
DE Betriebsanleitung
 Bewässerungsventil
PL Instrukcja obsługi
 Zawór automatyczny
HU Használati utasítás
 Öntözőszelep
CS Návod k obsluze
 Zavlažovací ventil
SK Návod na obsluhu
 Zavlažovací ventil
EL Οδηγίες χρήσης
 Ηλεκτροβάνα
RU Инструкция по эксплуатации
 Оросительный вентиль
SL Navodilo za uporabo
 Namakalni ventil
HR Upute za uporabu
 Ventil za navodnjavanje
UK Інструкція з експлуатації
 Вентиль зрошення
RO Instrucţiuni de utilizare
 Electrovalvă
BG Инструкция за експлоатация
 Клапан за поливане
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Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης.

Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπεται  
η χρήση αυτού του προϊόντος σε παιδιά 
και νέους κάτω των 16 ετών, καθώς και σε 

πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές  
τις Οδηγίες χρήσης.  Άτομα με ειδικές ανάγκες 
μπορούν να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο υπό 
την επιτήρηση και την καθοδήγηση κάποιου υπεύ
θυνου ατόμου. Να έχετε τα παιδιά υπό επιτήρηση 
ώστε να εξασφαλίσετε ότι δε θα παίξουν με το 
προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν 
είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή κάτω από την 
επιρροή οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή φαρμάκων.

Προβλεπόμενη χρήση:
Οι ηλεκτροβάνες της GARDENA προορίζονται για 
πλήρως αυτόματη λειτουργία των συστημάτων 
ποτίσματος, αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους.

Ο διαχωρισμός ενός μεγάλου συστήματος ποτί
σματος σε κανάλια έχει πολλά πλεονεκτήματα, 
ειδικά όταν η ανάγκη για νερό διαφέρει από φυτό 
σε φυτό ή όταν το νερό δεν είναι αρκετό για να 
ποτιστούν ταυτόχρονα όλα τα φυτά.
Η Ηλεκτροβάνα τοποθετείται στην αρχή του 
συστήματος ποτίσματος (π.χ. ποτιστικά popup, 
σύστημα ποτίσματος με σταγόνα), π.χ. μέσα  
στο έδαφος.

Σημείωση:  
Για να επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων  
της ηλεκτροβάνας, πρέπει να ακολουθήσετε 
πιστά όσα αναγράφονται στις παρούσες 
 οδηγίες χρήσεως.

Εικ. 9 V:
Χρησιμοποιήστε στο σύστημα ποτίσματος την 
 ηλεκτροβάνα 1251 με τον προγραμματιστή 1242 
και τον ασύρματο ρυθμιστή 1250.

Εικ. 24 V:
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 
 ηλεκτροβάνα 1278 και τον Προγραμματιστή 
 Ποτίσματος 1276.

Ηλεκτροβάνα GARDENA
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1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Μελετήστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης 
και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.
v  Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις υποδείξεις 

ασφαλείας στις οδηγίες χρήσεως.

Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα προϊόντα  
9 V και 24 V.

Μπλοκάρισμα της ηλεκτροβάνας:
v  Σε περίπτωση βρώμικου νερού εγκαταστή

στε στην αρχή του ποτιστικού συστήματος 
το κεντρικό φίλτρο GARDENA, κωδ. 1510.

Πίεση νερού:
Η λειτουργία του συστήματος ποτίσματος εξαρ
τάται από τη διαθέσιμη πίεση νερού. Ως εκ 
 τούτου, πρέπει να προσέξετε πολύ κατά τον 
 προγραμματισμό. Το κανάλια ποτίσματος  πρέπει 

να ποτίζονται το ένα μετά το άλλο και όχι ταυτό
χρονα. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσετε ότι υπάρ
χει αρκετό νερό με ικανοποιητική πίεση για κάθε 
κανάλι.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες προγραμ
ματισμού στο ειδικό φυλλάδιο της GARDENA.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Αυτό το προϊόν δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο κατά τη λειτουργία. Αυτό το πεδίο μπορεί 
υπό ορισμένες συνθήκες να επηρεάσει τη λει
τουργία ενεργητικών ή παθητικών ιατρικών εμφυ
τευμάτων. Για να αποκλειστεί ο κίνδυνος κατα
στάσεων που μπορούν να καταλήξουν σε σοβα
ρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς, τα άτομα 
που φέρουν ιατρικό εμφύτευμα πρέπει να συμ
βουλευτούν το ιατρό τους ή τον κατασκευαστή 
του εμφυτεύματος προτού χρησιμοποιήσουν το 
μηχάνημα.

   Η Ηλεκτροβάνα μπορεί να λειτουργή
σει μόνο με τους ασύρματους ρυθμι

στές ηλεκτροβάνας 9 V ή με τον προγραμμα

τιστή 24 V που είναι εγκεκριμένα από τη 
GARDENA.
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2. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εάν η Ηλεκτροβάνα έχει εγκατασταθεί κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους, πρέπει να έχει 
 τοποθετηθεί μέσα σε σταθερό φρεάτιο, ανθεκ
τικό στο πάτημα 1, π.χ. φρεάτιο ηλεκτροβάνας 
GARDENA, κωδ. 1254 / 1255 / 1290 / 1292.

Τοποθέτηση του φρεατίου [ Εικ. I1 / I2 ]:
1.  Φτιάξτε ένα σχέδιο της εγκατάστασης  

(βλ. π.χ. Εικ. I3). 
Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε  
τον Οδηγό εγκατάστασης ποτιστικών από την 
ιστοσελίδα της GARDENA.

2.  Για υπόγεια εγκατάσταση, τοποθετήστε το 
 φρεάτιο της ηλεκτροβάνας 1 πάνω σε υπό
στρωμα από χαλίκι 2. 
Αυτό εξασφαλίζει τη σωστή αποστράγγιση της 
ηλεκτροβάνας.

3.  Τοποθετήστε το φρεάτιο σε τέτοιο ύψος, ώστε 
το κλειστό καπάκι του να είναι στην ίδια επιφά

νεια με το έδαφος (ή ελάχιστα χαμηλότερα). 
Έτσι δεν κινδυνεύετε να κάνετε ζημιά στο 
φρεάτιο κουρεύοντας με τη χλοοκοπτική 
 μηχανή.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο 
εγκατάστασης των ηλεκτροβάνων στο φρεάτιο, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες 
χρήσεως των φρεατίων V1 και V3 της GARDENA.

Εγκατάσταση της ηλεκτροβάνας χωρίς 
 φρεάτιο [ Εικ. I4 ]:
Η ηλεκτροβάνα δουλεύει σωστά μόνο όταν συνδέ
εται παράλληλα στη ροή του νερού.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Κατεύθυνση της ροής
v  Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση  

στην κατεύθυνση της ροής (βέλη) όταν 
τοποθετείτε την ηλεκτροβάνα 3.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Μικρά εξαρτήματα μπορούν να καταποθούν 
εύκολα. Η πλαστική σακούλα εγκυμονεί κίνδυνο 

ασφυξίας για μικρά παιδιά. Απομακρύνετε τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
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v  Σφραγίστε τους συνδέσμους βάζοντας ταινία 
PTFE (κωδ. 7219) στις βόλτες.

Σύνδεση με σωλήνες GARDENA 8  
(2700 / 2701 / 2704 / 2705 / 2718) ή με  
απλούς σωλήνες του εμπορίου: 
1.  Βιδώστε ένα σύνδεσμο GARDENA 2763  

(1" = 25 mm) / 2769 (5/4" = 32 mm) 7 πάνω 
στην ηλεκτροβάνα 3.

2.  Συνδέστε τις άκρες του σωλήνα 8 της 
GARDENA ή του εμπορίου (με διάμετρο  
25 mm / 32 mm).

Σύνδεση με υγρασιόμετρο ή αισθητήρα 
 βροχής (προαιρετικά) [ Εικ. I5 ]:
Σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη μέρα 
και ώρα ποτίσματος, μπορείτε να καθορίσετε το 
πότισμα κάθε ηλεκτροβάνας και με βάση την 
υγρασία του εδάφους ή τη βροχόπτωση.

Όταν διαπιστωθεί αρκετή υγρασία στο χώμα, το 
πότισμα μπορεί να διακοπεί ή να μην πραγματο
ποιηθεί καθόλου.

1.  Τοποθετήστε το υγρασιόμετρο 9 μέσα στην 
περιοχή ποτίσματος  
– ή –  
τοποθετήστε τον αισθητήρα βροχής (εάν 
 χρειαστεί προεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος) 
έξω από την περιοχή ποτίσματος.

2.  9 V: Βάλτε το βύσμα 0 μέσα στην υποδοχή  
του ασύρματου ρυθμιστή της ηλεκτροβάνας.

 24 V: Βάλτε το βύσμα 0 μέσα στην υποδοχή 
του προγραμματιστή ποτίσματος κωδ. 1276 
(δείτε τις οδηγίες χρήσεως του προγραμματι
στή).

Συνήθης εγκατάσταση [ Εικ. I6 ]:
Κατά την εγκατάσταση των κωδ. 2750 / 2751 /  
2752 / 2753 / 2755 πρέπει τα σημεία που υποδει
κνύονται με βέλη να στεγανοποιούνται με ταινία 
(π.χ. κωδ. 7219). 

44

EL



4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Θέση εκτός λειτουργίας /  
Φύλαξη κατά το χειμώνα:
Οι ηλεκτροβάνες της GARDENA προορίζονται για 
εξωτερική χρήση και έχουν μία μικρή αντοχή στον 
πάγο. Ο μοναδικός όμως τρόπος να τις προστατέ
ψετε αποτελεσματικά, είναι να τις αφαιρέσετε 
πριν την περίοδο παγετού και να τις αποθηκεύ
σετε σε ασφαλές μέρος. Εναλλακτικά, μπορείτε 
να αποστραγγίσετε τους σωλήνες από και προς 
την ηλεκτροβάνα.

Αποστράγγιση των σωλήνων στην είσοδο της 
ηλεκτροβάνας [ Εικ. O1 ]:
1.  Κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε το λάστιχο 

ανάμεσα στη βρύση και την υπόγεια παροχή 
GARDENA 2722 / 2795.  

Με αυτόν τον τρόπο ο αέρας κυκλοφορεί 
ελεύθερα και οι σωλήνες μπορούν να 
 αδειάσουν από το σημείο αποστράγγισης  
της  υπόγειας παροχής. Προϋπόθεση είναι  
η υπόγεια παροχή να βρίσκεται εγκατεστη
μένη πιο βαθιά στο έδαφος από την ηλεκτρο
βάνα.

2.  Εάν το σύστημα ποτίσματος συνδέεται απευ
θείας στη βρύση, κλείστε τη βρύση και ανοίξτε 
τη τάπα αερισμού.

3.  Βάλτε τον επιλογέα A όλων των ηλεκτροβάνων 
στη θέση «ON».

4.  Εάν χρησιμοποιείτε το φρεάτιο ηλεκτροβάνας 
V3, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το ενσωματω
μένο καπάκι αποστράγγισης.

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ρύθμιση της ηλεκτροβάνας [ Εικ. O1 ]:

Πλήρως αυτόματη λειτουργία:
v  Βάλτε τον επιλογέα q στη θέση «AUTO / OFF». 

Το πότισμα θα γίνεται σύμφωνα με το πρό
γραμμα που έχετε βάλει.

Όταν η ηλεκτροβάνα ανοίξει αυτόματα, δεν 
 μπορεί να κλείσει χειροκίνητα.

Χειροκίνητη λειτουργία:
v  Βάλτε τον επιλογέα q στη θέση «ΟΝ». 

Το νερό περνάει από την ηλεκτροβάνα, 
 ανεξάρτητα από το πρόγραμμα.
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Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση

Η ηλεκτροβάνα δεν ανοίγει,  
δεν περνάει νερό

Η παροχή νερού είναι κλειστή. v  Ανοίξτε την παροχή του νερού.

Ο ρυθμιστής της ηλεκτροβάνας  
ή ο ασύρματος δέκτης δεν έχουν 
 συνδεθεί σωστά με την ηλεκτροβάνα.

v  Ελέγξτε τη σύνδεση, συνδέστε 
σωστά το ρυθμιστή ή τον ασύρματο 
δέκτη.

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Αποστράγγιση των σωλήνων στην έξοδο της 
ηλεκτροβάνας:

Προϋπόθεση: Η βαλβίδα αποστράγγισης   
πρέπει να βρίσκεται πιο βαθιά στο χώμα ή στο 
ίδιο επίπεδο με την ηλεκτροβάνα.

v  Τοποθετήστε μία βαλβίδα αποστράγγισης  
κωδ. 2760 αμέσως μετά την ηλεκτροβάνα.

Το νερό θα φύγει αυτόματα από τη βαλβίδα 
 αποστράγγισης.

V  Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκαταστα
θεί τα παρα πάνω, η ηλεκτροβάνα  
πρέπει να αφαιρεθεί και να αποθηκευθεί 
σε ασφαλές μέρος.

Απόρριψη: 
(σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ)

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρί
πτεται στα κοινά οικιακά απορρίμματα. 
Πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνε με  
τους ισχύοντες τοπικούς  κανονισμούς  
προστασίας του περιβάλλοντος.

Σημαντικό! Διαθέστε το προϊόν μέσω της υπη
ρεσίας ανακύκλωσης της περιοχής σας.
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6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτροβάνα Μονάδα Τιμή 9 V (Κωδ. 1251) Τιμή 24 V (Κωδ. 1278)

Τάση V 9 (DC) 24 (AC)

Πίεση λειτουργίας bar 0,5 έως 12 0,5 έως 12

Επιτρεπόμενα υγρά Καθαρό τρεχούμενο νερό Καθαρό τρεχούμενο νερό

Μέγιστη θερμοκρασία νερού °C 40 40

Πρόβλημα Αιτία Αντιμετώπιση

Η ηλεκτροβάνα δεν κλείνει,  
το νερό περνά συνέχεια

Η ηλεκτροβάνα έχει εγκατα σταθεί 
αντίθετα στην κατεύθυνση του νερού.

v  Γυρίστε την ηλεκτροβάνα από την 
άλλη πλευρά (κοιτάξτε τα βελάκια).

Ο επιλογέας q είναι στη θέση 
 χειροκίνητης λειτουργίας «ΟΝ».

v  Βάλτε τον επιλογέα q στη θέση 
«AUTO / OFF».

  ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για άλλες βλάβες απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της εταιρείας GARDENA. Επισκευές 
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τα κέντρα σέρβις της εταιρείας GARDENA καθώς και από 
εξειδικευμένους αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την εταιρεία GARDENA.

7. ΣΕΡΒΙΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ
Σερβις:
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση 
στην πίσω σελίδα.

Εγγύηση:
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, δεν επιβαρύνε
στε με χρεώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
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Η GARDENA Manufacturing GmbH παρέχει για  
το συγκεκριμένο προϊόν εγγύηση 2 ετών (από την 
ημερομηνία αγοράς), όταν το προϊόν χρησιμοποι
είται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Αυτή η 
εγγύηση κατασκευαστή δεν ισχύει για ένα μετα
χειρισμένο προϊόν που αποκτήθηκε στη δευτερο
γενή αγορά. Αυτή η εγγύηση αφορά σε σημα ντικά 
ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται αποδε
δειγμένα σε σφάλματα υλικού ή κατα σκευής. Η 
παρούσα εγγύηση εκπληρώνεται με την παροχή 
ενός πλήρως λειτουργικού προϊόντος αντικατά
στασης ή με τη δωρεάν επισκευή του ελαττωματι
κού προϊόντος. Διατηρούμε το δικαί ωμα επιλογής. 
Αυτή η υπηρεσία ισχύει εφόσον πληρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις:
•  Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για τον προβλεπόμε

νο σκοπό σύμφωνα με τις συστάσεις στις οδηγί
ες χειρισμού.

•  Ούτε ο αγοραστής, ούτε κάποιο τρίτο μέρος δεν 
έχει επιχειρήσει να επισκευάσει το προϊόν.

•  Για τη λειτουργία έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλει
στικά γνήσια GARDENA ανταλλακτικά και φθει
ρόμενα εξαρτήματα.

Η φυσιολογική φθορά εξαρτημάτων και στοι χείων, 
οι οπτικές διαφοροποιήσεις, καθώς και  
τα φθειρόμενα και αναλώσιμα εξαρτήματα 
 αποκλείονται από την εγγύηση.
Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν 
 επηρεάζει δικαιώματα εγγύησης έναντι του 
 αντιπροσώπου / εμπόρου λιανικής πώλησης.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το συγκεκρι
μένο προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις 
της εταιρείας μας. Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύ
ησης στείλτε το ελαττωματικό προϊόν μαζί με 
ένα αντίγραφο του παραστατικού αγοράς και 
μια περιγραφή του σφάλματος με προπληρωμέ
να ταχυδρομικά τέλη στη διεύθυνση σέρβις της 
εταιρείας GARDENA που αναγράφεται στο οπι
σθόφυλλο.

Αναλώσιμα:
Βλάβες που προέκυψαν από κακή τοποθέτηση 
μπαταριών ή από χαλασμένες μπαταρίες στο ρυθ
μιστή ηλεκτροβάνας ή το τηλεχειριστήριο δεν 
καλύπτοντα από την εγγύηση.

48

EL



Bild Nr. 
Picture No.

ErsatzteilNr. 
Spare Part No.

Bezeichnung  
Bewässerungsventil 9 V / 1" 
Art. Nr. 1251

Description 
Watering Valve 9 V / 1" 
Art. No. 1251

19 – 36 125100.500.00 Bew. Ventil 9 V/ 1" (= Art.1251) Watering valve 9 V / 1" (=Art.1251)

19 181500.610.27 Steuerdüse, rot Control nozzle, red

20 125100.500.26 Ventildeckel Valve cover

21 91300.680.01 ORing 7,5 x 2 ORing 7,5 x 2

22 + 21 125100.701.00 Kücken, vollst. Mixer dial, cpl.

23 167200.600.11 ORing 24 x 2 ORing 24 x 2

24 117400.617.00 Magnetplatte, vollst. Magnetic plate, cpl.

25 117400.610.11 Druckfeder, klein Pressure spring, small

26 125100.510.00 Elekromagnet, vollst. Electric magnet, cpl.

27 117400.610.07 Blechschraube 3,5 x 25FH Sheet metal screw 3,5 x 25FH

28 125100.500.21 Blechschraube 4,2 x 60 Sheet metal screw 4,2 x 60 (6 x)

29 117400.610.08 Druckfeder, gross Pressure spring, large

30 – 34 125100.520.00 Membrane, vollst. Diaphragm

35 125100.500.11 Stützring Support ring

36 125100.500.06 Ventilkörper Valve body

125100.540.00 Feinfilter Fine filter
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DE Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung 
mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die 
durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und 
nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert 
wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns 
zugelassene Teile verwendet wurden.

PL Odpowiedzialność za produkt
Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, 
niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpo
wiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania 
naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów 
nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego 
przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano 
oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez 
tę firmę.

HU Termékszavatosság
A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban 
 ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget  
a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely 
GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően 
végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti 
 GARDENA alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alka
trészeket használtak fel.

CS Odpovědnost za výrobek
V souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek  
tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost  
za poškození vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky 
nebyly řádně opraveny schváleným servisním partnerem   
GARDENA nebo kdy nebyly použity originální náhradní díly 
 GARDENA nebo náhradní díly autorizované společností 
 GARDENA.

SK Zodpovednosť za produkt
V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi 
zodpovednosť za výrobok týmto výslovne prehlasujeme,  
že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi 
výrobkami, v prípade ktorých neboli náležité opravy vykonané ser
visným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA  
alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely 
schválené spoločnosťou GARDENA.

EL Ευθύνη προϊόντος
Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, 
με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν αποδεχόμαστε καμία 
ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τα προϊόντα μας 
εάν αυτά δεν έχουν επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκρι
μένο συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν χρη
σιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα  GARDENA ή εξαρτήματα 
εγκεκριμένα από την GARDENA.

SL Odgovornost proizvajalca
V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno 
izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo 
povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI 
odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni 
GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi 
nadomestnimi deli.

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 partnera kojeg odobrava  GARDENA 
ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje 
odobrava GARDENA.
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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 pro
dusele 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.

BG Отговорност за вреди, причинени от стоки
Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, 
причинени от стоки, с настоящото изрично декларираме,  
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.
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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 
Mail: 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 – 19 o 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) 24 66 6910 
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 
Husqvarna Austria GmbH 
Industriezeile 36 
4010 Linz 
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 
service.gardena@ 
husqvarnagroup.com

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) 70 26 47 70 
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 
Valdeku 132 
EE-11216 Tallinn 
info@gardena.ee

Finland 
Oy Husqvarna Ab 
Gardena Division 
Lautatarhankatu 8 B / PL 3 
00581 HELSINKI 
www.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 
Transporter LLC
8/57 Beliashvili street
0159 Tbilisi, Georgia

Phone: (+995) 322 14 71 71

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 5193 100 
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
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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 
Ulbrokas 19A 
LV-1021 Rīga 
info@gardena.lv

Lithuania 
UAB Husqvarna Lietuva 
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) 36 521 00 10 
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 
info@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) 1 18 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 nº 10 
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 
gardenaorder@husqvarna.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 «Хускварна Україна» 
вул. Васильківська, 34, 
офіс 204-г 
03022, м. 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

1251-29.960.11/0219 
© GARDENA Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm  
http://www.gardena.com
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