
 
 

Art. 1559 GARDENA Aspersor Aqua Contour Automatic 
pentru irigarea suprafetelor mari  
Bine ati venit in gradina GARDENA… 
       Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare si observati notele 
insotitoare.Folositi aceste instructiuni de utilizare pentru a va familiariza cu aspersorul 
aquacontour  ,cu folosirea corespunzatoare a acestuia si cu masurile de siguranta. 
Din motive de siguranta,copii sub 16 ani sau persoanele nefamiliarizate cu aceste instructiuni 
de utilizare nu ar trebui sa foloseasca acest Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari. 
→ Pastrati aceste instructiuni de utilizare la loc sigur. 
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Unde sa folositi Aspersorul Aqua Contour Automatic pentru irigarea suprafetelor mari 
Destinatie : Formele de irigare a suprafetelor mari GARDENA fac parte din  Sistemul Original                                                   
GARDENA si este proiectat pentru a fi folosit in aer liber, in gradina personala, pentru a uda 
gazonul si  zona de gradina. 
Notati :  Aspersorul Aqua Contour Automatic pentru irigarea suprafetelor mari nu poate fi folosit 
pentru lucrari industriale sau comerciale sau asociat cu chimicale, alimente, substante inflamabile 
sau explozive. 
2.Instructiunidesiguranta 
Baterii reincarcabile:  
Unitatea pentru irigarea suprafetelor maricontinea baterii reincarcabile litiu-ion, care se incarca 
automat printr-o celula solara incorporata. 
Atunci cand bateria reincarcabila este aproape descarcata ( de exemplu, din cauza murdaririi 
panoului protector al celulii solare), irigarea se va face pe o suprafata minima. 
Pentru a se reincarca complet, bateria are nevoie de circa 4 zile insorite (cate 8 ore pe zi) sau 10 
zile innorate. 
Informatii privind utilizarea: 
Aspersorul Aqua Contour Automatic pentru irigarea suprafetelor mari nu ar trebui 
combinat cu alte aspersoare pe o linie de irigat. 
Daca intervine o schimbare aria de udare a Aspersorului Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari, atunci se vor modifica si conditiile de presiune pe intreaga linie, schimbandu-se 
astfel si aria de udare a celorlalte aspersoare. 
Utilizati canale separate de apa pentru irigare. Nu instalati in aceeasi serie cu alte 
aspersoare. 
Ariile de udare selectate pot varia cu fluctuatii mari in presiunea apei. 
Nu sunt recomandate unitatile cu rezervor de presiune (cu camera de presiune) care sa alimenteze 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari cu apa, intrucat creeaza 
fluctuatii in presiune cu pornirea-oprirea presiunii. 
Nisipul si alte substante abrazive din apa determina uzura mai rapida si un debit final mai mic. 
In cazul apei ce contine particule de nisip, este recomandata utilizarea unui Filtru Central ( de ex. 
Filtru Central GARDENA art. 1510). 
3.Functii 



Panoul de control:  Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari 
GARDENA poate fi utilizat pentru udarea unor zone individuale de gradina. Un jet de apa se 
intoarce incet intr-un cerc pana la capatul zonei programate, se opreste, dupa care se intoarce din 
nou, alternand raza de udare in functie de zona programata. Panoul de control este folosit pentru a 
programa perimetrul de udat. 
Butonul de meniu : Alegeti intre modul de programare (Set) si modul 
de operare (Auto) ; 
Butonul ‘+’ Creste aria de irigat ; 
Butonul ‘-‘ Reduce aria de irigat ; 
Butonul OK : Memoreaza aria de irigare selectata; 
LED-urile pentru program: Indica pragramul; 
LED-urile AUTO: Indica modul de operare automat.  
LED-ul palpaie la fiecare 10 secunde. 
4.Punerea in functiune 
Alegeti amplasarea corecta a Aspersorului  Aqua Contour Automat 
pentru irigarea suprafetelor mari :  

Amplasarea corecta: 
Distribuirea circular a apei  
Cu o distributie a apei circulara, irigarea zonelor 
mari ar trebui pozitionata cat mai central posibil pentru a se asigura ca 
diametrul de irigat nu este afectat prea mult de factori externi, cum ar fi vantul.  
Distribuirea sectoriala a apei  
Cu o distributie a apei sectoriala, irigarea zonelor mari ar trebui pozitionata 
chiar la marginea ariei de irigat (de exemplu, coltul casei). 
Irigarea zonelor mari ar trebui pozitionata intr-un punct din aria de irigat care 

sa-i permita sa ude intreaga arie selectata. Aria maxima este de 9 m (cu o presiune la unitatea de 
irigat de 2 bar) 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari trebuie pus intr-un loc insorit 
tot anul pentru ca celulele solare ale bateriei sa primeasca lumina suficienta. 
Amplasarea incorecta : 

1 :   In zona de irigat nu trebuie sa existe obstacole (de exemplu : pereti, 
copaci, etc). Este necesar ca fiecare punct din zona de udat sa fie accesibil 
udarii in linie dreapta. Pentru raza maxima, inaltimea jetului poate ajunge la 
aprox. 5m. 
2 :   Raza minima de udat este de 2.5m (la 2 bar). Prin urmare, pentru 
distribuirea circulara a apei pentru Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari trebuie pozitionat la 2.5 m de toate margininile (A). Daca 
acest lucru nu este posibil, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor 
mari va fi pozitionat la marginea ariei de udat si se va alege o distribuire 
sectoriala a apei (B). 
Inainte de a instala Aspersorul  Aqua Contour Automat pentru irigarea 

suprafetelor mari, trebuie sa efectuati un test la suprafata pentru a va asigura ca  Aspersorul Aqua 
Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari poate iriga toata zona dorita de 
dumneavoastra. 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari are un filet exterior de 3/4" 
si este conectat la o conducta de 25 mm (8) Art. 2700/2701, utilizand o piesa in forma de „L” (7) 
Art. 2781. 

Instalati testul la suprafata pentru a verifica daca Aspersorul Aqua Contour 
Automat pentru irigarea suprafetelor mari are poate iriga intreaga suprafata 
dorita (vezi pct. 5 – Functionare). 
Daca, in timpul testului, Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari a udat intreaga suprafata dorita, atunci instalati sub 
unitate un start de pietris mare (9) de circa 20 cm x 20 cm x 20 cm. 
Instalati marginea superioara a Aspersorul Aqua Contour Automat pentru 
irigarea suprafetelor mari la acelasi nivel cu gazonul. Acest lucru previne 
orice avariere cand cositi gazonul. 
à Indepartati pelicula protectoare a panoului celulei solare. 



5.Functionare : Alegeti sectorul de udare : 
Se poate selecta un sector de udar intre 25º si 360º. Pentru a se evita 
udarea neintentionata a unor zone, ar trebui sa alegeti o zona 
aproximativa de udare (un pic mai mica). 
Alegerea sectorul aproximativ : 
Inchideti alimentarea cu apa. 
Invartiti capul duzei (10) cu mana pana la mijlocul zonei de udat (de 
exemplu P4). 
Alegeti aproximativ sectorul de udat :intoarceti stopul sector catre 
drepta ® in sensul mainii drepte (de exemplu P9) si intoarceti stopul de  
sector catre stanga (L) in sensul mainii stange (de exemplu P2). 
Re-ajustati sectorul : 
Deschideti alimentarea cu apa. 
Urmariti sectorul de udare si reajustati marginile sectorului (opririle) 
pentru stanga si dreapta potrivit limitelor de sector (P1 si P10) pana ce 
schimbarea de directie se potriveste cu limitele de irigare cerute. 
Dispozitiv anti-vandalism : 
Daca capatul duzei este intors mai mult decat limitele de sector, cu 
limitele de sector blocate, dispozitivul anti-vandalism  se activeaza. De 

indata ce se deschide alimentarea cu apa, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor 
mari, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari se va intoarce automat catre 
sectorul de irigat. Capul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari se poate roti la 
360º, inainte ca pozitia originala sa fie atinsa din nou. 
Programarea punctelor de contur ale sectorului de irigat : 

Sectorul de udat trebuie sa fie ales inainte de a face programarea. Se pot stabili 
programme pentru 2 locatii diferite de irigat. Se pot stabili pana la 50 de puncte de 
contur cu ajutorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari. Cu cat 
se traseaza mai multe puncte, cu atat conturul va fi descris mai precis (de exemplu, 
un arc circular P7-P10). 
Deschideti cele 2 incuietori (11) si ridicati capacul (12). 
Deschideti alimentarea cu apa. 
Cand folositi Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari 
pentru prima data, raza minima (2.5 m cu o presiune a debitului de 2 bar la 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari) este 
selectata. 
Apasati butonul OK (4). Se va aprinde LED-ul Auto verde (6). 
Apasati butonul MENIU (1). Se va aprinde LED-ul SET rosu. 
Rotiti capul duzei (10) pe inelul portocaliu cu mana catre limita de sector di partea 
stanga ( in exemplu P1) si mentineti apasat. 
Utilizati cele 2 butoane ‘+’ (2) si ‘-‘ (3) pentru a potrivi raza astfel incat sa ajunga 
la P1. 
 Apasati butonul OK  (4). Se va aprinde LED-ul Auto verde pentru o secunda si 
punctul P1 a fost memorat. 
Rotiti capul duzei (10) pe inelul portocaliu cu mana catre urmatorul punct de irigat 
(de exemplu P2) si tineti apasat. 
Utilizati cele 2 butoane ‘+’ (2) si ‘-‘ (3) ) pentru a potrivi raza astfel incat sa 
ajunga la P2. 
Apasati butonul OK  (4). Se va aprinde LED-ul Auto verde pentru o secunda si 
punctul P2 a fost memorat. 
Repetati procesul de la pausl 8 pana la pasul 10 pana cand limita dreapta a 

sectorului este atinsa (in exemplu P10). 
Apasati butonul MENIU. LED-ul SET rosu se va stinge, programarea este completa si LED-ul 
Auto verde se va aprinde un minut, dupa care va palpai la fiecare 10 secunde. 
Eliberati capul duzei (10) si verificati conturul zonei irigate. 
 In cazul in care conturul este irigat corect, inchideti alimentarea cu apa. 
Inchideti capacul (12) si ambele incuietori (11). 
Informatii despre programare : 



Imediat ce primul punct a fost programat, orice alt program existent va fi sters. Dupa ce 
programarea s-a terminat, nu se mai pot adauga sau sterge puncte in si din contur. In cazul in care 
conturul nu a fost setat cum doriti, va trebui sa efectuati reprogramarea cu mai multe puncte. 
Daca nici un buton nu este apasat timp de 60 de secunde in timpul programarii, aceasta se va 
termina automat si conturul va fi salvat. 
Pornirea/oprirea irigarii : 
Inainte de inceperea irigarii, Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari 
trebuie sa fie programat. 
Pornirea irigarii : 
à Deschideti la maxim alimentarea cu apa. Irigarrea va incepe automat, iar conturul zonei de 
irigat programat anterior va fi udat. 
Oprirea irigarii : 
à Inchideti alimentarea cu apa. Irigarea se va sfarsi. Programul ramane neschimbat. 
6. Scoaterea din functiune 
Depozitarea/pastrarea peste iarna : 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari este rezistent la inghet, astfel 
poate fi lasat in pamant in timpul iernii. 
Inchideti capacul si ambele incuietori. 
Inchideti alimentarea cu apa. Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari 
este golit automat prin intermediul valvei de drenaj incorporata. 
Aruncarea (in conformitate cu RL2002/96/EC) : 
Produsul nu trebuie pus impreuna cu deseurile menajere normale. Trebuie aruncat in conformitate 
cu normele de mediu locale. 
à Important : Asigurati-va ca produsul este preluat de centrul municipal de colectare si reciclare. 
Aruncarea bateriilor reincarcabile : 
Aspersorul Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari contine celule litiu-ion care 
nu ar trebui aruncate cu deseurile menajere normale. 
Aruncarea corespunzatoare este asigurata de dealer-ul GARDENA sau de centrul municipal de 
colectare si reciclare. 
Descarcati complet celulele litiu-ion. 
Aruncati in mod corespunzator celule litiu-ion. 
7.Intretinere 
Curatarea filtrului murdar : 

Deschideti ambele incuietori (11) si ridicati capacul (12). 
Rotiti filtrul de mizerie (13) in sensul invers acelor de ceasornic 1 si 
scoteti-l complet 2 (cupla tip baioneta). 
Curatati filtrul de mizerie (13) cu jet de apa curata. 
Repozitionati filtrul (13) in ordine inversa. 
Inchideti capacul (12) si ambele incuietori (11). 
Curatarea duzelor : 
Daca modul de udare nu mai este egal, duzele pot fi curatae folosind acul 
de curatat furnizat. 
Deschideti ambele incuietori (11) si ridicati capacul (12). 
Rotiti acul pentru curatat (14) (de exemplu cu o moneda) in sensul 
invers al acelor de ceasornic pana la 180° 1 si scoateti-l cu grija 2 
(cupla tip baioneta). 
Curatati duzele (15) cu acul pentru curatat (14). 
Inchideti capacul (12) si ambele incuietori (11). 
Curatarea panoului de protectie a celulelor solare : 
Pentru a va asigura ca bateriile reincarcabile sunt intotdeauna 
sificient de incarcate, panoul de protectie a celulelor solare trebuie 
curatat atunci cand se murdareste. 
Nu trebuie sa folositi agenti de curatate caustici/brazivi sau obiecte dure. 

à Curatati panoul de protectie a celulelor solare cu o carpa umeda. 
8. Remediere 

Defectiunea Cauza posibila Remediul 
Diametrul de irigat este mai  Fitrul pentru impuritati e murdar. Curatati filtrul pentru impuritati. 



mic decat la inceput Robinetul nu este deschis suficient. Deschideti robinetul. 
  Presiunea apei e prea mica. Mariti presiunea apei/alimentarii 
    cu apa. 
  Bateriile reincarcabile sunt aproape descarcate  Asigurati-va ca celulele solare sunt  
  (LED-urile Auto si SET palpaie)/Panoul protector  expuse la soare suficient/curatati 
  al celulelor solare e murdar panoul protector. Daca bateria  
    reincarcabila este aproape descarcata 
    raza e redusa la nivelul minim 
  Aspersorul este in modul de economisire a energiei Apasati butonul OK 
  (4 saptamani fara alimentare cu energie sau    
  utilizare)   
Irigarea inegala Duze murdare Curatati duzele 
  Capul duzei e murdar Curatati capul duzei 
  Capul duzei e stricat Contactati service-ul GARDENA 
LED-urile Auto si Set Bateriile reincarcabile sunt aproape descarcate  Asigurati-va ca celulele solare sunt  
palpaie simultan   expuse la soare suficient. 
Nici un LED nu palpaie Aspersorul este in modul de economisire a energiei Apasati butonul OK 
  Bateria reincarcabila este defecta Contactati service-ul GARDENA 
Capul duzei curge Mizerie pe capul duzei Apasati in jos capul duzei de cateva  
    ori in timpul operatiunii. 

9.Accesorii_recomandate 
Programator electronic Pentru controlul automat al  Art. 1805, 1810, 1815, 1825,  
 GARDENA irigarii 1833, 1835 
Piesa "L" GARDENA Pentru conexiunea sub pamant Art.2781 
  a sursei de apa   
Conducta de conectare Pentru instalarea sub pamant Art. 2700, 2701 
GARDENA a sursei de apa   
Conector GARDENA Pentru instalarea sub pamant Art. 2761 
  a sursei de apa   
Punct de conectare GARDENA Pentru instalarea sub pamant Art. 2795 
  a sursei de apa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Date tehnice 

Baterii reincarcabile 
Celule litiu-ion, 1100m Ah (incarcabile prin celulele 
solare 

Durata de functionare a bateriilor reincarcabile Aproximativ 5 ani 
Conexiuni 3/4" filet interior 
Temperaturi de functionare 5-60° C 
Presiunii 1-6 bar 
Diametrul de irigat 2,5-9 m la 2 bar; 4-11 m la 4 bar 
Sectorul de irigat 25-360° 
Jetul de apa cu raza maxima aprox. 600 l/h (la 2 bar)/aprox. 800 l/h (la 4 bar) 



11.Service/Garantie 
GARDENA garantează acest produs 2 ani (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 manuit corespunzător si in concordanta cu cerinţele instrucţiunilor de 
utilizare. 
Atât cumpărătorul cat si orice alta persoana nu au încercat sa  repare produsul 
Filtrul de impuritati nu intra sub garantie, fiind o componenta supusa uzurii. 
Instructiuni rapide de operare 
Pozitionati aspersorul si conectati la sursa de apa ( deschideti capacul). 
Aranjati capacul de acoperire portocaliu furnizat pe capul aspersorului (vei ilustratia). 
Reglati aproximativ sectorul de irigat cu ajutorul inelelor rosii de ajustare. 
Deschideti sursa de apa. 
Efectuati un test si ajustati sectorul de udat daca este necesar. 
Selectati LED-ul SET rosu cu ajutorul butonului MENIU. 
Aspersorul trebuie sa fie complet intins. Daca e necesar, apasati butonul „+” cel putin o data, 
astfel incat capul aspersorului sa se extinda complet. 
Aliniati cu mana capul duzei cu primul/urmatorul punct de irigat si mentineti. 
Ajustati distanta de stropire cu butoanele „+/-„ si confirmati cu butonul OK. 
Programarea altor puncte de stropire: repetati de la punctul 8 in jos. 
Dupa ce ati programat toate punctele de stropire, selectati LED-ul Auto verde cu butonul 
MENIU. 
Inchideti sursa de apa. 
Indepartati capacul portocaliu de pe capul aspersorului. 
Inchideti capacul si incuietorile. 
Deschideti sursa de apa. Sectorul programat este irigat. 
Sectorul de irigat poate fi corectat numai prin reprogramarea intregului sector. 
 
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. 
CERTIFICAT 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.  
Art nr : 1559 
Typ : Aspersor automatic AquaContour  
Directive EU : 98/37/EC ,  89/336/EC 
Armonizare EN : EN ISO 1200-1:04/04 ,  EN ISO 1200-2:04/04 
An de marcare : 2006 
Ulm , 01.08.2006 
 
MADEX INTERNATIONAL 
SOS ODAII NR 117-123 , SECT 1  
BUCURESTI 
TEL : 021.352.73.03/04/05 , FAX : 021.351.76.02 
e-mail : madex@ines.ro 
web : www.gardena-shop.ro 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


