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Art. 1820 Timer Electronic T14e 
Art. 1398 
 
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
 
 

1. Note la instructiunile de folosire 
 
Cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire si observati notele date. Folositi aceste 
instructiuni pentru a va familiariza cu Timer-ul , functiile sale si folosirea corecta cat si cu 
notele de siguranta. 
 
Atentie! Din motive de siguranta, copii si tinerii sub 16 ani cat si persoanele care nu sunt 
familiare cu aceste instructiuni nu vor folosi acest Timer Electronic. 
Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur. 
 

2. Folosirea adecvata 
 
Timer-ul Electronic T14e GARDENA este proiectat pentru uzul privat in gradini domestice sau 
de hobby, exclusiv in mediu extern, pentru controlul sistemelor de udat. 
 
Atentie! Timer-ul nu trebuie folosit in scopuri industriale sau in combinatie cu chimicale, 
mancare, substante usor inflamabile sau explozive. 
 
Conformitatea cu instructiunile de folosire date de fabricant este o cerinta obligatorie pentru 
asigurarea unei functionari corespunzatoare a Timer-ului Electronic GARDENA. 
 
Instructiunile de folosire contin de asemenea conditii de operare, service si intretinere. 
 

3. Date tehnice 
 
Presiunea de functionare: 1-12 bari 
Mediul folosit: apa limpede curata 
Temperatura max. a apei: 40 grade C 
Programe de udare: 14 
Baterii: 1 x 9V alkaline tip IEC 6LR61 
Durata de viata a bateriilor: aprox. 1 an 
 

4. Cum functioneaza Timer-ul Electronic 
 
Acest Timer Electronic T14 va permite sa setati diferite cicluri de udare pentru perioade 
diferite de timp in mod independent de faptul ca folositi un aspersor, un sistem de 
aspersoare sau un sistem micro-irigare pentru udarea gradinii. 
 
Timer-ul Electronic va uda gradina complet automat in fuctie de programul ales de 
dumneavoastra. Puteti sa programati timer-ul sa va ude gradina dimineata devreme sau 
noaptea tarziu cand apa se evapora mai putin, ori cat sunteti plecat in vacanta. 
 

5. Piese componente 
 
1 Unitatea de control 
2 Display 
3 Compartiment baterii 
4 Conexiune pentru unitatea de control 
5 Buton de deblocare a unitatii de control 
6 Conexiune pentru Senzorul de umiditate/Senzorul de ploaie 
7 Mansonul stutului pentru robinet 
Accesorii insotitoare 
8 Adaptor G3/4 pentru robinet 
9 Conector filetat GARDENA pentru robinet  
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optional 
10 Protectie anti-furtun 
 

6. Pregatirea pentru folosire 
 
Inainte de a folosi Timer-ul Electronic trebuie sa: 
 
1 Introduceti bateriile 
2 Conectati Timerul Electronic la robinet 
3 Setati un program de udare 
 
 Introducerea bateriilor (Fig. A) 
 
1 Scoateti unitatea de control (1) din carcasa Timer-ului apasand pe butonul (5) (Vedeti Fig. 
B/C). 
2 Introduceti bateriile (numai alkaline de 9V) in compartimentul pentru baterii (Fig. A). 
3 Reatasati unitatea de control la carcasa. 
 
 Conectarea Timer-ului la robinet (Fig.C) 
 
Timer-ul este prevazut cu mufa pentru robinet cu filet de 33,3 mm (G1). 
Adaptor pentru filet de 26,5 mm (G3/4) 
Adaptorul furnizat permite conectarea Timer-ului la robinet cu filet de 26,5 mm (G3/4). Daca 
folositi adaptorul, strangeti adaptorul pe robinet inainte de a strange Timer-ul pe adaptor. 
Atentie! Atasati si strangeti manual. Nu folositi clesti! 
 
 Functiile butoanelor si display 
 
Nota: Unitatea de control a Timer-ului(1) poate fi scoasa (Fig. B). Acest lucru va permite sa 
setati programe de udat in alta parte fata de unde se foloseste Timer-ul. 
 
Meniu- O.K. 
→  Trece in urmatorul stagiu al programului. Accepta si confirma simultan datele ce le 
introduceti folosind butonul man. 
 
On/Off-man. 
→  Folosit pentru a schimba datele individuale (ex: ora, minutul, ..) 
→  Pentru porni/opri manual un sistem de udare conectat. 
 
LCD Display 
Note: 

- In modul de inregistrare afisajul corespunzator clipeste. 
- La temperaturi inalte (peste 60 grade C) LCD-ul se poate stinge. 

Acest lucru nu are efect asupra derularii programului. Imediat ce LCD-ul se raceste 
afisajul va reaparea din nou. 

 
On 
Starea afisajului – Sistemul de udare conectat este activ. 
 
Off 
Starea afisajului – Sistemul de udare conectat este inactiv. 
 
Time (ora curenta) 

→  In modul programare : Hours – ora actuala 
             Minutes – minutul actual 
 
Start 
→  Ora de pornire; cand sistemul de udare devine activ. 
Hours – ora la care sistemul devine activ 
Minutes – minutul la care sistemul devine activ 
 
Cycle 
Afiseaza programul selectat. 
 
 Programarea 
 
Introducerea orei curente 
1 Apasati tasta O.K. 
→  afisajul orei incepe sa clipeasca. 
2 Puteti selecta ora folosind tasta man., ex: 9:00 
3 Folositi tasta O.K. pentru a confirma setarea orei si pentru a putea introduce minutul. 
4 Selectati minutul folosind tasta man., ex: 23 
5 Confirmati introducerea datelor apasand tasta O.K. si comutati pe ora de pornire. 
 
Introducerea orei de pornire 
 
1 Folositi tasta man. Pentru a introduce ora de pornire, ex: 7 
Apoi apasati O.K. pentru a confirma ora si a putea introduce minutul. 
2 Din nou folositi tasta man. Pentru a seta minutul orei de pornire, ex:30. 
Confirmati  datele introduse apasand tasta O.K.. Acum puteti selecta programul. 
 
Programe active 
 
1 Alegeti un program listat in sectiunea „Programe”. Apasati tasta man. In mod repetat pana 
cand numarul programului dorit apare pe afisaj. 
Nota: In combinatia 00(Stand-by) nici un program nu este activ. 
2 Confirmati selectia apasand tasta O.K. 
→  Acum ati programat cu succes Timer-ul dumneavoastra. Ora curenta apare acum pe 
display. 
 
Nota: 

- Puteti trece oricand in timpul programarii peste una din etapele programarii 
apasand pe tasta O.K. (ora curenta, ora de pornire, numarul programului). Datele 
setate sunt atunci acceptate simultan. 

- Daca nu introduceti datele in max. 120 secunde, automat veti iesi din modul 
programare si display-ul va arata ora curenta (modul normal afisaj). Orice schimbari 
facute anterior vor fi inregistrate. 

- Ati programat cu succes Timer-ul dumneavoastra. Gradina dumneavoastra va fi 
acum udata automat la ora stabilita de dumneavoastra. 

 
Afisajul in timpul functionarii 
Exemplu: 

- Ora curenta este 8:45 am 
- Afisajul ON este aprins; asta inseamna ca udarea este in curs de desfasurare 

(activa) 
- Punctele dintre ora si minut clipesc; asta inseamna ca ceasul functioneaza. 
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Puteti porni sau intrerupe prematur udarea in orice moment apasand tasta man.. Perioada de 
udare este atunci 30 minute. 
 
Citirea/ schimbarea programului 
Pentru verificarea datelor, puteti apasa repetat tasta O.K. pentru a trece prin nivelele 
programului. Nivelele programului sunt verificate si selectate consecutiv. Acest lucru nu 
intrerupe ciclul programului curent. 
 
Pentru a schimba datele procedati dupa cum este aratat mai sus. 
 
Programe 
 
Numarul programului Ciclul Durata 
00 Nici un program activ - 
01 6 ore ( de 4 ori pe zi) 3 minute 
02 12 ore (de 2 ori pe zi) 3 minute 
03 12 ore (de 2 ori pe zi) 15 minute 
04 24 ore (o data pe zi) 3 minute 
05 24 ore (o data pe zi) 5 minute  
06 24 ore (o data pe zi) 30 minute 
07 24 ore (o data pe zi) 1 ora 
08 2 zile 5 minute 
09 2 zile 30 minute 
10 2 zile 1 ora 
11 3 zile 30 minute 
12 3 zile 1 ora 
13 7 zile 1 ora 
14 7 zile 2 ore 
 
Programare manuala- independenta 
Inainte si dupa introducerea datelor, puteti folosi Timer-ul Electronic T14e GARDENA manual, 
independent de datele programate. Pentru a face asta apasati tasta man. 
 
Apasati o data tasta MAN pentru a activa udarea pentru maximum 30 minute (LCD: On). 
Apasati din nou tasta man. Pentru a opri udarea. 
 

7. Schimbarea bateriilor 
 
Atentie! Pentru a fi siguri ca Timer-ul functioneaza in siguranta, folositi numai baterii alkaline 
de 9 V tip IEC 6LR61. 
Daca nivelul voltajului bateriilor scade sub o anumita valoare indicatorul Batt. Se aprinde. 
Este posibil sa initiati udarea manual (chiar daca bateriile sunt prea slabe-valvele nu se vor 
deschide), dar udarea la orele programate nu mai este posibila. 
Chiar daca bateriile sunt foarte descarcate pentru a porni un program, daca valva este 
deschisa se va inchide. 
Puterea bateriilor este testata in timpul efectuarii deschiderii valvei. In acest fel puteti testa 
capacitatea bateriilor in orice moment. Pentru aceasta apasati pur si simplu tasta On/Off-
man. Daca valva se deschide si indicatorul Batt. Nu apare pe afisaj, atunci bateriile nu trebuie 
inlocuite. 
 
Atentie! Datele introduse anterior schimbarii bateriilor vor fi pierdute. 
Programati din nou Timer-ul. 

 
Pentru indicati privind schimbarea bateriilor vedeti cap. Introducerea bateriilor. 
 

8. Note de siguranta si functionare 
 

- Randamentul minim al apei trebuie sa fie de 20-30 l/h pentru a asigura o functionare 
corecta a Computerului. 
De exemplu, cel putin 10 x capete de irigat de 2 litri sunt necesare pentru a controla 
un Micro-sistem de irigare. 

- Pentru a preveni patrunderea apei in compartimentul bateriilor, Timer-ul trebuie 
montat in pozitie perpendiculara cu mansonul stutului pentru robinet orientat in 
sus. 

- Programati Timer-ul cu robinetul de alimentare inchis. In acest fel evitati sa va 
stropiti atunci cand folositi functia manuala On/Off. Puteti scoate unitatea de 
control din carcasa pentru a programa Timer-ul. 

- Timer-ul trebuie folosit numai in aer liber. 
Atentie! Timer-ul nu trebuie folosit in spatii inchise. 

- Timer-ul trebuie depozitat intr-un loc uscat si ferit de inghet, inaintea sosirii 
sezonului rece. 

- Temperatura maxima a apei folosite este de 40 grade C. 
- Presiunea minima de functionare este de 1 bar iar cea maxima este de 12 bari. 
- Verificati filtrul din mansonul stutului pentru robinet(7) regulat si curatati-l daca 

este necesar. 
- Evitati solicitarea elastica a furtunului. Nu trageti de furtunul conectat la Timer-ul 

Electronic. 
- Folositi numai apa limpede si curata. 

 
9. Protectie anti-furt (Fig.D) 

 
Pentru a va proteja Timer-ul impotriva furtului, protectia GARDENA anti-furt(10) (1815-
00.791.00) este disponibila la Service-ul GARDENA. Dispozitivul anti-furt este fixat pe spatele 
Timer-ului. Retineti ca surubul ce fixeaza dispozitivul nu mai poate fi desfacut odata ce a fost 
strans. Dispozitivul poate fi folosit, de exemplu, pentru atasarea unui lant. 
 

10. Senzorul de umiditate a solului GARDENA (Fig.E) 
 
Impreuna cu Senzorul de umiditate a solului (Art. 1187) udarea este controlata in functie de 
umiditatea din sol. 
 
Asamblare 
Senzorul de umiditate a solului se conecteaza la conexiunea(6) din spatele unitatii de control 
(Fig.A). 
 
Cum functioneaza 
Daca senzorul de umiditate conectat indica o umiditate suficienta a solului atunci programul 
de udare este intrerupt sau nu este initiat. 
 
Nota: Udarea manuala (functia On/Off-man.) este inca posibila. 
 

11. Senzorul de ploaie GARDENA (Fig.F) 
 
Impreuna cu Senzorul de ploaie (Art.1189) udarea este controlata luand in considerare 
precipitatiile naturale. 
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Asamblare 
Senzorul de ploaie, ca o alternativa la Senzorul de umiditate, poate fi conectat la 
conexiunea(6) din spatele unitatii de control (Fig.A). 
 
Cum functioneaza 
Daca senzorul de ploaie conectat indica o cantitate de ploaie potrivita, programul de udare 
este intrerupt sau nu este initiat. 
 
Nota: Udarea manuala (functia On/Off-man.) este inca posibila. 
 

12. Probleme de functionare 
 
Problema Cauza posibila Remediu 
Nu puteti sa porniti  
Timer-ul folosind  
functia On/Off-man. 

Puterea bateriilor 
Prea mica 

Introduceti baterii noi 

Robinetul este inchis Deschideti robinetul 
Udarea nu este initiata 
 
 

Puterea bateriilor 
Prea mica 

Introduceti baterii noi 

Date introduse/ schimbari 
Facute in timp ce programul 
Pornea sau imediat inainte 

Introduceti date sau 
Faceti modificari inainte 
Sau dupa ora de pornire 
Aleasa 

Robinetul este inchis Deschideti robinetul 
Senzorul de umezeala sau 
Senzorul de ploaie indica  
Umiditate suficienta 

Daca este uscat, verificati  
Instalarea/ pozitia senzorului 
De umezeala sau a senzorului  
De ploaie. 

Baterie lipsita de energie 
Dupa o perioada scurta  
De functionare. 

Bateriile nu sunt alkaline Folositi baterii alkaline 

 
Daca aveti orice alta problema cu Timer-ul Electronic, contactati Departamentul Service. 
 
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. 

 
GARANTIE 
 
GARDENA ofera garantia legala pentru acest produs (incepand cu data cumpararii). Aceasta 
garantie acopera toate defectele serioase care se dovedesc a fi defecte de material sau de 
fabricatie. Sub garantie noi va vom inlocui aparatul sau il vom repara fara costuri numai daca 
sunt indeplinite urmatoarele conditii: 

- Aparatul a fost folosit corespunzator si in concordanta cu cerintele din 
instructiunile de folosire. 

- Daca nici cumparatorul si nici o alta persoana neautorizata nu a incercat sa repare 
produsul. 

- Defectiunile datorate instalarii necorespunzatoare a bateriilor sau a scurgerii 
bateriilor sunt excluse din aceasta garantie. 

 
Prezenta garantie nu afecteaza cererile de garantie existente catre dealer/ vanzator. 
In caz de reclamatie, trimiteti aparatul defect impreuna cu o scurta descriere a problemei, 
copia facturii si talonul de garantie, prin posta platita, catre Service-ul GARDENA listat in 
aceste instructiuni. 
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:  Timer Electronic pentru udat 
Tip:    T14e 
Număr articol:   1820 
Directive UE:   Compatibilitatea Electromagnetica 89/336/EC 
    Directiva 93/68/EC 
Anul de marcare CE:  1999 
 
România  
MADEX INTERNATIONAL 
Sos. Odaii, Nr. 117-123 
Sector 1, Bucuresti, 
Tel: 021 352 76 03,  
Fax: 021 351 76 02 
e-mail : madex@ines.ro 
web : www.gardena-shop.ro 


