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Cititi cu atentie aceste instructiuni
inainte de a folosi acest produs.
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Cititi cu atentie instructiunile de
folosire.. Tineti cond de notele
date in aceste instructiuni de 
folosire.
Folositi instructiunile pentru a 
familiariza cu modul de functio-
nare corecta al acestui produs

A Din motive de siguranta, 
copii sub 16 ani cat si  

persoanele nefamiliarizate cu 
aceste instructiuni, nu vor folosi
aceasta pompa pentru rezervor
de apa de ploaie.

Pastrati aceste instructiuni
intr-un loc sigur.

Conformitatea cu instructiunile 
puse la dispozitie de catre noi
este o conditie pentru folosirea 
adecvata a pompei.

GARDENA Pompa  pentru rezervor de apa de ploaie  2000/1

1. Note la instructiunile de folosire

1 26.5 mm 
(G 3/4 conexiuni filetate)

2 Conducta  te lescop ica
3 Valva de inchidere

4 Maner pt. transport
5 Element de aspirare
6 Cablu de alimentare
7 Clips pentru cablu

8 Guler de prindere
9 Conexiune filetata pentru 

conducta telescopica

3. Componente functionale (fig. A)

Pompa GARDENA pentru rezervor
este proiectata pentru aspirarea
apei, in special cea de ploaie
din vase colectoare sau din 
rezervoare de apa.

Pompa este complet submersibila
(capsulata ermetic)

Se scufunda in apa la o adancime
maxima de 7 metri.

A Pompa nu trebuie folosita 
pentru aspirarea apei

sarate ,a apei murdare sau a
substantelor corozive , inflamabile
sau explozive.

Temperatura apei nu trebuie
sa depaseasca 35°C.  

2. Folosirea adecvata

4.1  Asamblare
1. Insurubati teava telescopica cu

partea cu filet interior mufa de 
conexiune 3/4" 1 a pompei
dupa cum se arata in fig. B

2. Slabiti gulerul cu filet 8 al 
tevii telescopice si ajustati
lungimea tevii telescopice la 
inaltimea vasului de colectare
a apei de ploaie prin alungirea 
sau scurtarea tevii telescopice.

Sfat: Asigurati-va ca valva de 
inchidere3 este pozitionata ca
in fig. B (departe de pompa).

3. Atasati cablul de alimentare
de suportul de sustinere 7
(fig. D).

4. Legati o sfoara de manerul
pompei 4 daca apa trebuie 
pompata dintr-un rezervor
adanc ( max. 7 metri).

5. Pozitionati pompa in rezervorul
de apa de colectat in asa fel
incat valva 3 sa fie in exteriorul
marginii rezervorului de apa
sau rezervorului de apa de 
ploaie din fig. C. Valva de inchi-
dere 3 este apoi folosita ca un 
robinet in timp ce pompa este
in functiune.

4.2  Folosirea Pompei pentru
Rezervor de apa de ploaie

Aplicatii
Pompa pentru rezervor de apa de
ploaie este proiectata pentru
scoaterea apei din vasul colector
de ex. rezervorul de apa de ploaie
GARDENA. Folosind valva de 
inchidere 3 de pe teava telesco-
pica, aceasta pompa este ideala 
pentru folosirea pistolului de stropit,
sistemelor de irigare, furtunului 

de udat GARDENA.

Nota: Functionarea sistemului
de irigat este restrictionat numai 
la folosirea capetelor pentru picurare
din care numarul acestora pentru 
instalatiile de irigare care sunt de
tipul !$ si % date in anexa
pentru Master Unit 2000, sunt reduse
cu 50% datorita presiunii maxime
care este de 1,1 bari. 
Nu se pot folosi sistemele cu 
pulverizare.

Sfat: Pentru o presiune relativ
mai mare trebuie folosite mufe
pentru furtun de 3/4" pentru a elimina 
orice obturare a traseului de apa.

4. Pregatirea anterioara folosirii (fig. A-D)
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A At entie! Scoateti pompa 
din priza inainte sa efectuati

orice operatiune de intretinere
asupra acesteia.

8.1  Curatarea filtrului (fig. E)
In principiu pompa GARDENA
nu necesita operatiuni de intretinere.
Exista un filtru incorporat care
impiedica mizeria sa contamineze
echipamentul.
In functie de cat de murdar este
filtrul trebuie verificat din cand in 

cand de mizerie si curatat
potrivit instructiunilor ce va sunt
prezentate in continuare:

1. Deschideti partea de jos a
aspirarii din carcasa prin 
slabirea sigurantelor si scoateti 
filtrul din pozitia in care se afla
(fig. E).

2. Scoateti partea inferioara
a carcasei.

3. Clatiti filtrul sub jetul
de apa si puneti-l la loc

in pozitia initiala si fixati-l
din nou.

4. Montati partea inferioara
la loc pe carcasa pompei

A Atentie! Conexiunea 
carcasei pompei trebuie

sa fie inchisa. Interventia 
asupra partii electrice a pompei
poate fi facuta numai de catre
Service-ul GARDENA.

Depozitati pompa la loc ferit
de inghet.

8. Intretinere, atentie, depozitare

Capacitate maxima de livarey 2,200 l /h
Presiune max 1.1 bar
Inaltime maxima                               11 m
Adancime max. de scufundareh 7 m
Cablu de alimentare                         10 m H05 RNF
Adancimea minima a apei
pentru functionare                             approx. 5.5 cm
Greutate( fara teava telescopica) approx. 3.9 kg

V o l t a j /  f r e c v e n t a 230 V / 50 Hz

Nivel zgomotL WA 1) 55 dB (A)  (complet scufundata) 1) Measuring method

Nivel zgomotLWA 1) 65 dB (A)  10 cm scufundata 1) accord. to EN 60335-1

9. Date tehnice

A Functionarea fara apa duce
la uzura ridicata si trebuie

evitata. Pompa trebue scoasa 
imediat din priza dupa ce in 
rezervor nu mai este apa de 
pompat.

Pompa trebuie scoasa din
priza inainte ca cineva sa intre
in piscina sau bazin.
pool.

Daca se supraincalzeste atunci
protectie inclusa a motorului 
va opri automat pompa.
Dupa racire pompa va porni
automat.
(vedeti cap. 10 pentru defectiuni
cauze si remedii asupra
acestora).

Scoateti pompa din priza dupa
fiecare folosire.

Nu deconectati prin scoaterea 
cablului din prelungitor, ci 
scoateti direct din priza
de alimentare.

Nu folositi cablul pentru a 
misca sau transporta pompa.
Imersia in apa si scoaterea
pompei din apa se face cu 
ajutorul tevii telescopice.
In functie de nevoie se 
poate  atasa o sfoara la
manerul pompei 4 pentru 
lasarea, ridicarea sau fixarea
pompei in rezervor.

Filtrul pompei trebuie curatat
dupa ce ati pompat apa 
murdara de ploaie.

Pompa este prevazuta cu un
orificiu de aerisire 0.
Scopul acestui orificiu este
sa forteze aerul prezent in pompa
sa iasa afara.
Cantitati mici de apa scapa 
prin gaura dintre conexiunea 1
si carcasa; daca nivelul apei scade
brusc atunci apa este iarasi
eliminata prin partea de jos a
carcasei. Acest lucru nu este 
un defect dar apere pentru aerisirea 
pompei.

Nu lasati pompa sa functioneze
mai mult de o ora cu partea
de livrare inchisa.

Pompa pentru rezervor de apa
de ploaie absoarbe apa pana la
o inaltime de aprox. 15 mm.

7. Note de functionareRecomandarea pentru o solutie 
completa (fig. C) este folosirea 
urmatoarelor elemente:
a Filtrul GARDENA pentru 

colectarea apei de ploaie
(Art. No. 3820/3821) 

b Set racord GARDENA 
 (Art. No. 3815), 

c Rezervorul GARDENA pentru 
apa (Art. No. 3800/3804) 

d Capacul potrivit pentru rezer-
vorul de apa GARDENA
(Art. No. 3801/3805), si

e Pompa pentru apa de ploaie
GARDENA  (Art. No. 1466).

Teava telescopica
Teava telescopica poate fi ajustata
in limitele lungimilor de 62-91 cm
pentru ca pompa sa poata fi
adaptata la diverse adancimi din 
rezervorul de apa. Cotul format
de teava se foloseste pentru 
agatarea pompei de marginea
rezervorului de apa
Acest lucru tine departe pompa 
de eventualele depuneri de la 
baza rezervorului de apa.

Teava telescopica este prevazuta
cu o valva de reglaj GARDENA.
Va recomandam folosirea unei
mufe standard pentru furtun
GARDENA  : Art. No. 2015/2915 
de 13 mm (1/2”) si Art. No. 

2016/2916 pentru 16 mm (5/8 ”)
si 19 mm (3/4”) respectiv
pentru furtunul de gradina

pentru rezervoare joase (fig. F)
teava telescopica poate fi scoasa
si inlocuita cu un conector cu filet
de 26,5 mm (G3/4)- Art. No. 2901/
2801. Mufa pentru furtun de 13 mm
(1/2", 16 mm(5/8" sau 19 mm(3/4"
GARDENA.

Bagati cablul de alimentare
intr-o sursa de curent 230V AC

Atentie!
Pompa va incepe sa functioneze 
imediat!

5. Punerea in functiune

A Pompa pentru rezervor de 
apa de ploaie este folosit 

pentru folosirea apei din rezer-
voarele GARDENA de colectare 
a apei de ploaie.
In concordanta cu VDE 0100
(VDE = Asociatia electricienilor
Germani), pompa poate fi folosita
numai in piscine private, iazuri
de gradina sau fantani atunci 
cand sunt alimentate la o sursa 
reziduala de curent cu putere
de pana la 30 mA.
Consultati un electrician 
recomandat de dealer.

Cablul de alimentare nu trebuie 
sa aibe o sectiune mai mica
decat a unui cablu cu izolatie
 H05 RNF.
Lungimea minima a cablului
10 m.

Cablurile de prelungire trebuie
sa corespunda normelor DIN VDE
0620.

Conexiunea principala cat si 
cele de prelungire trebuie 
ferite de stropi de apa.

Inainte de folosire supuneti unui 
control amanuntit mai ales partea 
electrica de alimentare
pentru eventuale defectiuni.
O pompa defecta nu se va 
folosi. In caz de defectiune
verificati pompa prin intermediul
unui service autorizat de
GARDENA.

Asigurati-va ca prizele si 
conexiunile electrice sunt
intr-o zona sigura si ferita
de inundatii.

Protejati priza si cablul de 
alimentare principal 6 de 
caldura, ulei si obiecte taioase.

Verificati tensiunea electrica.
Valorile indicate pe placuta
pompei trebuie sa corespunda cu 
tensiunea de alimentare
principala.

Pompa nu trebuie folosita de copii
cu varsta sub 16 ani.
Copii trebue tinuti la distanta 
in timpul functionarii acestei
pompe.

Observati nivelul minim al apei
in concordanta cu caracteristicile 
pompei furnizate in capitolul 9.

Observati inaltimea maxima de 
furnizare. Vedeti Cap. 9

6. Note de siguranta la functionare
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Daniel
Temperatura max. a apei                  35                   grade C

Daniel
Putere nominala                                300                watt



Descrierea produsului:
Pompa pentru rezervor de apa 

Tip:
2000/1

Art. no.:
1466

Directive EU:
Machinery Directive 89/392/EC 

                de ploaie                            mod. 91/368/EC
Compatibilitate electromagnetica: 
89/336/EC
Directiva tensiuni joase 73/23/EC
Directiva 93/68/EC

Standarde Europene
European armonizate:
EN 292-1
EN 292-2
EN 60335-1/2-41

Anul marcarii CE:
1997

Ulm, 04.07.1997

J. Katzer
Technical Dept. Manager

Subscrisa

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

certifica prin prezenta ca la iesirea din fabrica, produsul mentionat mai jos este in concordanta cu normele EU
standardele EU de siguranta si standardele EU specifice produsului.

Acest certificat devine nul daca produsul este modificat fara aprobarea noastra.

Certificat de conformitate EU

Defectiunet Cauza posib i lae Remediu

Pompa merge Aerul nu iese deoarece        Deschideti linia de presiune
dar nu livreaza       . linia de presiune e inchisa .  su valva de inchidere

Posibil nod pe furtun.

Aer in partea de aspiratie                  Asteptati cca. 60 sec. pana cand
se aeriseste pompa.
Daca este necesar opriti si apoi
porniti pompa din nou.

Partea de aspiratie5 infundata. Curatati  partea de aspiratie 
sau filtrul

Nivelul apei este sub nivelul         Scufundati pompa mai jos in apa.
minimde aspirare                               Vedeti adancimea minima a apei

Cap.9

Pompa nu porneste sau                 Siguranta termica a deconectat      Scoateti din priza pompa si 
se opreste brusc in timpul             pompa din cauza supraincalzirii     curatati partea de aspirare/filtrul
functionarii                                                                                                  Vedeti Cap. 8.1

Vedeti temperatura apei din rezervor
max (35 °C). 

Nu este curent electric                       Verificati sigurantele si conexiunile
electrice.

Pompa functioneaza dar                Partea de aspirare/filtrul                  Curatati partea de aspirare/filtrul
debitul scade brusc                     infundate                                       Vedeti Cap.8.1

10. Defectiuni

Daniel

Daniel
In eventualitatea unor defectiuni, va rugam contactati Service-ul GARDENA sau trimiteti direct catre service-ul GARDENA produsul defect impreuna cu o scurta descriere a problemei si in cazul in care aceasta este o reclamatie  atasati si documentele de garantie( certificatul de garantie si dovada cumpararii produsului).Subliniem in mod expres ca in concordanta cu legile garantiei, noi nu suntem raspunzatori de nici un accident datorat reparatiilor defectuoase sau daca piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de noi si daca reparatiile nu au fost facute de catre un service autorizat de GARDENA.Acelasi lucru se aplica pieselor de schimb si accesorilor.

Daniel



Talon de Garantie

Pompa pentru rezervor de apa de ploaie  Art. No. 1466

Data cumpararii:

Stampila Dealer-ului:

Motivul reclamatiei:

✃

Daniel
GarantieGARDENA Va garanteaza acest produs 2 ani ( de la data achizitiei)Prezenta garantie acopera toate defectele ce se pot dovedi a fi defecte de fabricatie sau de materiale.Sub garantie noi va vom inlocui unitatea sau o vom repara fara nici un cost daca urmatoarele conditii au fost respectate:

Daniel
 Unitatea a fost folosita corespunzator si in concordanta cu instructiunile de folosire.Daca nici cumparatorul si nici o alta persoana neautorizata nu a incercat sarepare unitatea. Unitatea a fost returnata direct catre un Service GARDENA , prin postaimpreuna cu certificatul de garantie semnat si completat si dovada cumpararii.Garantia producatorului nu afecteaza drepturile de garantie cerute de beneficiar de la distribuitor/vanzator.Partile supuse uzurii( turbina,filtrul) nu fac parte din prezenta garantie.

User
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MADEX INTERNATIONAL SRL                                       
SOS.ODAII NR.117-123                                                   
SECTOR 1     BUCURESTI                                              
TEL:021.352.76.03                                                           
www.gardena.ro       madex@ines.ro                               
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