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Przekaźnik pompowy art. 1273 
Zastosowanie / funkcja 
Przekaźnik pompowy wraz ze sterownikiem nawadniania
GARDENA 4040 służy do całkowicie automatycznego
włączania i wyłączania pompy. 
v Dostarczony kabel przyłączeniowy włożyć do przekaźni-

ka pompowego i podłączyć do sterowania nawadnianiem
zgodnie z instrukcją użytkowania. 

Celem uniknięcia, aby woda lub elementy obce przedosta-
wały się poprzez złącze wtykowe, gniazdo przyłączowe dla
kabla przyłączeniowego przy przekaźniku pompowym po
włożeniu do gniazda sieciowego musi być skierowane w
dół (patrz rysunek). 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa /
Zasady użytkowania 

A
Przekaźnik pompowy może być podłączany tylko
przez wykwalifikowanego elektryka do gniazd wty-

kowych 230 V, które są zgodne z postanowieniami wyko-
nawczymi VDE 0100. W przypadku niektórych produktów
(np. pompa zanurzeniowa) przewidziany jest wyłącznik
ochronny FI (< 30 mA). 
v Prosimy o skontaktowanie się z wykwalifikowanym 

elektrykiem. 

Niebezpieczeństwo! Rozgrzewanie się pompy! 
Przy ręcznej eksploatacji sterowania nawadnianiem 4040
poprzez przycisk ręczny „All ” wszystkie kanały muszą
być zajęte lub pusty kanał musi być zaprogramowany za
pomocą 0.00. 

Przekaźnik pompowy może być podłączany tylko do
wewnętrznych i zewnętrznych gniazd wtykowych zabez-
pieczonych przed wilgocią. Podłączanie pośrednie do
kabla przedłużającego pompy lub kabla przyłączeniowego
jest niedopuszczalne. Za pomocą przekaźnika pompowego
mogą być eksploatowane urządzenia o mocy znamionowej
max 2000 W (patrz tabliczka znamionowa). 
Przekaźnik pompowy eksploatować wyłącznie ze sterow-
nikami 24 V (AC). 
Dostarczony kabel przyłączeniowy (10 m) może być
przedłużany do długości 50 m przy zastosowaniu
2-żyłowego kabla ze sprzedaży specjalistycznej (przekrój
minimalny 0,25 mm2). Celem połączenia kabla można 
zastosować końcówki kablowe GARDENA art. 1282. 
Nie wolno otwierać przekaźnika pompowego. 

Utylizacja: (zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE) 

Urządzenie nie może być wyrzucone wraz z 
normalnymi odpadkami domowymi, lecz musi 
być poddane fachowej utylizacji. 

Serwis / odpowiedzialność za produkt 
W razie ewentualnych zakłóceń działania należy zwracać
się do serwisu Husqvarna.

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, 
bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo 
przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być 
przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to 
również części uzupełniających i oprzyrządowania. 
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Przekaźnik pompowyOpis urz№dzenia: 

Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej 
Niїej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, їe poniїej
opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wy-
mogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa 
Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku 
wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj№ waїnoњж. 

Przedłożona dokumentacja:                       GARDENA Technical Documentation
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Producent

GARDENA Manufacturing GmbH,

Hans-Lorenser-Str. 40

D-89079 Ulm, Niemcy

Dystrybutor

Husqvarna Poland Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 15 B

03-371 Warszawa

Serwis Centralny Husqvarna

Husqvarna Poland Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 18

03-310 Warszawa

Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych dostępne są na stronach internetowych:

www.husqvarna.com.pl

www.gardena.pl




