
 
PIATRA  ILUMINATA CU LED  SL  32  ALB/SL 32 ALBASTRU  GARDENA  
SISTEMUL DE ILUMINARE CU  LED    SL 32 ALB / SL 32 ALBASTRU  
                                                    Art.4355/4356          
 
Va  rugam sa cititi aceste instructiuni cu grija si sa tineti cont de  ele . Folositi aceste instructiuni 
ptr. a va familiariza cu PRODUSUL si utilizarea sa corespunzatoare si datele despre securitate.  
ATENTIE !!!  Din motive de securitate nu lasati in preajma Ornamentului -  piatra persoane sub 
16 ani precum  pe cele  care nu cunosc aceste intructiuni. 
Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur. 
Continut: 
1 Unde se foloseste sistemul de iluminare ptr. ornamentul - piatra GARDENA  
2 Pentru siguranta Dvs.   
3 Punere in functiune                                                                                             
4    Functionare 
5    Depozitare 

 6    Intretinere 
7    Remedierea defectiunilor 
8    Accesorii 
9    Date tehnice 

10   Service/Garantie  
1 Domeniul de utilizare a ornamentului iluminat cu LED  
Lumina cu LED GARDENA este un sistem de  12V ptr. iluminarea ornamentelor folosite in aer 
liber/exterior.  
Lumina cu LED  nu trebuie folosita cu apa sarata.  
2 PENTRU SIGURANTA DVS.  
Siguranta electrica :  

PERICOL !    SOC  ELECTRIC !  
VA PUNETI VIATA IN PERICOL  daca  sistemul de iluminare cu LED este conectat direct la retea 
de 230V CA .    
Conectati sistemul cu LED NUMAI LA TRANSFORMATORUL DE 12 V .  
Inainte de a utiliza sistemul verificati vizual  daca cablul si transformatorul sint in stare perfecta.   
Daca observati vreo deteriorare  apelati la Service GARDENA sau cereti sfatul unui electrican 
autorizat  
Informatiile de pe placuta transformatorului trebuie sa corespunda cu  cele ref. la reteaua de 
curent electric.  
Folositi numai piese originale GARDENA pentru a avea garantia functionarii corecte.  
Niciodata sa NU transportati sistemul de iluminare cu LED  tinindu-l de cablu.  
Protejati cablul de caldura, ulei si margini ascutite. 
Intotdeauna deconectati  transformatorul inainte de a-l depozita, sau de lucrari de intretinere  
Transformatorul este destinat utilizarii in aer liber.  
Nu expuneti transformatorul la lumina solara directa, ploaie sau  impact fizic. 
 Va recomandam folosirea transformatorului numai cu un disp. de curent residual de <=30 mA (  
DIN VDE 0100-702).                                                                                                                                                                               
Consultati electricianul Dvs.   
3 PUNERE IN FUNCTIUNE  
Instalarea sistemului de iluminare cu LED :   
 
Ptr. a conecta sistemul de iluminare cu LED trebuie sa aveti : 
 Un furtun de conectare de ¾ »  
 Un ornament in forma de piatra cu un dia. interior de 32 mm  
O pompa de fantana arteziana   
1.Atasati furtunul (1) la sistemul de iluminare cu LED (2) cat se poate de departe rasucindu-l usor  
2. Treceti intii cablul de conectare (3) iar apoi furtunul (1) prin dia. interior al ornamentului – piatra 
(4)  



3. Scurtati furtunul (1) la o lungime corespunzatoare astfel incit sa puteti scoate sistemul de 
iluminare cu LED din piatra ptr. lucrari de intretinere mai tirziu . 
4. Conectati furtunul (1) la pompa (5) . 
Conectarea sistemului de iluminare cu LED la transformator 
Va recomandam sa conectati sistemul numai la temperaturi mai mari de 0 grd. C .Asfel cablurile 
vor fi destul de elastice 
Introduceti stecherul cablului de conectare (3) al sistemului de iluminare cu LED in priza (6) de pe 
transformator si stringeti piulita de blocare (7) pe conectare (6) . 
4 FUNCTIONARE  

Conectarea sistemului de ilumnare cu LED  
Priza trebuie situata intr-un loc protejat de ploaie . 
Pentru a porni :    Introduceti transformatorul intr-o priza de retea de 230 V  
Pentru a opri :      Scoateti transformatorul din priza  
Aspecftul ornamentului poate fi reglat de debitul pompei sau intr-o masura mai mica de pozitia 
sistemului de iluminare cu LED  
Nota : 
Daca sistemul de iluminare cu LED este impins prea adinc in ornamentul piatra 
luminozitatea LED-ului se reduce . 
5 DEPOZITARE    
1 Deconectati sistemul de iluminare cu LED de la furtun si curatati-l  
2 Pastrati sistemul de ilumnare cu LED intr-un loc inaccesibil copiilor  
Debarasarea : Produsul nu trebuie aruncat la gunoi menajer ci predat la centrul municipal de 
colectare si reciclare  
6 INTRETINEREA  

Curatarea sistemului de iluminare cu LED : 
PERICOL !    SOC  ELECTRIC !  
Inainte de a-l curata scoateti transformatorul si pompa din retea   
Nu folositi substante de curatire corozive sau abrazive. Sistemul de iluminare cu LED este 
alimentat fara cablu prin inductie . 

1. Trageti sistemul de iluminare cu LED un pic din ornamentul piatra  
2. Desurubati sistemul cu LED (9) din suportul (8) spre stinga  
3. Curatati sistemul cu LED (9) si suportul (8)  
4. Insurubati sistemul cu LED (9) inapoi in suportul (8) spre dreapta  
5. Reintroduceti sistemul de iluminare cu LED in ornamentul - piatra .  

7 REMEDIEREA DEFECTIUNILOR  
PERICOL !    SOC  ELECTRIC !  
Inainte de a remedia defectiunile   scoateti transformatorul si pompa din retea   
Problema : LED-ul nu se aprinde  
Cauza probabila : Transformatorul nu este conectat  
Remediu :Conectati transformatorul  
Cauza probabila :Cablul sau sistemul cu LED defecte  
Remediu :Scoateti stecherul din retea si pornind de la transformator verificati toate legaturile 
,cablurile si sistemul de iluminare cu LED  
 
Daca apar alte defectiuni contactati Service GARDENA  
Reparatiile trebuie efectuate numai la Service GARDENA  
8 ACCESORII RECOMANDATE 
Furtunuri de conectare  de ¾ » GARDENA pentru conectare la sistemul de iluminare cu LED 
Sistemul de iluminare cu LED GARDENA  
In culori : alb,albastru,rosu,galben,verde si « schimbarea culorii »  
Disponibil prin Service GARDENA . 
Adaptor cu  3  cai GARDENA 
Ptr. conectarea a pina la 3 sisteme de iluminare cu LED la un singur transformator . 
Disponibil prin Service GARDENA  
Set de comanda la distanta GARDENA  
Ptr. pornirea si oprirea la distanta a sist. cu LED din exterior sau interior – art 7680 



9  DATE  TEHNICE  
 ART 4355 - SL 32 ALB ART 4356 – SL 32 BLEU 
TRANSFORMATOR   
Tensiune/frecventa retea  230 V AC / 50 Hz 230 V AC / 50 Hz 
Putere nominala  10.5 VA 10.5 VA 
Tensiunea Transformatorului  12 V AC 12 V AC 
SISTEMUL DE ILUMINARE 
CU LED 

  

Furtun de conectare  DIMENSIUNE ¾ ‘’ DIMENSIUNE ¾ ‘’ 
Cablu de conectare                                           10 m 10 m 
Putere la intrare  3.0 VA 3.0 VA 
Dispozitive de iluminare  6 LEDURI ALBE 6 LEDURI BLEU 
Temperatura mediului  0 – 40 º C 0 – 40 º C 
10 SERVICE/ GARANTIE  
GARDENA garanteaza acest produs timp de 2 ani (de la data cumpararii.).Aceasta garantie 
acopera toate defectele serioase datorate defectelor de materiale sau de fabricatie. 
Vom inlocui sistemul de iluminat cu LED  sau il vom repara gratis daca se respecta urmatoarele 
conditii : 

• Produsul  a fost folosit conform instructiunilor  
• Nici cumparatorul si nici o terta persoana neautorizata n-a incercat sa repare  produsul  

 Daca aveti probleme cu  sistemul de iluminat cu LED  contactati Service GARDENA  
Adresa se gaseste pe ultima pagina a instructiunilor. 
Subliniem in mod expres faptul ca deteriorarile care s-au produs din cauza ca n-au fost 
folosite piese originale GARDENA sau daca reparatiile nu s-au facut la Service GARDENA 
nu sint acoperite de garantie. 
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