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Cuprins

GARDENA Programator cu card T 1030
Bine ati venit in gradina GARDENA...

Cititi cu atentie aceste instructiuni de folosire si observati indicatiile
date. Folositi aceste instructiuni pentru familiarizarea
cu pro gramatorul si folosirea corespunzatoare precum si cu notele
 de siguranta.

Din motive de siguranta, copii sub 16 ani precum si persoanele
ne-familiarizate cu aceste instructiuni de folosire nu ar trebui sa 
foloseasca acest Programator.

v Tineti aceste instructiuni la loc sigur.

1. Unde sa folositi programatorul 
2. Pentru siguranta dumneavoastra
3. Functionare
4. Pornirea programatorului
5. Folosirea programatorului
6. Remediere
7. Oprirea programatorului
8. Date tehnice
9. Service
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2. Pentru siguranta dumneavoastra

Folosire:
Programatorul nu este pentru folosire interioara.
Presiunea minima de lucru este 0 bar,
presiunea maxima 12bar.
v Verificati filtrul din stutul cu manson

cu regularitate si curatati-l daca este necesar.
v Nu trageti de furtunul conectat la programator

si evitati tensionarea acestuia.

Baterii:
Pentru o func. sigura, numai 4 x LR-6-AA
(Mignon) baterii alcaline pot fi 
folosite.
Programatorul functioneaza pentru ~ 
daca noa baterie alcalina are o tensiune nominala 
de cel putin 1.5V.
v Verificati bateriile inainte de a le cumpara.

1. Unde sa folositi programatorul GARDENA 

Programatorul GARDENA este proiectat pentru utilizarea privata
in gradinile private, exclusiv pentru folosire exterioara, 
pentru cntrolul aspersoarelor si a sistemelor de irigare.

Programatorul GARDENA nu poate fi folosit pentru 
scopuri industriale sau in combinatie cu chimicale, alimente,
substante usor inflamabile sau explozive.

Utilizare 

Please note
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Pornirea programatorului:
Pentru a preveni  patrunderea apei,
Programatorul trebuie montat numai intr-o pozitie
perpendiculara cu stutul cu manson orientat in
sus.
Dupa selectarea programului de udare,
Programatorul se deschide la timpul de pornire
selectat. Pentru a nu va uda la folosirea 

programatorului,conectati furtunul sau opriti robinetul
inainte de alegerea programului. De asemenea 
programarea poate fi facuta si fara conectarea
programatorului la robinet.
Temperatura maxima a apei este de  40 °C.
v Folositi numai apa curata.

3. Functionare 

Programatorul GARDENA va permite alegerea diferitelor cicluri
pentru timpi diferiti de udare indiferent daca folositi
un aspersor, o instalatie de rigare sau o instalatie de micro-irigare
pentru gradina dumneavoastra.

Programatorul  va uda complet gradina automat in fuctie de 
programul ales. Puteti seta programatorul sa ude gradina
dimineata devreme sau seara tarziu cand apa
se evapora cel mai putin, sau cand sunteti in vacanta.



5

G
B

1 Card slot: - Pentru introducerea cardului

2  LED  rosu: - Indica un defect

3 LED  verde: - Indica functionarea sistemului

4 Buton rosu: - Inceperea citirii programului
- Functionare manuala

5 Compartiment - Pentru pastrarea cardului
de depozitare:

5
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4. Pornirea programatorului

1. Rasuciti capacul 1 in sens anti-orar si scoateti suportul
bateriilor 2.

2. Introduceti 4 x LR-6-AA (Mignon) baterii alcaline 3 in 
suport.
Asigurati-va de corectitudinea polaritatii (+ /-).

3. Introduceti suportul 2 in pozitia corecta si inchideti capacul
1.

Ambele  LED-uri se aprind pentru 2 secunde si Programatorul
efectueaza un test. VAlva este inchisa automat in timpul
acestui proces.

Aveti grija sa schimbati bateriile le timpul potri vit pentru 
a evita nefunctionarea Programatorului datorita batteriilor cosumate
cand sunteti plecati petnru perioade lungi.
Aveti grija ca timpul de utilizare a bateriilor  si timpul cat veti fi 
plecati nu insumeaza mai mult de un an.

Chiar daca bateriile sunt aproape consumate, Programatorul
mentine valva inchisa.

Daca ambele LED-uri clipesc, bateriile sunt consumate. Inlocuiti-le.

Introducerea bateriilor:

Avertizare:

2
1

3
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Siguranta functionala a programatorului depinde de capacitatea
bateriilor.

Daca inlocuiti bateriile programul nu mai este salvat. Trebuie sa 
reprogramati Programatorul.

Programatorul este dotat cu un stut cu manson4 pentru robinete
cu filet de 33.3 mm (G1”) . Adaptorul 5 permite cuplarea
Programatorului la robinete cu filet de 26.5 mm (G¾ ”).

Cuplarea Programatorului la robinete cu filet de 33.3 mm (G1 ”)

1. Insurubati stutul 4 la filetul robinetului cu mana
(nu folositi clesti).

2. Insurubati stutul filetat 6 la Programator.

Cuplarea Programatorului la robinete cu filet de 26.5 mm (G¾ ”)

1. SInsurubati adaptorul5 la robinet cu mana (nu folositi clesti).

2. Insurubati stutul 4 al programatorului la filetul 
adaptorului 5 cu mana (nu folositi clesti).

3. Insurubati stutul filetat 6 la Programator.

Cuplarea programatorului:

6

4 5
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Pe langa udarea in functie de timp,este de asemenea posibila
folosirea umiditatii solului sau a ploii in program.

Daca solul este umed destul, programul va fioprit, sau un 
programva fiimpiedicatsa porneasca. Utilizarea manuala folosind man.
On/Off (butonul rosu) nu este afectata.

1. Asezari senzorul de umiditate in suprafata udata
– sau –
asezati senzorul de ploaie (cu cablulprelungitor daca este nevoie) 
in afara suprafetei udate.

2. Introduceti senzorul in orificiul special 7 al
programatorului.

5. Utilizarea programatorului

Timpul curent si timpul de pornire a udarii sunt alesi cu aproximatie.
Se poate selecta unul din urmatoarele 6 cicluri de udare: 8
ore (8h), 12 ore (12h), 24 ore (24h), 2 zile (2D), 3 zile
(3D) sau 7 zile (7D). Timpul ed udare poate fi ales inte  1 
si 180 de minute.

Cuplarea senzorului de umiditate
sau ploaie (optional) :

Programarea 
Programatorului:

7
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1. Alegerea programului de udare pe cardul 8:

Mutati cursorul de timp la timpul curent 
(e.g.: ora 12 ).

Mutati cursorul pentru timpul de pornire la valoarea dorita
(e.g.: ora 6 ).

Mutati cursorul la durata de timp necesara udarii.
(e.g.: 15 minute).

Mutati cursorul ciclu la valoarea dorita
(e.g.: 24 ore = zilnic).

2. Introduceti card -ul 8 in slot-ul Programatorului.

3. Apasa ti butonul rosu scurt..
LED-ul verde clipeste pentru 10 secunde.

4. Scoateti card-ul 8 la o viteza constanta mentinandu-l in 
pozitie verticala (in 10 secunde).
LED-ul verde ramane aprins pentru 5 secunde programul fiind
trasnsferat.

Daca LED-ul verde clipeste la intervale de 10 secunde, Programatorul
a fost setat si programul este activ.

8
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In zile uscate in special, ciclul de udare este cateodata insuficient
Puteti porni Programatorul manual.

Programul setat initial ramane neschimbat.

1. Introduceti cardul 8 in slotul Programatorului.

2. Apasati butonul rosu petnru 3 secunde.

Valva se deschide pentru 30 de minute indiferent de program.

In zile ploioase ciclul de udare setat nu este necesar.
Puteti ca urmare sa opriti ciclul de udare.
Programul este mentinut pe card-ul de programare.
in acest caz.

Udarea manuala ramane posibila.

1. Mutati cursorul de ciclu          la  prog off.

2. Transferati programul (Vezi programarea).

8

Udarea m anuala:

Functionarea pe ploaie:
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6. Remediere

Defect Cauza posibila Remediu

LED-ul rosu este aprins Cardul a fost scos prea repede sau v Scoateti cardul
pentru 5 secunde prea incet in momentul citirii                la o viteza constanta.
(eroare de citire). informatiilor .

Card murdar sau ud.          v Curatati /uscati
card-ul.

Cursorul de pe card este intr-o          vActivati cursorul de
pozitie ambigua.                          pe card.

Ambele LED-uri clipesc Baterie consumata. v Schimbati bateriile.
(Deschidere manuala imposibila) 

Valva este blocata. 1. Scoateti bateriile.
2. Inlaturati blocajul si 

curatati filtrul.

Udarea nu a fost   Robinet inchis. v Deschideti robinetul.
initializata.

Senzor activ (Arata  v Vezi instructiuni pentru
suficienta umiditate). senzor.

Baterii descarcate  Nu s-au folosit baterii v Folositi baterii alcaline.
dupa un timp scurt. alcaline.
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7. Oprirea si dezafectarea programatorului

v Depozitati programatorul intr-ul loc uscat protejat de inghet
inainte de primul inghet.

Produsul nu poate fi aruncat  la gunoiul menajer el trebuind a fi
aruncat in mod corespunzator.

v Aruncati bateriile consumate la centrul de reciclare.

Aruncati bateriile numai cand sunt consumate.

8. Date tehnice.

Min. /max. presiune de lucru:    0 bar / 12 bar 

Mediu circulat: Apa curata

Temperatura max. a apei: 40 °C 

Numarul de programe controlate
zilnic:                               Pana la 3(8h), 2 (12h) 

Numarul de cicluri pe saptamana: Zilnic(24h), la doua zile (2D), la trei zile (3D) 
la sapte zile (7D) 

Timpul de udare per program: 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 
120, 150 sau 180 minute.

Depozitare / Iernare

Aruncare:
(in concordanta cu 
RL2002/96/EC)

Aruncarea bateriilor consumate:
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9. Service

GARDENA garanteaza acest produs 2 ani (de la data cumpararii).
Aceasta garantie acopera toate defectele serioase ale produsului
ce pot fi dovedite a fi defecte de material sau de fabricatie.

In garantie fie vom inlocui fie il vom inlocui gratis  daca 
urmatoarele conditii sunt indeplinite:
• Produsul a fost utilizat corespunzator si in concordanta cu 

instructiunile de folosire.
• Nici cumparatorul nici o terta-persoana nu a incercat sa repare 

produsul.
Defectele aparute ca urmare a instalarii necorespunzatoare
a bateriilor sau a bateriilor curse nu sunt acoperite de garantie.

Daca aveti probleme cu Proghramatorul dvs., contactati
service-ul GARDENA sau returnati produsul defect 
cu os curta descriere a defectului direct centrului service de mai jos.

Garantie 

Baterii: 4 x 1,5 V LR-6-AA (Mignon) alcaline

Timp de utilizare: Approx. 1 an



RO    RESPONSBILITATEA PRODUSULUI
Precizam in mod expres ca, in concordanta cu legile responsabilitatii produsului, nu suntem
responsabili de nici un accident produs de articolele noastre daca este deatorat folosirii sau repararii
necorespunzoare.

RO   EU CERTIFICAT DE CONFORMAITATE
Noi GARDENA International GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declaram pe proprie raspundere,

ca articolul de mai jos cand paraseste fabrica, este in concordanta cu regulamentele EU , standardele EU de siguranta
 si standardele specifice ale produsului. Acest certificat devine nul daca produsul a fost modificat fara aprobare.

Peter Lameli 

Ulm, 01.08.2004 Technical Dept. Manager 

Packard Bell
Descriere produs: Programator  Tip: T1030 cu CARD  Art. No.: 1830

Packard Bell
Directive UE: 89/336/EC                  Anul de marcare CE: 2004                      93/68/EC                                                                

Packard Bell

User
Text Box
MADEX INTERNATIONAL SRL      
SOS.ODAII NR.117-123                   
      SECTOR 1   BUCURESTI                
     www.gardena.ro                              
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