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GARDENA®

HR    Uputstva za upotrebu 
         Kompjuter za upravljanje navodnjavanja 
UK    Інструкція з експлуатації 
          Таймер подачі води 
RO    Instrucţiuni de utilizare
          Programator udare 
TR     İşletim kılavuzu
          Su Bilgisayarı 
BG    Инструкция за експлоатация 
          Компютър за вода
SR /   Uputstvo za rad 
BS     Kompjutera za navodnjavanje 
SQ    Manual përdorimi
          Kompjuter vaditjez 

MultiControl duo 
Art. 1874-29



Правилна употреба:

Внимание!

Съдържание

2. Указания по техника за безопасност

Батерия: 
От съображения за безопасност при фун-
кциониране трябва да се използва само
една 9 V алкално-манганова (алкална)-
батерия тип IEC 6LR61! 

При дълго отсъствие за да се предотврати
спиране на компютъра за вода поради
изтощена батерия, батерията трябва да
бъде заменена, когато индикатора за бате-
рията показва само 1 чертичка.

Въвеждане в експлоатация: 
Внимание!
Не се допуска използването на компютъра
за вода във вътрешни помещения. 

v Използвайте компютъра за вода само
навън. 

Компютърът за вода трябва да бъде мон-
тиран само вертикално с холендъра наго-
ре, за да се избегне попадане на вода в
гнездото на батерията. 

GARDENA Компютър за вода MultiControl duo
Това е превод на немския оригинал на инструкцията за експлоатация. 
Моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и спазвайте нейните
указания. Използвайте настоящата инструкция за експлоатация за да се запознаете
с продукта, правилно му използване, както и указанията за техника на безопасност. 

A
От съображения за сигурност не се разрешава използването на продукта от деца 

               и младежи до 16 години, както и лица, които не са запознати с настоящата инструк-
               ция за експлоатация. Лица с ограничени физически и умствени възможности може 
               да използват продукта само, когато се надзирават или наставляват от омпетентно 
               лице. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с 
               продукта. Не използвайте уреда, ако сте изморен, болен или сте под влиянието на 
               алкохол, наркотични вещества или медикаменти. 

v  Моля, съхранявайте тази инструкция за експлоатация на
сигурно място. 

1.  Област на използване на Вашия Компютър за вода . . . . 55
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1. Област на използване на Вашия Компютър за вода 

GARDENA Компютъра за вода е предназначен за използване
в лични и хоби градини, само за употреба на открито за
управление на пръскачки и поливни системи. Компютъра за
вода има два отделни изхода и може да бъде използван напр.
за автоматично поливане през време на отпуската. 

GARDENA Компютъра за вода не трябва да се използва
за промишлени цели и заедно с химикали, хранителни
продукти и леснозапалими и експлозивни вещества.
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Елементи за управление: 

Нива на дисплея: 

Минималното подавано количество вода за
сигурна функция на включване на компю-
търа за вода е 20 - 30 л / ч на изход. Напр.
за управление на микрокапкова система
са необходими мин. 10 броя 2-литровикап-
кообразувателя. 
При високи температури (над 60 °C на
дисплея) може да се случи, така че LCD-
индикацията изгасне; това няма никакво
въздействие върху изпълнението на
програмата. След охлаждане LCD-индика-
цията се появява отново. 
Температурата на протичащата вода тряб-
ва да бъде макс. 40 °C. 
v Използвайте само чиста прясна вода. 

Минималното работно налягане е 0,5 bar,
максималното работно налягане 12 bar. 
Избягвайте натоварването на опън. 
v Не дърпайте свързания маркуч.

Програмиране: 
v Програмирайте компютъра за вода при

затворен кран за водата. 

Така ще избегнете неволно намокряне. 
За програмиране можете да свалите 
контролера от корпуса. 
Ако контролера бъде свален при отворен
клапан, клапана остава отворен до тогава,
докато отново бъде поставен контролера. 

Опасност! 
По време на работа тази машина образува
електромагнитно поле. При определени
обстоятелства това поле може да си въз-
действа с активни или пасивни медицин-
ски имплантатнти. За да се избегне риска
от сериозно или смъртоносно нараняване,
ние препоръчваме, преди работа с машина-
та лицата с медицински имплантанти да се
консултират със своя лекар или произво-
дител на медицинския имплантант. 

Опасност! 
Дребните детайли могат да бъдат погълна-
ти по време на монтажа и има опасност от
задушаване с полиетиленовата торба.
Дръжте малки деца далеч по време на
монтажа.

3. Функциониране 

С компютъра за вода градината може да бъде поливана автоматично през всеки от двата
изхода по всяко време на денонощието до 3 пъти дневно (на всеки 8 часа). При това за поли-
ване могат да бъдат включени пръскачка, подземна поливна система или система за капково
напояване. 
Компютъра за вода поема автоматично поливането съгласно създадената програма и по този
начин може да бъде използван и през време на отпуската. Рано сутрин или късно вечер изпа-
ренията са най-малки, също и разхода на вода. 

Програмата за напояване се задава по лесен начин посредст-
вом елементите за управление. 

Елемент за управление Функциониране 

1  Бутон Man. Ръчно отваряне или затваряне на потока 
на водата. 

2  Бутон OK Потвърждава стойностите настроени с 
бутоните ▼-▲ . 

3 Бутон Menu Преминава в следващото ниво на програмата.

4  Бутони ▼-▲ Променят настройваните стойности във 
     (V1/V2) всяко ниво / Избор на изход (V1 / V2) в ниво 1.

6-те нива на дисплея могат да бъдат избрани последователно
чрез натискане на бутона Menu. 

•   Ниво 1: Нормално състояние на дисплея 
•   Ниво 2: Актуални час и ден от седмицата 
•   Ниво 3: Време за стартиране на поливането 
•   Ниво 4: Продължителност на поливането 
•   Ниво 5: Честота на поливане 
•   Ниво 6: Включване / изключване / на програма

Деактивиране на сензор
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Нивото на дисплея може да бъде променено по всяко време
с натискане на бутона Menu. Всичко програмни данни, които
до тогава са били променени и потвърдени с бутона ОК, се
запаметяват. Когато по време на програмирано поливане
променените данни бъдат потвърдени с бутона ОК, клапана
се затваря. 

     Индикатор             Описание

5  Дни от седми-        Актуален ден от седмицата , 
     цата Mo , Tu , ...    или програмирани дни на поливане S. 

6  Time                        Актуално време (мига в режим на 
въвеждане). 

7  am / pm                    Индикатор за 12-часово въвеждане 
на времето (напр. в САЩ и Канада). 

8  Start                        Време за стартиране на поливането
(мига в режим на въвеждане). 

9  Run Time                Продължителност на поливането 
(мига в режим на въвеждане). 

0  8h, 12h, 24h,           Цикъл на поливане (активиран с ). 
     2nd, 3rd, 7th           Всеки 8 /12 / 24 часа ; всеки 2. / 3. /

7. ден. 

A  Prog ON /OFF           Програма за поливане вкл. (ON ) /
изкл. (OFF ).

B  Сензор за               Поливането между 20 и 6 часа се 
     директен               управлява автоматично чрез сензор 
     контрол                  за влага в почвата. 

C  Сензор 1 / 2            Сух сензор dry :
     dry / wet                   Поливането се изпълнява. 

                                      Сензор за влага wet :
Поливането не се изпълнява).

D  Клапан ï V1 /    Стрелката показва избрания клапан:
     Клапан V2ð      - показващ S:  клапана е свързан.
                                      - мигащ S:        клапана е отворен.

E  Батерия        Показва 5 състояния на батерията:

                                      3 черти:            Батерията е заредена
                                      2 черти:            Батерията е заредена 

                          на половина

                                      1 черта:            Батерията е слаба
                                      0 черти:            Батерията е почти 

                          изтощена 

                                      рамката мига:  Батерията е изтощена

Когато рамката на батерията мига, клапана повече не се
отваря. Отворен от програмата клапан винаги отново се
затваря. Индикацията Батерия се нулира със смяната на
батерията. 
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Поставяне на батерията:

Свързване на 
компютъра за вода:

2 черти                               1 черта                              0 черти                                 Рамката мига

                                                                                                

Батерията зареде-           Батерията е слаба         Батерията е почти            Батерията е изтощена
на на половина                                                           изтощена                            

Клапана отваря.               Клапана отваря.              Клапана все още отваря.   Клапана не отваря. 
                                                                                                                                     

Работата на компютъра   Работа на компютъ-         Компютъра за вода            Компютъра за вода
за вода е гарантирано      ра за вода още                скоро ще спре да                не работи.
за още мин. 4 седмици.    макс. 4 седмици.              работи.                                 

                                            Препоръчва се                 Необходима ско-                  Наложителна е 
                                            смяна на                           рошна смяна на                  смяна на 
                                            батерията.                        батерията.                           батерията.

v Сменете батерията (виж 4. Въвеждане в експлоатация „Поставяне на батерията“ ).

4. Въвеждане в експлоатация

Компютъра за вода трябва да се захранва само с една 9 V
алкално-манганова (алкална)-батерия тип IEC 6LR61. 

1.  Свалете контролера F от кор-
пуса на компютъра за вода. 

2.  Поставете батерията в гнездо-
то на батерията G. При това 
внимавайте за правилната 
полярност zP . За 2 секунди 
дисплея показва всички LCD-
символи и след това влиза в 
ниво за час / ден от седмицата. 

3.  Поставете отново контро-
лера F върху корпуса. 

Превключете между 24-часа и 12-часа 
(am / pm) индикация:
Фабричната настройка е 24-часова индикация.

v  По време на поставяне на батерията задръжте натиснат
бутона Man.

Компютъра за вода е снабден с холендърова гайка I за
кранове за вода с 33,3 мм (G 1" ) резба. Приложеният адап-
тер H служи за свързване на компютъра за вода към кра-
нове за вода с 26,5 мм (G ³⁄₄" ) резба.

1.  За резба 26,5 мм (G ³⁄₄" ) : завийте на ръка върху крана
адаптера H (не използвайте клещи).

2.  Завийте на ръка холендъровата гайка I на компютъра 
за вода върху резбата на крана за вода (не използвайте
клещи).

3.  Завийте свръзките за кран J върху двата изхода на 
компютъра за вода.

F
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Монтиране на защитата
срещу кражба 
(опционално):

Свързване на сензор за
влага в почвата или сензор
за дъжд (опционално):

K

Програмирано, автоматично поливане не се извършва при
достатъчно влажна почва или при валеж. Ръчното полива-
не винаги може да бъде извършено независимо от това.

Разпределение на сензорите:
a)  Сензор в конектор 1: 
    Сензора важи само за клапан 1
b)  Сензор в конектор 2: 
     Сензора важи за двата клапана
c)  Сензор в конектор 1 и 2: 
    Сензор 1 важи за клапан 1 
    Cензор 2 важи за клапан 2

1.  Разполагане на сензор за влага в почвата в
дъждувалната зона

    – или – 
    сензор за дъжд извън дъждувалната зона.

2.  Свалете контролера F от корпуса на компютъра за вода. 

3.  Свържете сензора съотв. с удължителен кабел или адап-
тер към връзката за сензор K на компютъра за вода. 

Активиране на сензора: 
Сензора се активира автоматично след 60 сек. Изобразява 
се разпределението на сензора a, b или c (стрелка) и 
актуалното състояние на сензора dry (сух) / wet (влажен). 
Напр. сензор 1 dry (сух) само за клапан 1 a). 

Деактивиране на сензор [ниво 6] :
Ако трябва да се полива без сензор, въпреки че преди 
това е активиран сензор, същия този сензор трябва да 
бъде деактивиран.

1.  Извадете сензора от компютъра за вода.

2.  Натиснете 5 пъти бутона Menu [ниво 6]. 
    Изобразява се разпределението на сензора a, b или c

(стрелка) и актуалното състояние на сензора dry / wet. 

3.  Натиснете бутона OK.

    Сензора е деактивиран. 

За свързването на по-стари сензори (с 2-полюсен конектор)
е необходим GARDENA Адаптер-кабел 1189-00.600.45,
който може да се закупи от сервизна служба на GARDENA.

За да предпазите от кражба компютъра за вода, можете 
чрез сервизната служба на GARDENA да поръчате GARDENA
Защита срещу кражба Арт. № 1815-00.791.00.

1.  Затегнете скобата L с болта M за задната страна на 
компютъра за вода. 

2.  Използвайте скобата L напр. за фиксиране към верига.

Веднъж затегнат, болта не може повече да бъде развит.

a b c

2. 

3.
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5. Програмиране

За изготвянето на програма, контролера може да бъде сва-
лен и програмирането да бъде направено мобилно (виж 
4. Въвеждане в ескплоатация „Поставяне на батерията“ ).

Програмирането може да бъде прекратено по всяко време
с натискане на бутона Man. Всички променени до тогава и
потвърдени с бутона OK програмни данни се запаметяват.

1.  Натиснете бутона Menu [ниво 2] (не е необходимо, когато
току що е поставена нова батерия).

    Индикатора за час и Time мигат. 

2.  Настройте часа с бутоните ▼-▲
(напр. 9 часа) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Time и индикатора за минутите.

3.  Настройте минутите с бутоните ▼-▲
(напр. 30 минути) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Time и индикатора за деняот седмицата. 

4.  Настройте деня от седмицата с бутоните ▼-▲
(напр. (Tu) вторник) и потвърдете с бутона OK. 

    Дисплеят се прехвърля на съобщение „Задайте програма
за поливане“ на режим поливане „Поливане с управле-
ние от времето“ [ниво 3]. 

    На дисплея мигат Start Prog и индикатора за час.

Компютъра за вода има 3 режима на поливане: 

A) Поливане с управление от времето: 
При „Поливане с управление от времето“, поливането
започва според зададените програми. Допълнително
съществува възможността за включването на влажността
на почвата или валежа в програмите за поливане. При
достатъчна влажност на почвата или валеж се задейства
спирането на програмата или се блокира активирането 
на програмата. Ръчното поливане Man. + OK е зададено
независимо. 

B) Сензор за директен контрол : 
При „Сензор за директен контрол“ поливането се управ-
лява само в зависимост от влажността на почвата между
20 и 6 часа, когато сензора индикира суха почва (dry).
Могат да бъдат свързани 1 или 2 сензора за влага в
почвата.

C) Ръчно поливане: 
При „Ръчно поливане“ поливането започва веднага след
натискането на Man. + OK и е зададено независимо то
състоянието на сензора.

Режими на поливане:

Настройка на актуален
час и ден от седмицата:

[ниво 2] 

1. 

2. 

3.

4.
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A) Поливане с управление от времето:
1.  Изберете програма за клапан 1 (ï V1) или клапан 2 (V2
ð) с бутоните ▼-▲ (V1/ V2) (не е възможно, ако преди
това са зададени актуалния час и ден от седмицата). 

2.  Натиснете 2 пъти бутона Menu [ниво 3] (не е необходи-
мо, ако преди това са зададени актуалния час и ден от
седмицата). 

    На дисплея мигат Start Prog и индикатора за час. 

3.  Настройте часа на стартиране на поливането с бутоните 
▼-▲ (напр. 6 часа) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Start Prog и индикатора за минути. 

4.  Настройте минутите на стартиране на поливането с буто-
ните ▼-▲ (напр. 20 минути) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Run Time и продължителността на 
поливане - часове.

5.  Настройте продължителността на поливане - часове с
бутоните ▼-▲ (напр. 0 часа) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Run Time и продължителността на 
поливане - минути. 

6.  Настройте продължителността на поливане - минути 
с бутоните ▼-▲ (напр. 10 минути) и потвърдете с
бутона OK. 

    На дисплея мига цикъл на поливане.

Честотата на поливане може да бъде избрана чрез:

•   (7.)-ми цикъл на поливане (дясна колона на дисплея)
    – или – 
•   (8.) дни на поливане (лява колона на дисплея).

7.   Изберете цикъл на поливане с клавишите ▼-▲

    (напр. 2nd ) и потвърдете с бутон OK.

    8h / 12h / 24h: Поливане на всеки 8 / 12 / 24 часа
    2nd / 3rd / 7th: Поливане всеки 2. / 3. / 7. ден

    Дисплея се прехвърля на съобщение активирайте 
програма за поливане.

    – или – 

8.  Изберете дни за поливане с бутоните ▼-▲

    (напр. Mo, Fr понеделник и петък) и потвърдете с 
бутона OK. Натиснете бутона Menu.

    Дисплея се прехвърля на съобщение „Активирайте /
деактивирайте програма за поливане“ [ниво 6].

Ако последващия ден не е ден за поливане, поливането
се извършва само до 0 часа. 
(напр. дни за поливане = понеделник, вторник, петък; 
Начало = 23 часа; продължителност на поливането = 2ч.
Полива се в понеделник от 23 часа до вторник 1 часа. 
Във вторник и петък се полива от 23 часа до 0 часа.) 

Задаване на програма 
за поливане:

[ниво 3] 

2. 

3. 

4. 

[ниво 4] 

5. 

6. 

[ниво 5] 

7. 

8. 
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За да може да бъде изпълнена програмата за поливане,
трябва за активиране да е избрано Prog ON. При Prog OFF
се деактивира автоматичното поливане. Prog ON /OFF може
да бъде избрано за всеки клапан независимо. Също и при
Prog OFF може да се полива ръчно. 

1.  Изберете клапан 1 (ï V1) или клапан 2 (V2ð) с буто-
ните ▼-▲ (V1/ V2) (ако преди това е била създадена про-
грама, клапана не може да бъде избран, съответстващия
клапан се избира автоматично). 

2.  Натиснете бутона Menu 5 пъти [ниво 6] (не е необходимо,
ако преди това е била създадена програма).

3.  Изберете Prog ON или Prog OFF с бутоните ▼-▲ и 
потвърдете с бутона OK. 

    За 2 сек. се показва Prog OK и след това дисплея се пре-
хвърля в нормално състояние на дисплея [ниво 1] . 

Prog ON : 
С това програмирането на компютъра за вода е завършено,
т.р., че вградения клапан отваря/затваря напълно автома-
тично и полива през програмирания интервал от време.

B) Сензор за директен контрол : 

Предпоставка: включен е минимум един GARDENA Cензор
за определяне на влагата в почвата (виж 4. Въвеждане в
експлоатация). Поливане през нощта (20- 6 часа), ако сен-
зора регистрира суха почва dry. Предварително създадена
програма за поливане с управление на времето се запазва,
но не се изпълнява. 

1.  Изберете програма за клапан 1 (ï V1) или клапан 2 
(V2ð) с бутоните ▼-▲ (V1/ V2). 

2.  Натиснете 3 пъти бутона Menu.

    На дисплея мигат Run Time и продължителността на 
поливане - часове. 

3.  Настройте продължителността на поливане - часове с
бутоните ▼-▲ (напр. 0 часа) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мигат Run Time и продължителността на 
поливане - минути.

4.  Настройте продължителността на поливане - минути с
бутоните ▼-▲ (напр. 10 минути) и потвърдете с бутона OK. 

    На дисплея мига цикъл на поливане.

5.  Изберете сензор за директе7ztZн контрол с бутоните
▼-▲ и потвърдете с бутона OK. 

След всяко поливане се задейства 2-часова пауза, за да
бъде отчетена влажността на почвата от сензора за влага 
в почвата.

Активиране / деактивиране
на програма за поливане:

[ниво 6] 

3. 

4. 

5. 
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2. 

Изход от сензора за 
директен контрол 
[ниво 5] :

Прочитане / промяна на 
програма за поливане:

Пример: 
Продължителност на поливане = 10 минути.

Поливането започва, ако между 20 и 6 часа сензора отчете
суха почва (сензор dry) и завършва, ако сензора отчете
влажна почва (сензор wet) или най-късно след 10 минути. 

2 часа след края на поливането при изсъхване на почвата
(сензор dry) се стартира ново поливане и при влажна почва
(сензор wet) не се полива следващите 2 часа и т.н. до макс.
6 часа. Между 6 и 20 часа не се полива.

Продължителността на поливане е предварително настроена
фабрично на 30 минути. 

Аварийна програма (луната мига) : Ако в сензора за
директен контрол не е включен сензор или свързващия
кабел е дефектен, се полива на всеки 24 часа.
Продължителността на поливане е ограничена според наст-
роения работен цикъл, но максимум на 30 минути.

1.  Натиснете 4 пъти бутона Menu. 

    Луната мига върху дисплея. 

2.  Изберете друг цикъл на поливане с бутоните ▼-▲ и 
потвърдете с бутона OK. 

Ако трябва да бъде променена стойност в дадена програ-
ма, то същата може да бъде променена без да се променят
другите стойности на програмата. 

1.  Натиснете 2 пъти бутона Menu. 
На дисплея мигат Start и индикатора за час. 

2.  Натиснете бутона Menu за да преминете към следващото
програмно ниво 

    – или – 
    променете данните на програмата с бутоните ▼-▲ и 

потвърдете с бутона OK. 

Ако по време на изпълняваща се програма бъде промене-
на продължителността на поливане, текущото поливане
се прекъсва. 

C) Ръчно поливане:

Всеки клапан може по всяко време да бъде отворен или
затворен ръчно. Също така и програмно управляван отво-
рен клапан може да бъде затворен предварително, без да
се променят данните на програмата (време за стартиране 
на поливането, продължителност на поливането и честота
на поливане). Контролера трябва да е поставен.

1.  Изберете клапан 1 (ï V1) или клапан 2 (V2ð)
с бутоните ▼-▲ . 

2.  натиснете бутона Man. за да отворите ръчно клапана 
(или да затворите отворен клапан).

    Run Time и продължителност на поливане-минути (фаб-
рично настроено на 30 минути) мигат за 10 секунди на
дисплея. 
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Reset: 

Важни указания:

3.  Докато мига продължителност на поливане-минути, може
да бъде променена продължителността на поливане с
бутоните ▼-▲ (между 0 :00 и 0 :59 ) (Напр. 10 минути) и 
да бъде потвърдено с бутона OK. 

4.  Натиснете бутона Man. за да затворите клапана предва-
рително.

    Клапанът се затваря. 

Променената ръчна продължителност на отваряне се запа-
метява, т.р. че при всяко бъдещо ръчно отваряне на клапан 
е настроена променената продължителност на отваряне. 
Когато ръчната продължителност на отваряне бъде промене-
на на 0:00, клапана се затваря и остава затворен и след
натискане на бутона Man. (защита от деца). 

Ако клапана бъде отворен ръчно и с ръчната продължител-
ност на отваряне се засича и програмиран старт за поливане,
то програмата за поливане няма да се изпълни.

Пример: Клапанът се отваря ръчно в 9.00 часа, продължи-
телността на отваряне е 10 минути. Програма, чието начало
се стартира между 9.00 и 9.10 часа, в този случай няма да
бъде изпълнена.

Възстановяват се заводските настройки.

v  Задръжте натиснати едновременно за 3 секунди бутона
Man. и Menu. 

    За 2 секунди се показват всички LCD-символи и дисплея
преминава в нормално състояние на дисплея.

• Всички програмни данни се зануляват.

• Ръчната продължителност на поливане отново се 
задава на 0 :30. 

• Времето и деня от седмицата се запазват.

Ако повече от 60 секунди по време на програмирането 
не бъдат въведени данни, отново се преминава в нормално
състояние на дисплея. Всички потвърдени до тогава проме-
ни се запаметяват.

Ако сензор включен в компютъра за вода регистрира 
zвлажна почва (wet), съответното програмирано поливане
не се изпълнява.

3. 
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Почистване на филтъра:

Изхвърляне на 
отпадъците:
(съгласно Директива 
RL2012/19/EU) 

Изхвърляне на 
изтощена батерия:

6. Сваляне от експлоатация

1.  За запазване на батерията същата трябва да бъде изва-
дена (виж 4. Въвеждане в експлоатация). 

    Програмите се запазват. Когато през пролетта батерията
бъде поставена отново, на ново трябва да бъдат въведени
само часа и деня от седмицата.

2. Съхранявайте контролера и клапановата секция на сухо и
защитено от мраз място.

Уреда не трябва да се поставя в контейнерите с обичайните
отпадъци, а трябва да бъде изхвърлен съгласно изискванията.
v  Важно за Германия: Уредът да се изхвърли от комуналната

служба по чистотата.
v  върнете използваната батерия на определено за целта

място или изхвърлете посредством местната служба за
чистота. 

Изхвърлете батерията само в разредено състояние.

7. Техническо обслужване

Филтърът N трябва да бъде проверяван редовно и почист-
ван при нужда. 

1.  Развийте на ръка холендъровата гайкаI на компютъра за
вода от резбата на крана за вода (не използвайте клещи). 

2.  Ако е необходимо развийте адаптера H. 

3.  Свалете и почистете филтъра N на холендъровата 
гайка I. 

4.  Монтирайте отново компютъра за вода (виж 4. Въвеждане
в експлоатация „Свързване на компютъра за вода“ ).

8. Отстраняване на повреди

Повреда                                        Възможна причина                    Отстраняване

Няма индикация на                    Неправилно поставена                v Спазвайте поляритета
дисплея                                        батерия.                                             (+/–). 

                                                        Батерията е напълно                   v Поставете нова алкална 
                                                        изтощена.                                          батерия.

                                                        Температурата на дисплея          Индикацията ще се появи 
                                                        е повече от 60°C.                         след понижаване на темпе-
                                                                                                                ратурата.

Ръчно поливане не е                   Батерията е изтощена                 v Поставете нова алкална 
възможно посредством             (рамката мига).                                 батерия.
бутона Man.                                  Ръчната продължителност         v Настройте ръчна продъл-
                                                        на поливане е поставена                 жителност на поливане 
                                                        на 0 :00.                                             повече от 0 :00 (виж 
                                                                                                                    5. Програмиране).

                                                        Крана за вода е затворен.           v Отворете крана за вода.

H

I

N

Зазимяване / 
Съхранение:
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Повреда                                         Възможна причина                     Отстраняване

Програмата за поливане           Програмата за поливане             v Прочетете и при нужда 
не се изпълнява                          не е въведена напълно.                   променете програмата за 
(няма поливане)                                                                                      поливане.

                                                        Програмите са деактивирани     v Активирайте програмите
                                                        (Prog. OFF ).                                       (Prog. ON ). 

                                                        Въвеждане / промяна на              v Извършете въвеждането / 
                                                          програма по време или малко          промяната на програмата 
                                                          преди стартов импулс.                       извън програмираните 
                                                                                                                         интервали за стартиране. 

                                                        Клапанът е отворен                     v Да се избегна евентуални 
                                                        ръчно твърде рано.                          застъпвания на програми.

                                                        Крана за вода е затворен.          v Отворете крана за вода. 

                                                        Сензора за влажност /                 v При суха почва проверете 
                                                        дъжд регистрира влажна                настройката / местополо-
                                                        почва (wet).                                       жението на сензора за 
                                                                                                                    влажност /дъжд.

                                                        Батерията е изтощена                 v Поставете нова (алкална) 
                                                        (рамката мига).                                  батерия.

                                                        Контролера не е поставен          v Поставете контролера 
                                                        (няма -индикация при V1/ V2).      върху корпуса. 

Компютърът за вода                  Минимално отдавано                   v Свържете повече кап-
не затваря                                    количество под 20 л / ч.                    кообразуватели. 

Символът за директен               Сензорът не е включен               v Проверете свързващия 
контрол мига                         правилно или не е                            кабел и сензора или регис-
                                                        регистриран.                                      трирайте сензора.

Сензор 1 и /или                            Повреден сензор.                         v Проверете свързващия 
сензор 2 мига / мигат                                                                               кабел и сензора или отре-
                                                                                                                    гистрирайте сензора.

A
При други повреди Ви молим да се свържете с центъра за сервизно

              обслужване на GARDENA. Ремонти имат право да извършват само 
              сервизните служби на GARDENA или оторизирани търговци на GARDENA. 

9. Доставяни аксесоари

GARDENA                                                                                             Арт. 1188
Сензор за влага в почвата                                                                

GARDENA                                                                                             Арт. 1189 
Електронен сензор за дъжд                                                            

GARDENA                                                                                             Арт. 1815-00.791.00 
Защита срещу кражба                                                                       чрез сервиз на GARDENA 

GARDENA                                      За свързване на по-стари           Арт. 1189-00.600.45 
Адаптер-кабел                             сензори GARDENA.                      

GARDENA                                      За едновременно свързва-          чрез сервиз на GARDENA
Кабелно разклонение                не на сензор за дъжд и               
                                                        влага към една букса.                  
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10. Технически данни 

Брой управлявани клапани:      2 

Мин./ макс. работно налягане:    0,5 bar / 12 bar 

Протичаща среда:                         чиста прясна вода 

Макс. температура на водата:    40 °C 

Температурен диапазон:              5 °C до 60 °C 

Брой програмно-управляеми     3 × (всеки 8 часа) 
поливни процеси на клапан       2 × (всеки 12 часа) 
и ден:                                                1 × (всеки 24 часа) 

Брой програмно-управляеми     Всеки ден, всеки 2., 3. или 7. ден; 
поливни процеси на клапан       или индивидуален избор на ден от седмицата 
и седмица:                                      

Продължителност на                   1 мин. до 3 ч. 59 мин. 
поливане:                                        

Батерии, които могат да              1 × 9 V алкално-манганова (алкална) тип IEC 6LR61 
се използват:                                 

Продължителност на                   около 1 година 
работа на батерията:                    
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11. Сервиз / Гаранция 

Сервиз: 
Моля, свържете се чрез адреса на обратната
страна. 

Гаранция: 
В случай на гаранционен иск Вие не дължите
заплащане за оказаните услуги. 

За този продукт GARDENA Manufacturing GmbH
предлага двугодишна гаранция (която влиза в
сила в деня на покупката). Тази гаранция се
отнася за всички значителни дефекти на
уреда, които може да се докаже, че са мате-
риални или производствени грешки. Тази
гаранция се изпълнява чрез предоставяне на
напълно функционален продукт за подмяна
или чрез ремонт на повредения продукт,
изпратен до нас безплатно; ние си запазваме
правото да избираме между тези възмож-
ности. Тази услуга подлежи на следните раз-
поредби: 

• Продуктът е използван по предназначение
съгласно препоръките в инструкциите за
работа. 

• Купувачът или други лица не са правили
опити за ремонтиране на продукта. 

Настоящата гаранция на производителя не
влияе върху гаранционните права срещу
дилъра / продавача. 

Ако с този продукт възникнат проблеми,
моля, свържете се с нашия отдел за обслуж-
ване или изпратете дефектния продукт
заедно с кратко описание на повредата до
GARDENA Manufacturing GmbH, като се уве-
рите, че са покрити всички разходи за дос-
тавка и са следвани съответните указания
за изпращане по пощата и опаковането.
Гаранционен иск трябва да е придружен от
копие на доказателство за покупката. 

Консумативи: 
Компютър за вода причинени от неправилно
поставени или изтощени батерии се изключ-
ват от гаранцията. 

Повреди причинени от замръзване се
изключват от гаранцията. 
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HR Pouzdanost proizvoda 
Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu
odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog part-
nera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava
GARDENA.

BG Отговорност за вреди, причинени от стоки 
Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично декла-
рираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били правилно
ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или ако не са използвани оригинални части на GARDENA
или части, одобрени от GARDENA.

RO Răspunderea pentru produs
În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul
document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecţiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea
nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau când nu au fost
utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA. 

HR Izjava o usklađenju s pravilima EU 
Potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrđuje, da
navedene naprave koje smo poslali u trgovine, ispunjuju zahtjeve smjernica
EU, sigurnosnih standarda EU i i standarde istovrsnih proizvoda. Izjava ne
važi za promjene na napravama koje nisu napravljene u skladu s nama.

RO UE - Certificat de conformitate 
Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in 
momentul in care produsele menţionate mai jos ies din fabrica sunt in concor-
danta cu directivele UE, standardele de siguranţa UE si standardele specifice
ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără
aprobarea noastră. 

BG EС-Декларация за съответствие 
Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира,
че описаните подолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата специ-
фикация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви,
ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти.
При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация
губи своята валидност.

Oznaka uređaja:                             Kompjuter za upravljanje 
                                                           navodnjavanja 
Descrierea articolelor :                    Programator de udat
Обозначение на уредите:            Компютър за вода 

Tipovi :        MultiControl            Br. art.:                  
Tipuri :                                             Nr art.:               1874 
Типове:      duo                            Aрт.-№ :

Odredbe EU-e:                               2014/30 /EG 
Directive UE:                                                             
EС-директиви:                              2011/65/EG 

Hinterlegte Dokumentation:                     GARDENA Technische Dokumentation 
                                                                 M.Kugler 89079 Ulm 
Deposited Documentation:                      GARDENA Technical Documentation 
                                                                 M.Kugler 89079 Ulm 
Documentation déposée :                        Documentation technique GARDENA 
                                                                 M.Kugler 89079 Ulm 

Godina stavljanja CE-oznake: 
Anul de marcare CE:                     2011 
CE-маркировка:                           

Ulm, 11.05.2016                             Opunomoćenik 
Ulm, 11.05.2016                             Conducerea tehnică 
Улм, 11.05.2016                             Упълномощен 

                                                        Reinhard Pompe 
                                                        (Vice President) 
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Central Service 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen: 
(+49) 731 490-123 
Reparaturen: 
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com 

Albania 
COBALT Sh.p.k. 
Rr. Siri Kodra 
1000 Tirana 

Argentina 
Husqvarna Argentina S.A. 
Av.del Libertador 5954 –
Piso 11 – Torre B 
(C1428ARP) Buenos Aires 
Phone: (+54) 11 5194 5000 
info.gardena@
ar.husqvarna.com 

Armenia 
Garden Land Ltd. 
61 Tigran Mets 
0005 Yerevan 

Australia 
Husqvarna Australia Pty. Ltd. 
Locked Bag 5 
Central Coast BC 
NSW 2252 
Phone: (+61) (0) 2 4352 7400 
customer.service@
husqvarna.com.au 

Austria / Österreich 
Husqvarna Austria GmbH 
Industriezeile 36 
4010 Linz 
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 
service.gardena@
husqvarnagroup.com 

Azerbaijan 
Firm Progress 
a. Aliyev Str. 26A 
1052 Baku 

Belgium 
Husqvarna België nv/sa 
Gardena Division 
Rue Egide Van Ophem 111 
1180 Uccle / Ukkel 
Tel.: (+32) 2 720 92 12 
info@gardena.be 

Bosnia / Herzegovina 
SILK TRADE d.o.o. 
Industrijska zona Bukva bb 
74260 Tešanj 

Brazil 
Husqvarna do Brasil Ltda 
Av. Francisco Matarazzo, 
1400 – 19º andar 
São Paulo – SP
CEP: 05001-903 
Tel: 0800-112252 
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br 

Bulgaria 
AGROLAND България АД 
бул. 8 Декември, №13 
Офис 5 
1700 Студентски град 
София 
Тел.: (+359) 24666910 
info@agroland.eu 

Canada / USA 
GARDENA Canada Ltd. 
100 Summerlea Road 
Brampton, Ontario L6T 4X3 
Phone: (+1) 905 792 93 30 
info@gardenacanada.com 

Chile
Maquinarias Agroforestales 
Ltda. (Maga Ltda.) 
Santiago, Chile 
Avda. Chesterton 
# 8355 comuna Las Condes 
Phone: (+56) 2 202 4417 
Dalton@maga.cl 
Zipcode: 7560330 

China 
Husqvarna (Shanghai) 
Management Co., Ltd. 
富世华（上海）管理有限公司
3F, Benq Square B,
No207, Song Hong Rd., 
Chang Ning District, 
Shanghai, PRC. 200335 
上海市长宁区淞虹路207号明
基广场B座3楼，邮编：200335 

Colombia 
Husqvarna Colombia S.A. 
Calle 18 No. 68 D-31, zona 
Industrial de Montevideo 
Bogotá, Cundinamarca 
Tel. 571 2922700 ext. 105 
jairo.salazar@
husqvarna.com.co 

Costa Rica 
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A. 
Los Colegios, Moravia, 
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José 
Phone: (+506) 297 68 83 
exim_euro@racsa.co.cr 

Croatia 
SILK ADRIA d.o.o. 
Josipa Lončara 3 
10090 Zagreb 
Phone: (+385) 1 3794 580 
silk.adria@zg.t-com.hr 

Cyprus 
Med Marketing 
17 Digeni Akrita Ave 
P.O. Box 27017 
1641 Nicosia 

Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o. 
Türkova 2319/5b 
149 00 Praha 4 – Chodov 
Bezplatná infolinka: 
800 100 425 
servis@cz.husqvarna.com 

Denmark 
GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st. 
3500 Værløse 
Tlf.: (+45) 70264770 
husqvarna@husqvarna.dk 
www.gardena.com/dk 

Dominican Republic 
BOSQUESA, S.R.L 
Carretera Santiago Licey 
Km. 5 ½ 
Esquina Copal II. 
Santiago
Dominican Republic
Phone: (+809) 736-0333 
joserbosquesa@claro.net.do 

Ecuador 
Husqvarna Ecuador S.A. 
Arupos E1-181 y 10 de
Agosto Quito, Pichincha 
Tel. (+593) 22800739 
francisco.jacome@

husqvarna.com.ec 

Estonia 
Husqvarna Eesti OÜ 
Gardena Division 
Valdeku 132 
Tallinn 
11216, Estonia 
info@gardena.ee 

Finland 
Oy Husqvarna Ab
Gardena Division 
Lautatarhankatu 8 B / PL 3 
00581 HELSINKI 
info@gardena.fi 

France 
Husqvarna France 
9/11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex 
France 
http : //www.gardena.com/fr 
N° AZUR: 0 810 00 78 23 
(Prix d’un appel local) 

Georgia 
ALD Group 
Beliashvili 8 
1159 Tleilisi 

Great Britain 
Husqvarna UK Ltd 
Preston Road 
Aycliffe Industrial Park 
Newton Aycliffe 
County Durham 
DL5 6UP 
info.gardena@
husqvarna.co.uk 

Greece 
Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
Λεωφ. Αθηνών 92 
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 5193100 
info@papadopoulos.com.gr 

Hungary 
Husqvarna Magyarország Kft. 
Ezred u. 1- 3 
1044 Budapest 
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu 

Iceland 
Ó. Johnson & Kaaber 
Tunguhalsi 1 
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is 

Ireland 
Husqvarna UK Ltd 
Preston Road 
Aycliffe Industrial Park 
Newton Aycliffe 
County Durham 
DL5 6UP 
info.gardena@
husqvarna.co.uk 

Italy 
Husqvarna Italia S.p.A. 
Via Santa Vecchia 15 
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111 
assistenza.italia@
it.husqvarna.com

Japan 
KAKUICHI Co. Ltd. 
Sumitomo Realty & 
Development Kojimachi 
BLDG., 8F 
5 -1 Nibanncyo 
Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0084 
Phone: (+81) 33 264 4721 
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp 

Kazakhstan 
LAMED Ltd. 
155 /1, Tazhibayevoi Str. 
050060 Almaty 
IP Schmidt 
Abayavenue 3B 
110 005 Kostanay 

Korea 
Kyung Jin Trading CO.,LTD. 
107-4, SunDuk Bld., 
YangJae-dong, 
Seocho-gu, 
Seoul, (zipcode: 137-891) 
Phone: (+82) (0)2 574-6300 

Kyrgyzstan 
Alye Maki 
av. Moladaya Guardir J 3 
720014 
Bishkek 

Latvia 
Husqvarna Latvija SIA
Gardena Division 
Ulbrokas 19A
LV-1021 Rīga 
info@gardena.lv 

Lithuania 
UAB Husqvarna Lietuva 
Gardena Division 
Ateities pl. 77C 
LT-52104 Kaunas 
info@gardena.lt

Luxembourg 
Magasins Jules Neuberg 
39, rue Jacques Stas 
Luxembourg-Gasperich 2549 
Case Postale No. 12 
Luxembourg 2010 
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu 

Mexico 
AFOSA 
Av. Lopez Mateos Sur # 5019 
Col. La Calma 45070 
Zapopan, Jalisco 
Mexico 
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx 

Moldova 
Convel S.R.L. 
290A Muncesti Str. 
2002 Chisinau 

Netherlands
Husqvarna Nederland B.V. 
GARDENA Division
Postbus 50131 
1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 5210010 
info@gardena.nl 

Neth. Antilles 
Jonka Enterprises N.V. 
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 9 767 66 55 
pgm@jonka.com 

New Zealand 
Husqvarna New Zealand Ltd. 
PO Box 76-437 
Manukau City 2241 
Phone: (+64) (0) 9 9202410 
support.nz@husqvarna.co.nz

Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division 
Trøskenveien 36 
1708 Sarpsborg 
Tel: 69 10 47 00 
www.gardena.no 

Peru 
Husqvarna Perú S.A. 
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1 
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 
juan.remuzgo@
husqvarna.com 

Poland 
Husqvarna
Poland Spółka z o.o. 
ul. Wysockiego 15 b 
03-371 Warszawa 
Phone: (+48) 22 330 96 00 
gardena@husqvarna.com.pl 

Portugal 
Husqvarna Portugal , SA 
Lagoa - Albarraque 
2635 - 595 Rio de Mouro 
Tel.: (+351) 21 922 85 30 
Fax : (+351) 21 922 85 36 
info@gardena.pt 

Romania 
Madex International Srl 
Soseaua Odaii 117- 123, 
RO 013603 Bucureşti, S1 
Phone: (+40) 21 352.76.03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл., 
г. Химки, 
улица Ленинградская, 
владение 39, стр.6 
Бизнес Центр 
„Химки Бизнес Парк“, 
помещение ОВ02_04 
http: //www.gardena.ru

Serbia
Domel d.o.o. 
Autoput za Novi Sad bb 
11273 Belgrade 
Phone: (+381) 118 48 88 12 
miroslav.jejina@domel.rs

Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin 
#02-08 Tat Ann Building 
Singapore 577185 
Phone: (+65) 6253 2277 
shiying@hyray.com.sg 

Slovak Republic 
Husqvarna Česko s.r.o. 
Türkova 2319/5b 
149 00 Praha 4 – Chodov 
Bezplatná infolinka: 
800 154 044 
servis@sk.husqvarna.com 

Slovenia 
Husqvarna Austria GmbH 
Industriezeile 36 
4010 Linz 
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 
service.gardena@
husqvarnagroup.com 

South Africa 
Husqvarna 
South Africa (Pty) Ltd 
Postnet Suite 250 
Private Bag X6, 
Cascades, 3202 
South Africa 
Phone: (+27) 33 846 9700 
info@gardena.co.za 

Spain 
Husqvarna España S.A. 
Calle de Rivas nº10 
28052 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es 

Suriname
Agrofix n.v. 
Verlengde Hogestraat #22 
Phone: (+597) 472426 
agrofix@sr.net 
Pobox : 2006 
Paramaribo 
Suriname – South America 

Sweden 
Husqvarna AB 
Gardena Division 
S-561 82 Huskvarna 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz 
Husqvarna Schweiz AG 
Consumer Products 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Phone: (+41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch 

Turkey 
Dost Bahçe Dış Ticaret
Mümessillik A.Ş 
Yunus Mah. Adil Sok. No:3 
Ic Kapi No: 1 Kartal 
34873 Istanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@dostbahce.com.tr 

Ukraine / Україна 
ТОВ «Хусварна Україна» 
вул. Васильківська, 34, 
офіс 204-г 
03022, Київ 
Тел. (+38) 044 498 39 02 
info@gardena.ua 

Uruguay 
FELI SA 
Entre Ríos 1083 CP 11800 
Montevideo – Uruguay 
Tel : (+598) 22 03 18 44 
info@felisa.com.uy 

Venezuela 
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. 
Colinas de Bello Monte. 
1050 Caracas. 
Tlf : (+58) 212 992 33 22 
info@casayjardin.net.ve 
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