
 
 
PROGRAMATOR   UDAT     T   1030   D    GARDENA  
Va  rugam sa cititi aceste instructiuni cu grija  . Folositi aceste instructiuni ptr. a va familiariza cu Programatorul electronic 
si utilizarea sa corespunzatoare si Datele despre securitate.   
ATENTIE !!!  Din motive de securitate nu lasati in preajma Programatorului persoane sub 16 ani precum si pe cei care nu 
cunosc aceste intructiuni. 
Persoanele cu abilitati fizice sau psihice reduse pot folosi acest produs doar daca sunt supervizati sau instruiti de o 
persoana care raspunde de ele.  
Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur. 
Continut: 
1. Unde se foloseste Programatorul de udat GARDENA T1030 D  
2. Pentru siguranta Dvs. 
3. Functionarea  
4. Punerea in functiune 
5. Programare / Utilizarea Programatorului   
6. Depozitarea / Scoaterea din functiune a Programatorului               

 7.   Remedierea defectiunilor 
 8    Date tehnice 
9    Service / Garantie  

1.UNDE SE FOLOSESTE  PROGRAMATORUL DE UDAT GARDENA 
Programatorul de udat se utilizeaza in  gradini private numai in exterior ptr. a controla aspersoare si sisteme de irigare.  
NOTA : Programatorul NU trebuie folosit in scopuri industriale si cu substante chimice, alimentare, usor 
inflamabile si explozive. 
Programatorul de udat poate fi folosit ptr. irigarea automata in timpul concediului. 
2.PENTRU SIGURANTA DVS. 
  ATENTIE :  
Programatorul se vafolosi numai in exterior. El nu poate fi folosit in interiorul casei.  
Pentru a asigura functionarea corespunzatoare a  Programatorului folositi numai o baterie de 9 V alcalina de tip IEC6LR 
61 .Bateria trebuie schimbata cel putin 1 data pe an . 
Inainte de o perioada lunga de absenta (vacanta, concediu) bateria trebuie testata ( vezi 4 Punerea in functiune )  
Atentie!Programatorul nu trebuie folosit  in interior.Folositi-l NUMAI numai in exterior. 
Presiunea de operare minima este de 1 bar. Presiunea maxima este  de12 bar. 
Debitul minim pentru asigurarea functionarii corecte este de 20 l/h 
- Verificati filtrul din mansonul cu filet interior si curatati-l daca este necesar . 
- Nu trageti de furtunul conectat la Programator si evitati  ca acesta sa  fie supus tensionarii. . 
Bateria :  
Din motive functionale si de siguranta folositi doar baterii de  9  V (alkaline) de tip  IEC 6LR61.  
Programatorul va functiona doar timp de  1 an daca noua baterie alkalina are cel putin 9 V . 
Punerea in functiune a programatorului :  
Programatorul trebuie montat numai in pozitie perpendiculara cu piulita manson  indreptata spre varf ca sa impiedice 
patrunderea apei in compartimentul bateriei. 
Dupa ce ati selectat programul de stropire,Programatorul se deschide la timpul selectat.Programati cu robinetul inchis. 
Astfel nu va veti uda atunci cind incercati sa folositi functia manuala  On/Off. Puteti sa scoateti dispozitivul de control din 
carcasa pentru a programa Programatorul de udat. 
Debitul de apa :  
Temperatura maxima ptr. apa este 40 C. Folositi numai apa curata  si proaspata.  
3 FUNCTIONAREA  
Programatorul de udat  GARDENA T 1030  D va permite setarea unor cicluri de udare pentru perioade diferite de timp 
indiferent daca folositi un  aspersor,un sistem de aspersoare sau sistem cu capete de micro-picurare pentru a va uda 
gradina.   
Programatorul va uda gradina complet automat conform programului selectat.  Puteti seta Programatorul sa ude 
dimineata devreme sau noaptea tarziu cand apa se evapora cel mai putin sau  atunci cand sunteti  plecati in vacanta.  
Pur si  simplu  programati ora ( cea mai apropiata), ziua, timpul de pornire a udarii/ciclul/zilele si durata prin rotirea 
indicatorului (B) al butonului de control (A) la ora corecta si apasand butonul de OK (C). 
Programatorul se deschide la ora stabilita de Dvs.  
Cele  2 Led-uri Time (timp)si Day (zi) palpaie ptr. a va indica bateriile consumate. 

- Inlocuiti bateriile (vezi 4. Operare “introducerea bateriilor”)  
Siguranta functionarii programatorului depinde de calitatea bateriilor . 
Daca schimbati bateriile programarile nu sunt salvate .  
Trebuie sa le programati din nou (vezi 5 Operare). 
 



4.PUNEREA PROGRAMATORULUI IN FUNCTIUNE  
Introduceti bateria :  
Programatorul poate functiona numai cu o baterie de 9 V alkalina de tip IEC  LR 61 

1. Apasati butonul de deblocare (1)  si scoateti unitatea de control (2) din carcasa Programatorului.  
2. Introduceti bateria (3) in compartimentul bateriilor  .RESPECTATI POLARITATEA CORECTA (P) (marcaje +/- )  

Led-ul Time palpaie.  
3. Reinstalati unitatea de control (2) in carcasa . 

Schimbati bateriile din timp pentru a preveni o eroare a Programatorului din cauza bateriilor slabe atunci cand plecati de 
acasa o perioada mai lunga de timp. Aveti grija ca perioada de functionare a bateriilor de pana acum si perioada de timp 
cat veti fi plecat sa nu depaseasca un an . 
Chiar daca bateria este aproape terminata programatorul are grija ca o supapa deschisa sa fie intotdeauna inchisa 
deoarece inchiderea unei valve necesita mai putina energie decat deschiderea ei.  
Conectarea Programatorului :  
Programatorul este prevazut cu manson cu filet interior (4) pentru robineti cu filet G1’ (33,3 mm). Adaptorul (5) care este 
livrat impreuna cu Programatorul permite conectarea acestuia la robineti cu filet de G ¾’ (26,5mm) .  
Pentru robinet cu filet de G ¾’ (26,5mm) : insurubati adaptorul 5 pe robinet cu mana,  nu folositi patent .  
Insurubati mansonul (4) pe filetul adaptorului cu mana,  nu folositi patent.  
Insurubati conectorul de robinet(6) pe programator.  
Deschideti robinetul  
Fixati dispozitivul anti furt (optional )  
Pentru  a proteja Programatorul impotriva furtului achizitionati dispozitivul GARDENA  Art. Nr. 1815-00.791.00  
1 Insurubati clama (7) cu surub (8) ferm in partea din spate a programatorului. 
2 Folositi clama (7) pentru a fixa un lant de exemplu. 
Surubul nu poate fi slabit dupa ce a fost insurubat.   
5 OPERARE  
Setarea programului de udare.: 
Dispozitivul de control(2) al Programatorului poate fi scos. Astfel puteti seta programul de udare intr-un alt loc decat cel in 
care va fi folosit programatorul . 
Observatii ptr programare:  

- Timpul curent este intrat pana la ora cea mai apropriata  - va recomandam sa selectati ore intregi. 
- Confirmati punctul selectat al programului in decurs de 120 sec. apasand butonul OK, altfel programul nu va intra 

in memorie.  
1.Rotiti butonul de control pe OFF si confirmati apasand butonul OK . 
Programul pastrat in memorie este suprascris.  
Led-ul Time-Timp  palpaie.  
Setarea timpului curent :  
2. Setati timpul curent pe scala interioara neagra rotind butonul de control si confirmati timpul selectat de Dvs apasand 
butonul OK.(de ex. 10.00 a.m.) . 
Led-ul Time = Timp  se aprinde pentru jumatate de secunda, iar timpul curent intra in memorie pana la cea mai apropiata 
ora.  
Led-ul Day = Zi palpaie.  
Setarea zilei curente :  
Setati ziua curenta pe scala exterioara gri rotind butonul de control si confirmati ziua selectata apasand butonul OK (de 
ex. Mon Monday = Luni).  
Led-ul Day= Zi se aprinde pentru jumatate de secunda, iar ziua curenta intra in memorie. 
Led-ul Start Time palpaie.  
 Setarea timpului de pornire a  udarii  
4 . . Setati timpul de pornire a udarii pe scala interioara neagra rotind butonul de control si confirmati timpul selectat de 
Dvs apasind butonul OK.(de ex. 20 :00) . 
Led-ul  Start Time = Start Timp se aprinde pentru jumatate de secunda, iar timpul de pornire a udarii intra in memorie .  
Led-ul Start Days = Start Zile palpaie.  
Setarea zilelor de udare :  
Daca vreti sa udati gradina in fiecare zi omiteti acest punct si continuati cu “ Setarea ciclului de udare ‘.  
5.  Setati ziua de udare pe scala exterioara gri rotind butonul de control si confirmati ziua selectata apasand butonul OK 
(de ex. Mon Monday Luni).  
Led-ul  Start Days se aprinde pentru jumatate de secunda, iar ziua curenta intra in memorie 
Repetati procesul pentru toate zilele dorite . 
Led-ul Frequency = Frecventa palpaie.  
Setarea ciclului de udare:  
6.  Setati ciclul de udare pe scala exterioara albastra folosind butonul de control si confirmati  selectia Dvs.apasand 
butonul OK (de ex. ciclu de 12 h ).  
Led-ul Frequency = Frecventa  se aprinde pentru jumatate de secunda, iar ciclul de udare intra in memorie. 



Led-ul RUN TIME = “durata timpului de udare” palpaie . 
Setarea timpului de udare :  
7. Setati durata timpului  de udare pe scala exterioara alba( RUN TIME Minutes = Minute ) folosind butonul de control si 
confirmati  selectia Dvs.apasand butonul OK (de ex. 30 min ).  
Led-ul RUN TIME se aprinde pentru jumatate de secunda, iar durata timpului de udare a intrat in memorie. 
Programul selectat de Dvs este acum activ.  
Schimbarea duratei udarii  
In zile fierbinti sau reci durata udarii poate fi schimbata.  
Programul setat ramane neschimbat.  
1. Setati noua durata a timpului  de udare pe scala exterioara alba( RUN TIME Minutes ) folosind butonul de control si 
confirmati  selectia Dvs.apasand butonul OK (de ex. 15 min ).  
Led-ul RUN TIME se aprinde pentru o jumatate de secunda, iar durata timpului de udare este schimbata. 
Programul cu timpul de udare nou  acum este activ.  
Udarea manuala (ON) 
In zile foarte calde ciclul de udare programat este uneori insuficient .  
Atunci puteti porni sistemul Dvs de irigare manual.  
Programul pe care l-ati setat ramane neschimbat. 
Rotiti butonul de control pe ON . Valva se deschide pentru 30 min indiferent de programul setat.  
Pentru  a reactiva programul setat timpul de udare trebuie setat din nou la timpul ales initial.  
Functia  de Vreme Rea (functia OFF): 
In zile ploioase ciclul programat de multe ori nu mai este necesar. 
Prin urmare puteti opri ciclul programat .  
Programul setat ramane neschimbat .  
Rotiti butonul de control la OFF . 
Valva se inchide si ramane inchisa independent de ciclul de udare pe care l-ati setat.  
Pentru a activa programul setat initial din nou trebuie sa resetati timpul de udare la valoarea initial setata.   
6DEPOZITAREA PROGRAMATORULUI  
Depozitati Programatorul intr-un loc uscat ferit de inghet.  
Programatorul si bateria vor fi aruncate intr-un loc special amenajat.  
Aruncati bateriile numai atunci cand sunt complet descarcate.  
7    REMEDIEREA    DEFECTIUNILOR  
Defect – Imposibil sa se deschida manual folosind ON/OFF . 

- Cauza – Bateria descarcata (2 LEDuri palpaie). 
Remediere – introduceti o baterie noua  

- Cauza – robinetul inchis  
Remediere – deschideti robinetul  

Defect – nu incepe udarea  
- Cauza. Butonul de control pus pe Frequency sau ON/ OFF   

Remediere- rotiti  butonul de control pe RUN TIME Minutes. 
- Cauza – Datele au fost introduse / schimbarile au fost facute atunci cind programul deja incepea sau imediat 

inainte de inceperea programului   
Remediere – introduceti datele sau faceti schimbari inainte sau dupa timpurile de pornire pe care le-ati ales.  

- Cauza –bateria prea slaba (2  LED-ul clipesc)  
Remediere– puneti o baterie alkalina noua  

- Cauza- robinetul inchis.  
Remediere – deschideti robinetul  . 

 Defect – bateria s-a descarcat dupa un timp prea scurt. 
- Cauza – bateria folosita nu a fost alcalina  

Remediere – folositi bateria alcalina  
In cazul aparitiei unor defectiuni contactati service autorizat GARDENA .  
Reparatiile trebuie efectuate numai la Service Autorizat GARDENA 
8 DATE TEHNICE  

Presiune min/max : 1 bar/12 bar 
Debit min. : 20 l/h 
Lichidul folosit: apa curata  
Temperatura max. a lichidului : 40 grd C 
Numarul de cicluri udare/zi controlate prin program: fiecare 8, 12, 24 ore 
Cicluri de udare/saptamana: fiecare zi poate/nu poate fi selectata  
Durata udarii per program: 1,2,3,4,5,10,15,30, 45,60,90 sau 120 minute 
Bateria : 1 x 9 Valkalina tip IEC 6LR61 
Timpul de functionare a bateriei : aprox. 1 an 
  



9 SERVICE/GARANTIE 
GARDENA  garanteaza produsul 2 ani de la data cumpararii.  
Aceasta garantie acopera toate defectele serioase care se dovedesc a fi datorita defectelor de materiale sau de fabricatie.  
Pe perioada de garantie vom inlocui  produsul sau il vom repara gratis daca:  

- Produsul a fost folosit  cum trebuie conform instructiunilor de folosire  
- Nimeni  - persoana neautorizata  - nu a incercat sa-l repare  

Defectiunile datorita bateriilor gresit instalate sau  a celor care au scurgeri nu intra sub incidenta garantiei.  
Defectiunile provocate de inghet  nu sunt acoperite de garantie..  
In cazul cand aveti probleme adresati-va service-ului autorizat GARDENA ( adresa este pe coperta).  
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.  
Descriere produs : programator udat 
Art nr : 1825 
Tip : T1030 D 
Directive EU : 2004/68/EC , 93/68/EC 
An de marcare : 2001 
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