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GARDENA
Opryskiwacz
3 l, nr art. 867 P 022/3
5 l, nr art. 869 P 022/5
5 l, nr art. 875 P 022/4

Treњж
1. Wskazуwki do instrukcji obsіugi
2. Dane techniczne
3. Budowa
4. Wіaњciwe zastosowanie
5. Instrukcja montaїu

5.1 Opryskiwacz ciњnieniowy 
867/869

5.2 Opryskiwacz ciњnieniowy 875
6. Pierwsze uruchomienie
7. Obsіuga, konserwacja, 

przechowywanie
8. Wyposaїenie dodatkowe 

9. Tabela moїliwych zakіуceс 
10. Wskazуwki bezpieczeсstwa 

i uїytkowania
Gwarancja (str. 51)

1. Wskazуwki do instrukcji
obsіugi

A Proszк uwaїnie przeczytaж
instrukcjк obsіugi i prze-

strzegaж wskazуwek w niej
zawartych. Proszк zapoznaж 
siк z urz№dzeniem, prawidіowym
uїytkowaniem oraz wskazуw-
kami bezpieczeсstwa.

A Ze wzglкdуw bezpieczeс-
stwa dzieci poniїej 16 roku

їycia jak i osoby, ktуre nie za-
poznaіy siк z instrukcj№ obsіugi 
nie powinny obsіugiwaж opry-
skiwacza.

Proszк przechowywaж instrukcjк
obsіugi.

4.2 Uchwyt do mocowania paska
5. Uchwyt paska (875)
5.1 Pasek
6. Pompka (875)
6.1 Uchwyt pompki
6.2 Uszczelka pompki
7. Nadciњnieniowy zawуr 

bezpieczeсstwa 
8. Sito (867/869)
9. Uszczelka zbiornika

10. Rura ss№ca
11. Rura pompki
12. Sitko w lancy (875)

4. Wіaњciwe zastosowanie
Opryskiwacz ciњnieniowy firmy
GARDENA przeznaczony jest 
do rozpylania pіynnych, nie 
zawieraj№cych rozpuszczalnika
њrodkуw zwalczaj№cych szkodniki,
њrodkуw chwastobуjczych, nawo-
zуw sztucznych, њrodkуw do czysz-
czenia szyb okiennych, wosku
samochodowego i innych њrodkуw
konserwuj№cych do uїytku prywat-
nego w domu lub w ogrodzie.

Za urz№dzenia do uїytku prywat-
nego uwaїa siк takie, ktуre nie
mog№ byж uїytkowane w miejscach
publicznych: parkach, na placach
zabaw, boiskach sportowych w 
rolnictwie i leњnictwie.

Przestrzeganie wskazуwek
instrukcji obsіugi jest warunkiem
prawidіowego uїytkowania urz№-
dzenia. Instrukcja zawiera takїe
warunki uїytkowania, konserwacji 
i utrzymania urz№dzenia.

A Z powodu zagroїenia zdro-
wia do oprysku moїna 

stosowaж tylko substancje 
opisane w instrukcji obsіugi. 
Nie moїna stosowaж њrodkуw 
do dezynfekcji i impregnatуw.

Zalecane jest stosowanie њrodkуw
ochrony roњlin dopuszczonych
przez PZH.

UWAGA! Przed napeіnieniem 
zbiornika naleїy przefiltrowaж
ciecz robocz№ (art. 875).

UWAGA! Skala na zbiorniku
opryskiwacza jest skal№ orien-
tacyjn№ i nie sіuїy do sporz№-
dzania cieczy roboczej.

5. Instrukcja montaїu

5.1 Opryskiwacz ciњnieniowy 
(nr art. 867/869)

.Montaї sitka i rury ss№cej 
(rys. A1): 
Zamkn№ж sitko (8) i mocno
docisn№ж do rury ss№cej (10).
Rurк ss№c№ (10) przewlec przez
pкtelkк znajduj№c№ siк na rurze
pompki (11) i mocno wcisn№ж 
w otwуr w pokrywie zbiornika.

.Podі№czenie rurki lancy do 
rкkojeњci z zaworem (rys. A 2): 
Poluzowaж nakrкtkк (1.1) na
rкkojeњci (1) i wprowadziж do
oporu rurkк lancy do rкkojeњci.
Dokrкciж nakrкtkк (1.1).

.Podі№czenie przewodu lancy
opryskiwacza do rкkojeњci z
zaworem (rys. B): 
Podі№czyж przewуd lancy opry-
skiwacza (2) ze zі№czk№ (2.1) 
do rкkojeњci. Przesun№ж dіug№
nakrкtkк wzdіuї przewodu aї 
do rкkojeњci (1) i dokrкciж.

.Mocowanie przewodu lancy 
do pokrywy zbiornika (rys. C): 
Przesun№ж krуtk№ nakrкtkк (3.1)
wzdіuї przewodu lancy (2), 
nasun№ж przewуd na miejsce 
mocowania przewodu (3.2) do
pokrywy (3) i dokrкciж rкcznie 
za pomoc№ nakrкtki. 

2. Dane techniczne Opryskiwacz ciњnieniowy 
867 869 875 

Maks. poziom napeіnienia 3 I 5 l 5 l 
Dіugoњж lancy 36 cm 36 cm 36 cm 
Dіug. przewodu 

doprowadzaj№cego 150 cm 150 cm 150 cm 
Dopuszczalne ciњnienie 3 bar 3 bar 3 bar 
Dopuszczalna temp. pracy 40 °C 40 °C  40 °C 
Masa 1,2 kg 1,4 kg 1,6 kg

3. Budowa
1. Rкkojeњж z zaworem
1.1 Nakrкtka 
1.2 Przycisk zaworu
1.3 Blokada pracy ci№gіej
1.4 Dysza
1.5 Przewуd lancy
2. Przewуd doprowadzaj№cy 

pіyn do lancy (867/869)

2.1 Zі№czka w przewodzie dopro-
wadzaj№cym pіyn do lancy

2.2 Nakrкtka (dіuga)
3. Pokrywa zbiornika (867/869)
3.1 Nakrкtka (krуtka)
3.2 Podі№czenie przewodu 

doprowadzaj№cego pіyn
4. Uchwyt lancy (867/869)
4.1 Pasek 
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A Po kaїdorazowym uїytko-
waniu obniїyж ciњnienie 

w opryskiwaczu (urz№dzenie
ustawiж pionowo), oprуїniж
pojemnik, wyczyњciж i przepіukaж
czyst№ wod№. Naleїy pozostawiж
otwarty opryskiwacz aї do osu-
szenia. Zabrudzenia zewnкtrzne
pokrywy i pojemnika w okolicach
gwintu i uszczelki gruntownie
wyczyњciж. Pozostaіoњci cieczy
stosowanej do oprysku nie wyle-
waж do kanalizacji.

A Zalecamy po piкcioletnim
okresie eksploatacji opry-

skiwacza przeprowadzenie 
sprawdzenia urz№dzenia, najle-
piej w serwisie GARDENA. 

A W celu zapewnienia pra-
widіowego dziaіania opry-

skiwacza naleїy: 

.wystrzegaж siк agresywnych
roztworуw zawieraj№cych њrod-
ki czyszcz№ce oraz benzyny 

.chroniж opryskiwacz GARDENA
przed wysokimi temperaturami. 

Aby oczyњciж zawory, rurkк i dyszк
urz№dzenia naleїy dokonaж oprysku
czyst№ wod№ lub z dodatkiem pіynu
do mycia naczyс.

8. Wyposaїenie dodatkowe
.nr art. 894 gіowica opryskiwacza

(zapobiega zablokowaniu roz-
pylania drobnych kropelek)

.nr art. 987 rura przedіuїaj№ca
lancк o 50 cm

Powyїsze czкњci wyposaїenia
dodatkowego moїecie Paсstwo
kupiж w sklepie prowadz№cym asor-
tyment firmy GARDENA lub bez-
poњrednio w serwisie GARDENA.

9. Tabela moїliwych zakіуceс

Zakіуcenie Sposуb postкpowania

Pompka nie Przykrкciж do oporu przykrywkк zbiornika 
wytwarza ciњnienia. (nr art. 867/869).

Przykrкciж mocniej pompkк.

Przykrкciж do oporu zawуr bezpieczeсstwa.

Przykrкciж mocniej przewуd lancy opryski-
wacza do zbiornika i do zaworu rкcznego.

Sprawdziж uszczelkк pompki (6.2) (rys. F 3) 
(tylko w przypadku art. nr 875).

Poluzowaж staі№ blokadк w zaworze rкcznym.

Urz№dzenie nie dziaіa Oczyњciж dyszк (1.4) (rys. A2).
mimo istniej№cego 
ciњnienia lub rozpyla Otworzyж sito (8) w zbiorniku i oczyњciж 
sіabym strumieniem. (rys. H) (tylko w przypadku art. nr 867/869).

.Mocowanie paska (tylko z 
art. nr 869) (rys. D1 + D 2): 
Odkrкciж uchwyty lancy (4) za
pomoc№ wkrкtaka krzyїakowego,
dіuїszy otwуr w pasku (4.1)
naіoїyж na uchwyt do moco-
wania paska (4.2) i ponownie
przykrкciж uchwyty lancy.

5.2 Opryskiwacz ciњnieniowy 
(nr art. 875)

.Montaї przewodu lancy: 
za pomoc№ nakrкtki przykrкciж
przewуd opryskiwacza do 
rкkojeњci i do pokrywy. 

.Montaї uchwytu paska i lancy
(rys. E): 
Przeci№gn№ж pasek (5.1) przez
uchwyt (5). Pasek zaczepiж 
w zі№czce. Uchwyt docisn№ж 
do zі№czki.

6. Pierwsze uruchomienie
.W celu otwarcia zbiornika 

(rys. F1+F2): 
867/869: Odkrкciж pokrywк 

zbiornika (3).
875: Uchwyt pompki (6.1) 

nacisn№ж lekko do 
doіu, przekrкciж w lewo 
i wyj№ж pompkк (6).

.Napeіniж zbiornik maks. do
najwy-їej poіoїonego oznacze-
nia na skali zbiornika. 
(Zwrуciж uwagк na zasady bez-
pieczeсstwa i wіaњciwe dozo-
wanie њrodka zgodnie z zalece-
niami producenta).

.Pіyn dobrze zmieszaж, naіoїyж
pokrywк (867/869) lub wіoїyж
pompkк (875) a nastкpnie 
dokrкciж.

.Uruchomiж pompkк aї do osi№-
gniкcia wіaњciwego ciњnienia
roboczego w zbiorniku. 

A Z powodu zagroїenia
zdrowia nie wolno

podі№czaж opryskiwacza do
sprкїarki. 
Nadciњnieniowy zawуr bezpie-
czeсstwa (7) (rys. G) umoїliwia
odprowadzenie nadmiaru 
ciњnienia (ok. 30-40 suwуw).

.Wcisn№ж przycisk (1.2) (rys. A2)
na rкkojeњci w celu rozpoczкcia
opryskiwania. Zwolnienie przy-
cisku przerywa opryskiwanie. 
Za pomoc№ blokady pracy ci№gіej
(1.3) (rys. A2) moїliwe jest
opryskiwanie ci№gіe.

.Przewуd lancy daje siк obracaж
w zaworze rкcznym o 360°. 
W tym celu naleїy najpierw 
poluzowaж nakrкtki. Idealne
rozwi№zanie przy opryskiwaniu
liњci od spodu.

.We wszystkich opryskiwaczach
ciњnieniowych moїliwa jest 
regulacja dyszy – od peіnego
strumienia do najdrobniejszej
mgieіki.

A Przed kaїdym otwarciem
opryskiwacza obniїyж 

ciњnienie.

A Przed obniїeniem ciњnienia
opryskiwacz ustawiж w

pozycji pionowej.

A W przypadku oprysku 
substancjami szkodliwymi

dla czіowieka przestrzegaж 
zaleceс producenta substancji.

7. Obsіuga, konserwacja, 
przechowywanie

A Z powodu zagroїenia 
zdrowia nie wolno nigdy

otwieraж opryskiwacza gdy znaj-
duje siк on pod ciњnieniem.
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Zdemontowaж sito (12) w przewodzie rozpy-
lania i oczyњciж (rys. I) (tylko w przypadku 
art. nr 875).

Zbiornik otwiera siк Wypuњciж ciњnienie ze zbiornika za pomoc№ 
i zamyka z trudem. nadciњnieniowego zaworu bezpieczeсstwa.

Uszczelkк zbiornika (9) nasmarowaж 
tіuszczem bezkwasowym (rys. H) (tylko w 
przypadku art. nr 867/869).

W przypadku wyst№pienia innych usterek prosimy o kontakt z naszym ser-
wisem tel : 022 / 727 56 90 lub o przesіanie urz№dzenia z krуtkim opisem
usterki do punktu serwisowego a w przypadku reklamacji z kopi№ rachunku.

Zwracamy Paсstwa uwagк na to, iї nie ponosimy odpowiedzialnoњci
za szkody spowodowane przez nasze urz№dzenia jeїeli do ich na-
prawy lub wymiany zostaіy uїyte nieoryginalne czкњci zamienne, 
gdy naprawa zostaіa wykonana nie przez serwis GARDENA, czy inny
autoryzowany punkt napraw lub autoryzowanego fachowca.

10. Wskazуwki bezpieczeсstwa 
i uїytkowania

A Przed kaїdym uїyciem
naleїy przeprowadziж 

kontrolк stanu urz№dzenia.

A Aby unikn№ж ewentualnej
reakcji chemicznej naleїy

wypіukaж opryskiwacz w przy-
padku zmiany substancji do
oprysku. 

A Nie zostawiaж opryskiwacza
przygotowanego do pracy

bez nadzoru. 

A Dzieciom nie wolno zbliїaж
siк do urz№dzenia. 

A Ponosicie Paсstwo odpo-
wiedzialnoњж za bezpie-

czeсstwo osуb trzecich.

A W przypadku zastosowania
blokady pracy ci№gіej naleїy

zwiкkszyж uwagк przy pracy i
nigdy nie przechowywaж opryski-
wacza z zastosowan№ blokad№.

A Otwieraж zawуr bezpie-
czeсstwa tylko wtedy gdy

opryskiwacz ustawiony jest w
pozycji pionowej.

A W przypadku uїytkowania
jednoczeњnie kilku opryski-

waczy o rуїnych pojemnoњciach
zwrуciж uwagк na to, aby nie
pomieszaж ich pojemnikуw i
przykrywek. 

art. nr 867 
symbol KTM 0823-121-402-236
art. nr 869 
symbol KTM 0823-121-402-251
art. nr 875 
symbol KTM 0823-121-402-249
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D 
Garantie
GARDENA gewährt für dieses Pro-
dukt die gesetzliche Garantie (ab 
Kaufdatum). Diese Garantieleistung
bezieht sich auf alle wesentlichen
Mängel des Gerätes, die nach-
weislich auf Material- oder Fabri-
kationsfehler zurückzuführen sind.
Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung
eines einwandfreien Gerätes oder
durch die kostenlose Reparatur 
des eingesandten Gerätes nach
unserer Wahl, wenn folgende
Voraussetzungen gewährleistet
sind:

.Das Gerät wurde sachgemäß
und laut den Empfehlungen 
in der Gebrauchsanweisung 
behandelt.

.Es wurde weder vom Käufer
noch von einem Dritten versucht,
das Gerät zu reparieren.

Diese Hersteller-Garantie berührt
die gegenüber dem Händler /
Verkäufer bestehenden Gewähr-
leistungsansprüche nicht.

U
Гарантия
GARDENA предоставляет офиц-
иальную гарантию на данный
продукт (с даты продажи). 
В течении этого срока Покупа-
тель имеет право бесплатно
устранить дефекты, возникшие 
в процессе эксплуатации, по 
вине завода изготовителя при
наличии в оригинальном
гарантийном талоне даты
продажи, подписи продавца и 

печати торгующей организации,
за исключением следующих
случаев:
– при отсутствии гарантийного

талона;
– гарантийный талон не при-

надлежит данному изделию;
– по истечении срока гарантии;
– нарушение правил

эксплуатации;
– при обслуживании вне

гарантийной мастерской,
попытке самостоятельного
устранения дефекта;

– использования неориги-
нальных расходных мате-
риалов;

– сильный износ изделия в
результате длительного 
использования или исполь-
зование не по назначению;

– механические повреждения
корпуса; 

– поврежден кабель или
штекер;

– перегрузка.

p
Gwarancja
GARDENA udziela na ten produkt 
przewidzianej prawem gwarancji 
(od daty zakupu). W ramach gwa-
rancji bкd№ usuwane bezpіatnie
wszelkie usterki pod warunkiem, 
їe urz№dzenie jest eksploatowane
zgodnie z przeznaczeniem i w
ramach opisanych w instrukcji
obsіugi. Gwarancj№ niniejsz№ objкte
s№ usterki produktu spowodowane
wadliwymi czкњciami lub defektami
produkcyjnymi. 
Wszelkie usterki ujawnione w okre-
sie gwarancji bкd№ usuniкte w jed 
nym z Autoryzowanych Punktуw 
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Serwisowych w moїliwie najkrуt-
szym czasie, nie dіuїszym jednak
niї 14 dni roboczych od daty do-
starczenia urz№dzenia do sewisu.
Gwarancj№ nie s№ objкte:
– naprawy urz№dzeс, w ktуrych 

uszkodzenia powstaіy na skutek:
a. niewіaњciwej obsіugi lub eks-

ploatacji niezgodnej z prze-
znaczeniem,

b. dziaіania siіy wyїszej (poїar,
powуdџ, wyіadowania atmos-
feryczne, itp.)

c. mechanicznego uszkodzenia
produktu i wywoіanych nim
wad,

d. napraw dokonywanych przez
osoby inne niї Autoryzowane
Punkty Serwisowe,

– urz№dzenia, w ktуrych dokonano
samowolnych zamian podze-
spoіуw z innych urz№dzeс oraz
urz№dzenia, w ktуrych dokonano
przerуbek

– urz№dzenia, zamazano lub 
zmieniono.

l
Garancijska izjava

Izjavljamo:
– da bo proizvod v garancijskem 

roku pravilno deloval, иe ga
boste uporabljali v skladu z nje-
govim namenom in tehniиnim
navodilom;

– da bomo na vaљo zahtevo, иe bo
sporoиena v garancijskem roku,
na svoje stroљke poskrbeli za 
odpravo okvar in pomankljivosti
na proizvodu, zaradi katerih ta 
ne deluje pravilno, v roku, ki ne 
bo daljљi od 45 dni od dneva 
prijave okvare. Proizvod, ki ne 
bo popravljen v omenjenm roku, 

bomo na vaљo zahtevo zamenjali
z novim. Za иas popravila se
vam bo podaljљal garancijski rok.
Garancija priиne veljati z dnem
prodaje na drobno, kar dokaћete
s potrejnim garanijskim listom
(ime in sedeћ podjetja, ki je 
proizvod prodalo na drobno,
peиat, datum prodaje in podpis
prodajalca).

GARDENA daje za ta izdelek 
z zakonom doloиeno garancijo 
(od datuma nakupa dalje). 

Garancija preneha v naslednjih 
primerih:
– neupoљtevanje navodil za upo-

rabo, 
– popravil proizvoda, ki jih je opra-

vila nepooblaљиena oseba,
– vgraditev neoriginalnih sestavnih

delov proizvoda,
– malomarno ravnanje z proizvo-

dom,
– poљkodb, nastalih zaradi mehan-

skih udarcev po krivdi kupca
oziroma tretje osebe.

H
Garancia
A GARDENA erre a termйkre 
(a vйtel idopontjбtуl szбmнtva) 
a tцrvйny бltal eloнrt idotartamra 
(12 hуnap) garanciбt vбllal. 
Ez a garancia minden olyan ter-
mйkhiбnyossбgra vonatkozik, mely
bizonyнthatуan anyag- vagy gyбr-
tбsi hibбra vezethetх vissza. 
A garanciбlis szolgбltatбs jellegйt
mi vбlasztjuk meg: 
ez lehet a hozzбnk bekьldцtt kй-
szьlйk kifogбstalan ъj kйszьlйkre
valу cserйje vagy ingyenes javн-



Deutschland
GARDENA 
International GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Str. 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(07 31) 490-123 
Reparaturen:
(07 31) 490-290 

Argentina
Argensem S.A.
Calle Colonia Japonesa s/n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 

Australia 
Nylex Consumer Products 
141 Nicholson Street 
East Brunswick 3057 
Melbourne 

Austria
GARDENA 
Österreich Ges. m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg

Belgium
MARKT (Belgium) NV/SA 
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 

Brazil 
RGS Comercial Ltda 
Av. Marginal do Rio
Pinheiros, 5200 Edificio
Montreal - Bloco e - Terreo 
05693-000 -
Sao Paulo - SP 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. -
7th floor
Sofia 1404 

Canada
GARDENA Canada Ltd.
100, Summerlea Road 
Brampton, Ontario 
Canada L6T 4X3 

Chile
Antonio Martinic 
Y CIA. LTDA.
Gilberto Fuenzalida 
185 Loc.
Las Condes 
Santiago de Chile 

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A.
Av. 12 bis Calle 16 y 18 
Bodegas Keith y Ramirez 
San José 

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic
GARDENA spol. s.r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 

Denmark
GARDENA
Danmark A/S 
Naverland 8 
2600 Glostrup 

Finland
Habitec Oy 
Martinkyläntie 52 
01720 Vantaa 

France
GARDENA France 
Service Après-Vente 
BP 57080 
95948 ROISSY CDG
Cedex 

Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27-28 Brenkley Way 
Blezard Business Park 
Seaton Burn 
Newcastle upon Tyne 
NE13 6DS 

Greece
Agrokip 
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. – 194 00 
Industrial Area Koropi 
Athens 

Hungary
GARDENA Magyarország
Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 

Iceland
Heimilistaeki hf 
Saetun 8 
P.O. Box 5340 
125 Reykjavik 

Republic of Ireland 
Michael McLoughlin &
Sons 
Hardware Limited 
Long Mile Road 
Dublin 12 

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 

Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Yamato Bldg., 5-3-1,
Kojimachi
Chiyoda-ku, Tokyo 102 

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12 
Luxembourg 2010

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 

New Zealand
NYLEX 
New Zealand Limited 
22 Saleyards Road
Otahuhu 
Private Bag 94001
SAMC Manukau

Norway
GARDENA Norge A/S
Postboks 214
2013 Skjetten 

Poland
GARDENA Polska Sp. z
o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do
Marquês 
Edif. GARDENA
Algueirão
2725-596 Mem Martins 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL
Str. Avionului nr. 17 Bl.6D,
Ap.1 
Sect. 1 
Bucureєti 

Russia / Россия 
АО АМИДА ТТЦ 
ул. Моcфилмовcкая 66 
117330 Моcква 

Singapore
Hy - Ray Enterprises 
Block 1002 Toa Payoh 
Industrial Park 
#07-1433 /1435 /1451 
Singapore 319074 

Slovakia 
GARDENA Slovensko,
s.r.o.
Bohrova č. 1 
85101 Bratislava 

Slowenia / Croatia 
Silk d.o.o. Trgovina 
Brodišče 15 
1236 Trzin 

South Africa 
GARDENA South Africa
(Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534 
Vorna Valley 1686

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Box 9003 
20039 Malmö 

Switzerland 
GARDENA AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 

Ukraine / Украина 
АОЗТ АЛЬЦЕСТ 
ул. Гайдара 50 
г. Киев 01033 

Turkey 
Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ.
Yeþilbaðlar Mah. Baþkent 
Cad. No. 26 
Pendik - Ýstanbul 

USA 
GARDENA 
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
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