
 

 
 
GARDENA Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor 
mari_____________________________________________________ 
                                                                                   
Bine ati venit in gradina GARDENA… 
                                              

Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare si observati notele insotitoare. Folositi aceste 
instructiuni de utilizare pentru a va familiariza cu Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari,cu folosirea corespunzatoare a acestuia si cu masurile de siguranta. 

 
Din motive de siguranta,copii sub 16 ani sau persoanele nefamiliarizate cu aceste instructiuni 
de utilizare nu ar trebui sa foloseasca acest Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor 
mari. 

 
→ Pastrati aceste instructiuni de utilizare la loc sigur. 
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1. Unde sa folositi Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari______ 
Destinatie :     Formele de irigare a suprafetelor mari GARDENA fac parte din  Sistemul Original                                                   
GARDENA si este proiectat pentru a fi folosit in aer liber, in gradina personala, pentru a uda gazonul si  
zona de gradina. 



Notati :        Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari nu poate fi folosit pentru lucrari 
industriale sau comerciale sau asociat cu chimicale, alimente, substante inflamabile sau explozive. 
 
2. Instructiuni de siguranta_______________________________________________________________ 
Baterii : 
Din motive de siguranta, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari ar trebui folosit cu baterii 
de 1.5 V (alkaline), de tipul IEC LR 14. 
Dupa o perioada mai lunga in care nu ati folosit Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari, 
bateriile ar trebui inlocuite in timp util. 
Acest lucru depinde si de utilizarile anterioare efectuate cu un acel set de baterii si de durata de viata a 
bateriilor si nu ar trebui sa se depaseasca 90 de ore in total. 
Informatii privind utilizarea 
Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari nu ar trebui combinat cu alte aspersoare 
pe o linie de irigat. 
Daca intervine o schimbare aria de udare a Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari, atunci 
se vor modifica si conditiile de presiune pe intreaga linie, schimbandu-se astfel si aria de udare a celorlalte 
aspersoare. 
Utilizati canale separate de apa pentru irigare. Nu instalati in aceeasi serie cu alte aspersoare. 
Ariile de udare selectate pot varia cu fluctuatii mari in presiunea apei. 
Nu sunt recomandate unitatile cu rezervor de presiune (cu camera de presiune) care sa alimenteze Aqua 
Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari cu apa, intrucat creeaza fluctuatii in presiune cu 
pornirea-oprirea presiunii. 
Nisipul si alte substante abrazive din apa determina uzura mai rapida si un debit final mai mic. 
In cazul apei ce contine particule de nisip, este recomandata utilizarea unui Filtru Central ( de ex. Filtru 
Central GARDENA art. 1510). 
 
3. Functii__________________________________________________________________________________ 
Panoul de control:  Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari GARDENA poate fi utilizat 

pentru udarea unor zone individuale de gradina. Pot si stocate 2 programme cu zone. 
Un jet de apa se intoarce incet intr-un cerc pana la capatul zonei programate, se opreste, 
dupa care se intoarce din nou, alternand raza de udare in functie de zona programata. 
Panoul de control este folosit pentru a programa perimetrul de udat. 

1.   Butonul de meniu : Alegeti intre modul de programare (potriviti la 1 sau 2) si 
modul de operare (Auto 1 sau 2) ; 

2. Butonul ‘+’ Creste aria de irigat ; 
3. Butonul ‘-‘ Reduce aria de irigat ; 
4. Butonul OK : Memoreaza aria de irigare selectata; 
5. LED-urile pentru program: Indica pragramul 1 sau 2; 
6. LED-urile AUTO: Indica modul de operare automat 1 sau 2.  

LED-ul 1 sau 2 se aprinde la fiecare 10 secunde. 
 

4. Punerea in functiune_____________________________________________________________________________________________ 
 
Introduceti bateriile:  Bateriile nu sunt incluse in pachetul achizitionat. Pentru a introduce bateriile vezi 
punctul 7. Intretinere, “Inlocuirea Bateriilor”. 
 
Alegeti amplasarea corecta a Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari :  
 
Amplasarea corecta: 
A. Distribuirea circulara a apei  
• Cu o distributie a apei circulara, irigarea zonelor mari ar trebui pozitionata cat mai central posibil 
pentru a se asigura ca diametrul de irigat nu este afectat prea mult de factori externi, cum ar fi vantul.  



B. Distribuirea sectoriala a apei  
• Cu o distributie a apei sectoriala, irigarea zonelor mari ar trebui pozitionata 
chiar la marginea ariei de irigat (de exemplu, coltul casei). 
• Irigarea zonelor mari ar trebui pozitionata intr-un punct din aria de irigat care 
sa-i permita sa ude intreaga arie selectata. Aria maxima este de 9 m (cu o presiune la 
unitatea de irigat de 2 bar) 

Amplasarea incorecta : 
1 :   In zona de irigat nu trebuie sa existe obstacole (de exemplu : pereti, 
copaci, etc). Este necesar ca fiecare punct din zona de udat sa fie accesibil 
udarii in linie dreapta. Pentru raza maxima, inaltimea jetului poate ajunge la 
aprox. 5m. 
2 :   Raza minima de udat este de 2.5m (la 2 bar). Prin urmare, pentru 

distribuirea circulara a apei pentru Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari trebuie 
pozitionat la 2.5 m de toate margininile (A). Daca acest lucru nu este posibil, Aqua Contour Automat pentru 
irigarea suprafetelor mari va fi pozitionat la marginea ariei de udat si se va alege o distribuire sectoriala a 
apei (B). 
Instalati marcatorul de sol 

  
Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari este echipat cu 2 
marcatoare de sol si 2 programme pentru a putea fi folosit in 2 locatii 
diferite. De exemplu, in fata si in spatele casei, sau in zone foarte mari. 
Pentru a va asigura ca locul ales poate fi regasit, Aqua Contour Automat 
pentru irigarea suprafetelor mari trebuie fixat pe marcatorul de sol cu tepi 
demontabili. Cei 2 tepi demontabili furnizati sunt atasati in partea de jos a 
Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari. Marcatorul de sol 
ar trebui sa ramana tot timpul in sol.  
 
 

 
1. Alegeti locatia corecta pentru Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari (vezi mai sus). 
2. Introduceti marcatorul de sol (7) la nivelul solului. 
3. Plasati Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari pe marcatorul de sol. 
4. Inserati 2 tepi (8) in deschizaturile (9) Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari.  
Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari se plaseaza pe marcatorul de sol. 
Conectati Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari 

 
Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari poate fi conectat 
la sursa de apa prin intermediul Sistemului Original GARDENA . 
Presiune minima de operare este 1 bar. 
 
 
 
 
 

1. Potriviti furtunul GARDENA cu sistem de conectare la sistemul de conectare al Aqua Contour Automat 
pentru irigarea suprafetelor mari (11). 

2. Deschideti alimentarea. 
 
5. Functionare_______________________________________________________________________________________________ 

Alegeti sectorul de udare : 
 
Se poate selecta un sector de udar intre 25º si 360º. Pentru a se evita udarea neintentionata a unor zone, ar 
trebui sa alegeti o zona aproximativa de udare (un pic mai mica). 



 
Alegerea sectorul aproximativ : 

1. Inchideti alimentarea cu apa. 
2. Invartiti capul duzei (12) cu mana pana la mijlocul zonei de udat (de 

exemplu P4). 
3. Alegeti aproximativ sectorul de udat :intoarceti stopul sector catre 

drepta ® in sensul mainii drepte (de exemplu P9) si intoarceti stopul de  
sector catre stanga (L) in sensul mainii stange (de exemplu P2). 

Re-ajustati sectorul : 
1.Deschideti alimentarea cu apa. 
2.Urmariti sectorul de udare si reajustati marginile sectorului (opririle) 

pentru stanga si dreapta potrivit limitelor de sector (P1 si P10) pana ce 
schimbarea de directie se potriveste cu limitele de irigare cerute. 

Dispozitiv anti-vandalism : 
Daca capatul duzei este intors mai mult decat limitele de sector, cu limitele de 
sector blocate, dispozitivul anti-vandalism  se activeaza. De indata ce se 
deschide alimentarea cu apa, Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari se 
va intoarce automat catre sectorul de irigat. Capul Aqua Contour Automat 
pentru irigarea suprafetelor mari se poate roti la 360º, inainte ca pozitia 
originala sa fie atinsa din nou. 
 

Programati punctele de contur ale sectorului de irigat 
 

Sectorul de udat trebuie sa fie ales inainte de a face programarea. Se pot 
stabili programe pentru 2 locatii diferite de irigat. Se pot stabili pana la 50 de 
puncte de contur cu ajutorul Aqua Contour Automat pentru irigarea 
suprafetelor mari. Cu cat se traseaza mai multe puncte, cu atat conturul va fi 
descris mai precis (de exemplu, un arc circular P7-P10). 
1. Deschideti alimentarea cu apa. 
Cand folositi Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari pentru 
prima data, raza minima (2.5 m cu o presiune a debitului de 2 bar la Aqua 
Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari) este selectata. 
2. Apasati butonul OK (4). Se va aprinde un LED auto verde (6). 
3. Selectati programul : tineti apasat butonul de meniu (1) pana cand se 

aprinde LED-ul de mod (1 sau 2). 
Programul 1 sau 2 necesar a fost selectat si acum poate fi programat. 

4. Rotiti capul duzei (12) pe inelul portocaliu cu mana catre limita de sector 
di partea stanga ( in exemplu P1) si mentineti apasat. 

5. Utilizati cele 2 butoane ‘+’ (2) si ‘-‘ (3) pentru a seta raza astfel incat sa 
ajunga la P1. 

6. Apasati butonul OK (4). 
7. Rotiti cu mana capul duzei (12) pe inelul portocaliu pana la urmatorul 

punct de udare ( de ex. P2) si mentineti. 
8. Folositi cele 2 butoane "+" (2) si "-" pentru a seta raza astfel incat sa 

ajunga la urmatorul punct de udare (in exemplu, P2). 
9. Apasati butonul Ok (4). 
LED-ul verde AUTO se aprinde timp de o secunda si punctul a fost memorat. 
10. Repetati etapele 7-9 pana cand se atinge limita dreapta a sectorului (in acest exemplu, P10). 
11. Apasati butonul MENIU (1). 
LED-ul rosu SET se stinge, programarea este completa si LED- ul verde AUTO se aprinde timp de 1 minut. 
Dupa aceea, LED-ul AUTO se aprinde la fiecare 10 secunde. 
12. Eliberati capul duzei (10) si verificati conturul suprafetei udate. 



13. In cazul in care conturul este udat corect, inchideti alimentarea cu apa. 
Informatii privind programarea 

Atunci cand primul punct de contur este programat, orice alt program existent 
inainte va fi sters. Dupa ce programarea a fost terminata, nu mai pot fi 
adaugate sau sterse puncte de contur. In cazul in care conturul nu a fost stabilit 
dupa cerinte, va trebui sa se recurga la reprogramarea cu mai multe puncte de 
contur.  
 
 
 
 
 

 
Pornirea/oprirea irigarii 

Inainte de a incepe irigarea, Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor 
mari trebuie sa fie programat in prealabil. 
1. Asezati Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari pe unul dintre 
cei 2 m 
arcatori de teren cu cei doi tepi (vezi punctul 4. Punerea in functiune "Instalarea 
marcatorului de sol"). 
2. Selectati limitatorul de sector in functie de locatie (vezi punctul 5. Functionare 
"Alegerea sectorului de udare"). 
3. Apasati butonul Ok (1). LED-ul verde AUTO (6) se aprinde. 
4. Selectati programul : tineti apasat butonul Meniu (1) pana cand se aprinde 

LED-ul verde AUTO corespunzator (1 sau 2). 
 

Pornirea irigarii : 
à Deschideti la maxim sursa de apa. Irigarea va incepe automat si conturul sectorului selectat va fi udat. 
Oprirea irigarii : 
à Inchideti sursa de apa. Irigarea se va termina. Programul ramane neschimbat. 
 
6. Scoaterea din functiune______________________________________________________________________________ 

Depozitarea/pastrarea peste iarna : 
   Locul de depozitare nu trebuie sa fie accesibil copiilor. 

1. Scoateti bateriile. Programele raman neschimbate. 
2. Depozitati Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari intr-un loc uscat, 

ferit de inghet. 
Aruncarea (in conformitate cu RL2002/96/EC) 

Important ! 
Returnati bateriile folosite la unul dintre magazine sau aruncati-le prin intermediul centrelor 
municipale de colectare si reciclare. Aruncati bateriile numai daca sunt descarcate. 
Produsul nu trebuie pus impreuna cu deseurile menajere normale. Trebuie aruncat in conformitate 

cu normele de mediu locale. 
à Important : Asigurati-va ca produsul este preluat de centrul municipal de colectare si reciclare. 
 
7. Intretinere_________________________________________________________________________________________________ 

Inlocuirea bateriilor 
Daca LED-ul Auto 1 sau LED-ul Set 1 se aprinde la 8 secunde, bateriile trebuie sa fie inlocuite. 
1. Intoarceti capacul bateriei (13) de pe partea inferioara a Aqua Contour Automat pentru irigarea 

suprafetelor mari in sensul invers al acelor de ceasornic 1 si indepartati-l cu atentie 2. 
 



2. Scoateti dispozitivul de prindere al bateriei (14) si introduceti 4 baterii 
(1.5 V, celule rotunde tip IEC LR14). Asigurati polaritatea corecta +/-. 

3. Reintroduceti dispozitivul de prindere al bateriei. 
4. Potriviti capacul bateriei in ordine inversa. 

5.    

Curatarea filtrului de impuritati 
 

1. Intoarceti filtrul pentru impuritati (15) in sensul invers al acelor de ceasornic 
si indepartati-l cu atentie. 

2. Curatati filtrul pentru impuritati (15) sub jet de apa curata. 
3. Repozitionati filtrul pentru impuritati (15) in ordine inversa. 

 
 
 
 

Curatarea duzelor 
In cazul in care tiparul de udare nu mai este egal, duzele pot fi curatate cu 
ajutorul acului pentru curatare furnizat. 
1. Rotiti acul pentru curatare (16) (de exemplu cu o 

moneda) in sensul invers al acelor de ceasornic la 
180° si scoteti-l cu atentie. 

2. Curatati duzele (17) cu ajutorul acului pentru 
curatare. 

3. Repozitionati acul pentru curatare (16) in ordine 
inversa.  

 
 
8. Remediere_________________________________________________________________________________________________ 

Defectiunea Cauza posibila Remediul 
Diametrul de irigat este mai  Fitrul pentru impuritati e murdar. Curatati filtrul pentru impuritati. 
mic decat la inceput Robinetul nu este deschis suficient. Deschideti robinetul. 
  Presiunea apei e prea mica. Mariti presiunea apei/alimentarii 
    cu apa. 
  Bateriile sunt descarcate. Inlocuiti bateriile. Daca bateriille sunt   
    Descarcate, raza de udare e minima. 
  Raza de udare este programata incorect.  Reprogramati raza de udare. 
Irigarea inegala Duze murdare. Curatati duzele 
  Capul duzei e murdar. Curatati capul duzei 
  Capul duzei e stricat. Contactati service-ul GARDENA 

Irigare incorecta Program de irigare selectat incorect. Mentineti apasat butonul MENIU pana 
Cand se selecteaza programul corect. 

  Aspesor pozitionat incorect pe marcatorul de sol. Repozitionati aspersorul corect pe  
marcatorul de sol 

 
In cazul in care apar alte defectiuni la Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari contactati 
distribuitorul GARDENA in Romania. 
 
9. Accesorii__________________________________________________________________________________________________ 

 
Programator electronic Pentru controlul automat al  Art. 1805, 1810, 1815, 1825,  
 GARDENA irigarii 1833, 1835 



10. Date tehnice____________________________________________________________________________________________ 

 
11. Service/Garantie______________________________________________________________________________________ 
 
GARDENA garantează acest produs 2 ani (de la data cumpărării).  
Aceasta garanţie acoperă toate defectele importante ale produsului ce pot fi dovedite a fi cauzate de 
defectele de fabricaţie sau de material. 
In perioada de garanţie produsul defect va fi înlocuit sau reparat fără alte  costuri dacă se aplică următoarele 
condiţii: 
• Produsul trebuie sa fi fost manuit corespunzător si in concordanta cu cerinţele instrucţiunilor de 

utilizare. 
• Atât cumpărătorul cat si orice alta persoana nu au încercat sa  repare produsul. 
Filtrul de impuritati nu intra sub garantie, fiind o componenta supusa uzurii. 
Daca se produce o greseala cu Aqua Contour Automat pentru irigarea suprafetelor mari, va 
rugam sa-l returnati impreuna cu o copie a chitantei si o descriere a greselii, cu plata la dealerul 
GARDENA. 
Adresa dealerului GARDENA ROMANIA este : 
Sos. Odaii, nr. 117-123, sector 1, Bucuresti 
Tel : 021 352 76 03/04/05 
Fax: 021 351 76 02  
 

Baterii  
4 baterii cu celule rotunde, tip IEC LR14 (1.5 V alkaline 
7.8 Ah) 

Durata de functionare a bateriilor  Aproximativ 90 ore de udare 
Conexiuni ORIGINAL GARDENA SYSTEM 
Temperaturi de functionare 5-60° C 
Presiunii 1-6 bar 
Diametrul de irigat 2,5-9 m la 2 bar; 4-11 m la 4 bar 
Sectorul de irigat 
 
Aria de irigare 

25-360° 
 
255 mp la 2 bar; 380 mp la 4 bar 

Jetul de apa cu raza maxima aprox. 600 l/h (la 2 bar)/aprox. 800 l/h (la 4 bar) 


