi Senzorul de umezeala Gardena (Art. Nr. 1187), conectaţi senzorul la transformator cu ajutorul prizei senzorului (13) fig..A 
5. Poziţionaţi butonul de reglaj(9) in poziţia 0 si introduceţi ştecherul in priza. 
6. Selectaţi programul de udare cu ajutorul butonului de reglaj(9). Sistemul va funcţiona cu programul setat de dvs. 
7. Aveţi grija ca toate legăturile  sa fie corect făcute. 

Ca sa nu se deterioreze, nu folosiţi niciodată pompa fara apa. 
 
Fixaţi programele transformatorului      
 
Nota: în cazul in care utilizaţi senzorul de umiditate Gardena trebuie luata in considerare umiditatea solului . Daca nivelul de umiditate este suficient, nu va fi 
nevoie de irigare. 
Selectaţi unul din următoarele programe de irigare: 
 

POZITIE FRECVENTA   TIMPUL DE  
RULARE 

DESCRIERE 10 MINI ASPERSOARE 
               l / ZI 

0 Închidere / Resetare - Fara udare / Sistemul închis - 
M Deschis 3 min O singura udare: 3 minute 1 data 
1 A 3 - a  zi 3 min Udare la fiecare 3 zile: 3 minute 1 l / 3 zile 
2 A 2 – a zi 3 min Udare la fiecare 2 zile: 3 minute 1 l / 2 zile 
3 A 3 – a zi  6 min Udare la fiecare 3 zile: 6 minute 2 l / 3 zile 
4 A 2 – a zi  6 min Udare la fiecare 2 zile: 6 minute 2 l / 2 zile 
5 La 24 Ore 3 min Udare la fiecare 24 H : 3 minute 1 l 
6 La 8 Ore 1 min Udare la fiecare 8 H: 1 minut 1 l 
7 La 24 Ore 6 min Udare la fiecare 24 H: 6 minute 2 l 
8 La 12 Ore 3 min Udare la fiecare 12 H: 3 minute 2 l 
9 La 8 Ore 3 min Udare la fiecare 8 H: 3 minute 3 l 

10 La 12 Ore 6 min Udare la fiecare 12 H: 6 minute 4 l 
11 La 8 Ore 6 min Udare la fiecare 8 H: 6 minute 6 l 
12 La 6 Ore 6 min Udare la fiecare 6 H: 6 minute 8 l 
13 La 4 Ore 6 min Udare la fiecare 4 H: 6 minute 12 l 
14 Automat - Rezervat pentru viitoarele opţiuni  

 
6. Intretinere 
 
Atenţie!  Scoateţi pompa din priza înainte de a umbla la sisteme 
 
Curăţarea filtrului (fig. F) 
 

Pompa este creata in aşa fel încât singura piesa care necesita curăţare este filtrul integrat. Va rugam sa cititi urmatoarele instrucţiuni: 
1. Opriţi si scoateţi pompa din priza 
2. Apăsaţi ambele siguranţe de blocare portocalii (11) si desfaceţi capacul pompei (fig. F)  
3. Scoateţi filtrul (10) si spălaţi-l cu apa curata. 

4. Puneţi filtrul la loc.  
5. Puneţi capacul pompei la loc si blocaţi-l cu cele doua siguranţe  
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7. Defectiuni 
 
Defecţiune   Cauza posibila     Remediu  

Pompa nu porneşte   Ştecherul nu este băgat in priza  Introduceţi ştecherul in priza 
Senzorul de umiditate indica umiditate Va rugam sa verificaţi nivelul de  
suficienta umiditate al solului 

          
Apa nu este pompata  Rezervorul este gol    Umpleţi rezervorul cu apa 
    Filtrul pompei(10) este blocat   Curăţaţi filtrul (8.1) 
Ciclurile de udare sunt  Butonul de reglare(9) este poziţionat intre Poziţionaţi butonul la opţiunea dorita  
setate incorect   programe 
Apa continua sa curgă după  In acest caz, cel puţin un cap al mini   Căutaţi un alt loc pentru container, in          
ce pompa a fost oprita  aspersorului este sub nivelul de apa al   aşa fel încât apa sa fie sub capul mini   
    rezervorului    aspersorului.  
    
     
8. Date tehnice. 
 
Transformator cu programator 

Transformatorul este complet sigilat, cu tensiune joasa, cu un întrerupător de protecţie termica, pentru folosirea atât in interior cat si in exterior. 
Întrerupătorul de protecţie termica previne deteriorarea cauzata de suprasarcina sau scurtcircuit. 
Tensiune   intrare 230 V  Clasa de siguranţa II 

   Iesire 14 V  Cablul electric: 2 m H05-RN-F 
Frecventa   50 / 60 Hz   
Performanta  30 VA 
Temperatura mediului max. +40 0C 
Pompa 
Tensiunea de operare 14 V 
Curentul de operare  1,7 A (max) 
Presiunea maxima  1 bar 
Capacitatea de scurgere  180 l / h 

 
9.Service. 
 
Garanţie  GARDENA garantează acest produs 6 luni(de la data cumpărării). Aceasta garanţie acoperă toate defectele 

importante ale produsului ce pot fi dovedite a fi cauzate de defectele de fabricaţie sau de material. 
 In perioada de garanţie produsul defect va fi înlocuit sau reparat fără alte costuri dacă se aplică următoarele 

condiţii: 
• Produsul trebuie sa fi fost exploatat corespunzător si in concordanta cu cerinţele instrucţiunilor de 

utilizare. 
• Atât cumpărătorul sau orice alta persoana nu au încercat sa repare produsul 
Aceasta garanţie data de producător nu afectează cererile de garanţie ale cumpărătorului formulate către 
dealer sau vânzător. 
 

 
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. 
 
 
România  
MADEX INTERNATIONAL 
Sos. Odaii, Nr. 117-123,sector 1 
Bucuresti 
Tel : 021 352 76 02/03/04 
Fax: 021 351 76 02 


