
 
 
 
 

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
 

 Art. 1739 – PRESOSTAT ELECTRONIC 
 
PRESOSTAT ELECTRONIC GARDENA 
 
Bine aţi venit in gradina GARDENA… 
 
Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie. Utilizaţi aceste instrucţiuni pentru a 
va familiariza cu sistemul, modul de operare corect si normele de 
siguranţa. 
Din motive de siguranţa, copii sub 16 ani precum si persoanele care nu 
au luat la cunostinta aceste instrucţiuni de folosire nu vor folosi acest presostat 
electronic. 
Tineti instrucţiunile de folosire intr-un loc sigur. 
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1 Domenii de aplicaţie pentru presostatul electronic GARDENA 

Domeniul de utilizare: 
Presostatul electronic GARDENA este folosit pentru transformarea pompelor de gradina 
in sisteme domestice automate pentru uz privat in gradina sau porţiuni de gradina. 
Nota! Pompa folosita trebuie sa ajungă la o presiune de cel puţin 2,5 bari la 
aspirare pentru presostatul electronic. 

2 Pentru siguranţa dumneavoastră 
Atenţie! Soc electric! 
Risc de rănire datorita socului electric. 
Deconectaţi de la priza pompa de gradina înainte de umplere, după folosire, in caz 
de defecţiune si înainte de orice operaţiune de intretinere asupra acesteia. 
Locaţie: 
Atenţie: Folosirea pompei de gradina cu presostat electronic la piscine, iazuri de gradina 
sau alte locuri similare este permisa numai daca sursa de curent folosita este prevăzuta 
cu inpamantare(DIN VDE 0100-702 SI 0100-738). In plus, pompa trebuie fixata bine sa 
nu cada, si nu trebuie udata. Ca sistem aditional de siguranţa poate fi folosit un …. 
Cereţi sfatul unui electrician. 
Asiguraţi-va ca locul este solid pentru amplasarea sigura a pompei. 
Plasaţi pompa la o distanta sigura fata de lichid. 
Cabluri prelungitoare 
Presostatul electronic functioneaza numai la tensiunea de 230 V/ 50 Hz 



Vedeţi tensiunea de alimentare 
In concordanta cu normele DIN VDE 0620, cablul de alimentare precum si cele de 
prelungire nu pot avea un diametru mai mic decât un cablu cu izolaţie de cauciuc având 
codul H07 RNF. 
Asiguraţi-va ca priza si stecarul nu sunt intr-o zona in care ar putea fi udate. 
Verificarea vizuala 
Intodeauna priviţi cu atenţie înainte de folosire echpamentul si mai ales stecarul si cablul 
pentru a nu fi deteriorate. 
Un echipament defect nu va fi folosit. 
Daca este defect, prezentaţi presostatul electronic unui service GARDENA 
3.Funcţii si afişaj 
Presostatul electronic este echipat cu o unitate de control electronica cu programe 
prestabilite. Unitatea de control este comandata de impulsurile primite de la presostat si 
de la sistemul de protecţie împotriva funcţionarii in regim de suprasarcina a pompei. 
Presostatul este setat din fabrica sa decupleze la presiunea de aprox. 2,2 bari. Aceasta 
setare nu poate fi schimbata. Mecanismul de protecţie împotriva suprasarcinii protejează 
pompa de defecţiuni si contorizează timpul in care pompa functioneaza cu evacuarea 
închisa. 
Explicaţii ale termenilor 
Operare normala 
Pompa a ajuns la presiunea maxima si se opreşte automat. 
Cicluri de aspiraţie 
Pompa repeta “Operare normala” după 4 minute 
Mod automat de amorsare( led-ul galben de alarma clipeşte) 
După o eroare, unitatea electronica de control efectuează trei încercări automate de 
amorsare la intervale diferite de timp( după 1 ora, după 5 ore, după 20 ore) pentru a 
intra in modul de “operare normala”.Incercarea de amorsare are loc la fiecare interval. 
Tasta “RESET” 
Puteţi sa porniţi pompa in orice moment apăsând tasta RESET. Daca totuşi led-ul de 
alarma clipeşte, atunci nu puteţi porni pompa decât daca scoateţi pompa din priza si 
apoi o bagati din nou. 

 
Afişajul unitatii de control electronice 
Tasta RESET: Reporneste pompa in urma unei erori                                                                                                                                                                                                                                                      

survenite. 
Led-ul roşu POWER: Arata ca pompa este  in priza. 
Led-ul verde PUMP ON: Indica funcţionarea pompei. 
Led-ul galben de alarma NO WATER: Indica o eroare. 

 
Operaţiuni in desfasurare 
Led-ul POWER este aprins: Pompa functioneaza in modul “Operare normala” 
Led-ul PUMP ON aprins: Pompa pompează. Odată atinsa presiunea max. pompa se 
opreşte si led-ul se stinge astfel pompa intrând in modul de operare normala. 
Led-ul PUMP ON clipeşte încet 1/sec.:Debitul apei la alimentare este prea mic(mai 
puţin de 90l/h). Pompa mai functioneaza un moment apoi se opreşte. Pompa porneşte 
imediat ce presiunea ajunge la nivelul de aprox. 2,2 bari( daca sunt scurgeri) sau pompa 
este gata sa se oprească daca aţi terminat apa. 
Led-ul PUMP ON clipeşte repede 4/sec.: Debitul la aspiraţie este prea mic (mai puţin 
de 300 l/h). Pompa continua sa funcţioneze aprox. 40 secunde. Daca nu intra in modul 
normal de operare in acest timp, pompa se opreşte trecând in modul automat de 
amorsare. 
Led-ul ALARM clipeşte încet 1/s: Nivelul apei este scăzut la repornirea pompei. 
Pompa trece prin prima încercare de amorsare. Daca nu intra in modul normal de 
funcţionare pompa se opreşte si intra in modul automat de amorsare. 



Led-ul ALARM clipeşte repede 4/s: Alarma indica faptul ca nivelul apei este prea mic 
pentru modul normal de operare. Unitatea de control trece in modul automat de 
amorsare. 
Led-ul ALARM este aprins: Programul de amorsare automata nu este activ deoarece 
nu mai este apa in rezervor sau filtrul este murdar. 
Led-ul PUMP ON este aprins si led-ul ALARM clipeşte: Atenţie! Exista scurgeri in 
sistemul de conducte. Pompa porneşte si se opreşte datorita unei scurgeri. Daca pompa 
porneşte si se opreşte de mai mult de 7 ori in  doua minute motorul pompei se opreşte 
automat. 
4 .Asamblare 
Fixarea presostatului pe pompa: 
 

Presostatul electronic are filet de 33,3 mm(G1)  
1. Pentru pompele GARDENA: art.1422/1429/1432/1434/1438/1442 
insurubati adaptorul(2) la pompa si insurubati surubul de siguranta pe 
lateralul conexiunii pt. Presostat. 
2. Puneţi presostatul(4) pe pompa 
3. Tineti cu o mana presostatul(4) si insurubati cu                     
cealaltă mana piesa mobila(5) in pompa pana se                       
opreşte. 
4. După ce s-a oprit, intoarceti in sens invers acelor                          
de ceas valva anti-retur(6) doar o tura pana la poziţia             
necesara. 
5. Conectaţi stecarul(7) pompei la priza(8) din spatele 

presostatului(4). 
5. Punere in funcţiune 
Conectarea furtunului la partea de aspiraţie 

Nu folosiţi accesorii pentru furtunuri! 
Trebuie folosit un furtun rezistent la vacuum. 
Ex.: Furtun pt pompa GARDENA art. 1411 
Pentru a scurta perioada de aspirare a pompei la pornire, va                   
recomandam folosirea filtrului cu valva de sens GARDENA art.1728 
in combinaţie cu furtunul GARDENA art. 1412, care previn golirea 
furtunului la oprirea echipamentului. 
Scoateţi stutul furtunului de aspiraţie si inlocuiti-l cu filtrul(9) pentru 
mizerie primit. 
Puteţi folosi deasemenea filtrul preliminar pentru pompa GARDENA 
art. 1730/1731 
Este important sa filtraţi apa pentru a proteja presostatul. 

Conectaţi furtunul la partea de alimentare 
Diametrul interior al ieşirii presostatului de 33,3 mm(G1) poate fi modificat daca este 
necesar cu o ieşire cu filet exterior folosind un stut pentru pompa GARDENA art. 1745, 

care poate fi cuplat cu o mufa pentru furtun GARDENA. 
Pentru pompe prevăzute cu ieşire cu filet exterior de 33,3 mm(G1) 
orizontala va recomandam folosirea unui cot cu filet interior art. 
7281.  
6. Operare 
Pornirea presostatului electronic 

Atenţie! Pericol de electrocutare! 
Scoateţi presostatul din priza înainte de a îl monta. 
1 Rotiţi butonul valvei(10) in poziţia 2(valva deschisa) 
2 Scoateţi furtunul de aspiraţie de la pompa 
3 Umpleţi cu lichid de pompat prin orificiul de alimentare(11) 

pana da pe afara 



4 Deschideţi orice robinet de pe linia de alimentare ca aerul 
sa poată fi evacuat. 

5 Folosiţi apa rămasa pentru a o turna in furtunul de 
alimentare ca aerul sa poată ieşi in timpul aspirării. 

Stecarul pompei trebuie introdus in presostat! 
6 Daca exista butonul de pornit/oprit la pompa puneţi-l pe poziţia pornit. 
7 Conectaţi stecarul (12)la o priza de 230 V/ 50 Hz curent alternativ. 
Atenţie! Pompa va porni imediat! 
8 Atunci când pompa este in funcţiune, rotiţi butonul (10) valvei de sens in poziţia 1. 
Daca pompa nu furnizează lichid după 7 minute, scoateţi presostatul(12) din 
priza.(vedeţi 8 Probleme de funcţionare) 
7. Intretinere 
Curatarea presostatului electronic 

Atenţie! Pericol de electrocutare! 
Scoateţi presostatul din priza înainte de a efectua orice operaţiune 
de intretinere. 
1 Reduceţi presiunea deschizând o valva 
2 Scoateţi furtunul de presiune si umpleţi presostatul (4) cu apa cu oţet 
sau alte substanţe de uz casnic anti-calcar 
3 Clatiti presostatul(4) bine după aceea. 

8 .Probleme de funcţionare 
Atenţie! Pericol de electrocutare! 
Scoateţi presostatul din priza înainte de a efectua orice operaţiune de remediere a 
unor defecţiuni. 
 

Probleme Cauze probabile Remedii 
Led-urile ON LED si ALARM 
LED clipesc alternativ 
Vedeţi 3 Funcţii si afişaje 

Probleme sau scurgeri la 
supapa de sens de la capătul 
furtunului de aspiraţie 
Pompa si furtunul de absorbţie 
nu sunt umplute cu lichid de 
pompat 
Valva de sens pe poziţia 2 si 
nu pe poziţia 1 imediat ce 
pompa începe sa funcţioneze 
Furtunul de aspiraţie nu este 
scufundat in lichid 
Debitul de alimentare prea mic 
Furtunul de aspiraţie si 
conexiunile nu sunt strânse 
Filtru de aspiraţie colmatat 
Aerul din partea de alimentare 
nu poate ieşi din cauza ca nu 
sunt deschise caile de 
consumare 
Ţevile de alimentare sau 
consum nu sunt bine îmbinate 

1. Deconectaţi de la 
reţeaua electrica 
presostatul. 

2. Remediaţi problema. 
3. Conectaţi la reţeaua 

electrica presostatul. 
 
Daca pompa nu începe 
operaţiunea de amorsare 
contactaţi service-ul 
GARDENA 

Pompa porneşte si se 
opreşte in continuu daca 
lichidul este aspirat la un 
debit mai mare de 400 l/h 

S-a depus mizerie pe 
presostat 

1. Scoateţi presostatul de 
pe pompa. 

2. Puneţi valva de sens pe 
poziţia 2. 

3. Clatiti presostatul. 
Pompa nu porneşte sau se 
opreşte brusc in timpul 

Nu exista curent Verificaţi siguranţele si 
instalaţia electrica 



funcţionarii Presostatul este încărcat cu 
calcar 

Curatati de calcar presostatul 

Pompa functioneaza fara a 
trage apa 
Nota: Chiar si cea mai mica 
scurgere poate duce la 
scăderea presiunii. 

Scurgeri la partea sub 
presiune 

1. Verificaţi linia sub 
presiune si 
consumatorii pentru 
eventualele scurgeri 

2. Valva de sens trebuie 
sa fie pe poziţia 1 in 
momentul localizării 
scurgerilor. 

Sunt depozite de mizerie in 
presostat 

1. Scoateţi presostatul de 
pe pompa. 

2. Rotiţi  butonul valvei de 
sens in poziţia 2. 

3. Curatati valva de sens. 
Pompa merge in continuu Valva este in poziţia 2 Fixaţi valva de sens in poziţia 

1 
Valva de sens a presostatului 
este blocata 

Curatati valva de sens a 
presostatului. 

Scurgeri mari la linia sub 
presiune 

Eliminaţi scurgerile. 

Pompa nu porneşte Consumatorii sunt opriţi. 
Este suficienta presiune.  

Folosiţi consumatorii. 

In completare va rugam sa consultaţi si instrucţiunile de folosire pentru pompele 
de gradina. 
Daca aveţi alte probleme cu pompa de gradina, contactaţi Departamentul Service. 
9. După operare  
Depozitare pe timp de iarna 
Goliţi pompa si presostatul înainte de sezonul rece. Depozitaţi-le intr-un loc ferit de 
inghet. 
10. Accesorii 
Filtru pentru aspirare 
GARDENA 

Pentru echiparea furtunelor 
de aspiraţie cu supapa de 
sens 

Art. 1726/1727/1728 

Filtru preliminar de 
pompa GARDENA 

Recomandat pentru 
pomparea lichidelor 
nisipoase  

Art. 1730/1731 

Furtun pt vacuum  Art. 1729 
11. Date tehnice 
Tip Art. 1739 
Presiune de oprire 2,2 ± 0,2 bar 
Presiune maxima 6 bar 
Debit maxim 8400 l/h 
Debit min la alimentare admis 90 l/h 
Debit min la aspirare admis  300 l/h 
Temperatura max apa 35 grade C 
Tensiune de alimentare 230 V/ 50 Hz 
Putere max 8 A 
Clasa de protecţie IP 44/I 
12. Service 
Garanţii: 



GARDENA oferă 2 ani garanţie pentru acest produs din momentul cumpărării. Garanţia 
acoperă toate defectele care se dovedesc a fi cauzate de proasta fabricaţie sau a 
materialelor de slaba calitate. 
In perioada de garanţie va vom schimba sau repara produsul gratuit in următoarele 
condiţii:  
- Sistemul a fost utilizat adecvat si in concordanta cu instrucţiunile de folosire 
- Daca cumpărătorul si nici o alta persoana neautorizata nu au încercat remedierea 
defecţiunii. 
Garanţia producătorului nu afectează drepturile de garanţie cerute de beneficiar de la 
distribuitor/vânzător. 
 
Responsabilitatea legala a produsului  
Noi subliniem ca in concordanta cu legea garanţiei, noi nu suntem răspunzători pentru 
nici o paguba cauzata de aparatul nostru daca aceasta se datorează unei reparaţii 
necorespunzătoare, daca componentele schimbate nu sunt componente originale 
GARDENA sau nu sunt aprobate de noi, iar reparaţia nu a fost efectuata la un service 
GARDENA sau de către un specialist autorizat. Acest lucru este valabil si in cazul 
pieselor de schimb sau a accesoriilor. 
 
UE -Certificat de conformitate 
Prin prezenta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,D-89079 Ulm, 
certifica faptul ca, in momentul in care produsele menţionate mai jos ies din fabrica sunt 
in concordanta cu directivele UE, standardele desiguranţa UE si standardele specifice 
ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără 
aprobarea noastră. 
 
Descriere produs : presostat electronic 
Directive EU : 89/336/EG 
                       2006/95/EG 
                       93/68/EG 
An de marcare : 1997 
Ulm , 01.12.1999 
Manager departament tehnic : THOMAS HEINL 
 
MADEX INTERNATIONAL 
SOS ODAII NR 117-123 
ROSTOCK 1 ET 1 MODUL A 
SECTOR 1 
BUCURESTI  
TEL : 021.352.76.03 / 04 / 05 
FAX : 021.351.76.02 
E-mail : madex@ines.ro 
Web : www.gardena-shop.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


