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Leia atentamente as instruções.
Siga as informações dadas.
Utilize o Manual de Instruções
para o bom uso da sua bomba 
de pressão.

A Por razões de segurança 
as pessoas que não 

estão familiarizadas com estas
instruções não deverão usar
estas bombas de pressão.

Seguir as instruções fornecidas
pelo fabricante é um pré-requisito
para o uso correcto da bomba.
Este manual de instruções inclui
todas as instruções necessárias
acerca do modo de operação,
manutenção e serviços.

GARDENA Bombas de Pressão 
4000/4 electrónica Plus, 4000/5 electrónica Plus 

1. Informações acerca do seu funcionamento 

As bombas de pressão 
GARDENA foram designadas
para uso dentro e em redor de
casas particulares. As bombas 
de pressão são predominante-
mente utilizadas para alimentação
de aspersores ou sistemas de 
rega em jardins privados.

Para além disso as bombas de
pressão GARDENA podem ser 

utilizadas para fornecimento de
água, por ex. utilização de água
da chuva para uso doméstico.

A As bombas de pressão 
não foram designadas 

para operação contínua (p.ex.
aplicação industrial, operação
contínua de circulação).

Matérias corrosivas: com-
bustível ou substâncias explo-
sivas (p. ex. gasolina, petróleo),
assim como alimentos, não 
deverão ser bombeadas.
A temperatura dos líquidos a
bombear não deve exceder os
35 °C.

2. Utilização do produto

4000/4e plus 4000/5e plus

Potência 800 W 1.000 W 
Max. capacidade de débito 3.600 l /h 3.600 l /h 
Max. capacidade de cabeça 42 m 50 m 
Max. pressão 4,2 bar 5,0 bar 
Pressão de arranque 2,2 ± 0,2 bar 2,2 ± 0,2 bar 
Max. altura de sucção 9 m 9 m 
Max. pressão (lado de saída) 6 bar 6 bar 
Voltagem 230 V 230 V 
Frequência 50 Hz 50 Hz 
Nível de ruído  LWA

1) 77 dB (A) 79 dB (A)

1) Método de medição de acordo com a directiva 2000/14/CE

Características de performance (Fig. A) 
As performances foram determinadas com uma altura de sucção de 0,5 m, com uma mangueira de sucção
de 25 mm (1”).

3. Dados técnicos
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2. Antes da ligação, equipe a

união da mangueira de sucção
com o filtro anti-sujidade forne-
cido (Fig. D). Primeiro que tudo
remova, se necessário, o plás-
tico que pode vir na união.
Indicação: Alternativamente,
também poderá utilizar o Filtro
preliminar GARDENA art. nº
1730/1731. É especialmente
recomendado para uso com
água altamente suja ou com
um líquido muito arenoso. A 
filtragem da água é essencial
para evitar que o interruptor
manométrico electrónico se
contamine internamente, 
evitando assim o mau fun-
cionamento do aparelho.
Nota: Em caso de utilização
permanente da bomba no inte-
rior, para fornecimento domés-
tico de água, de modo a re-
duzir o ruído e evitar os danos
no interruptor manométrico
causados pelas vibrações, é 

recomendado que não ligue 
a bomba ás canalizações exis-
tentes com a ajuda de man-
gueiras rígidas e sim utilizando
tubos flexíveis, como por 
exemplo a mangueira de suc-
ção para poços de propulsão
GARDENA, art. nº 1729.

Importante! Não utilize ne-
nhuma ligação do sistema de 
ligações de mangueira.

Lado de pressão G
4. Gire a segunda ligação da

bomba 3 na saída do lado 
de pressão G do interruptor
manométrico electrónico, 
apertando firmemente com 
a mão de modo a que a anilha
da bomba se adapte total-
mente ao bocal de saída.
Indicação 1: Os adaptadores
da bomba estão equipados
com um diâm. exterior de 
33,3 mm (G 1) com o qual po-
derá conectar mangueiras de 

13 mm (1/2”) , 19 mm (3/4”)
e 16 mm (5/8”) através so sis-
tema de ligações GARDENA.
Indicação 2: Melhores resulta-
dos respeitantes á capacidade
de débito da bomba são en-
contrados quando da ligação
com mangueiras de 19 mm 
(3/4”) em conjunto com o 
sistema de ligações Profi Maxi-
flow da GARDENA (por. ex.
art. nº 1752) ou quando utiliza-
das mangueiras de 25 mm (1”)
com ligações disponíveis no
seu distribuidor de produtos
sanitários.

Quando conectar simultanea-
mente diversas mangueiras/
acessórios na bomba, recomen-
damos-Ihe o uso da válvula de 
2 vias ou o distribuidor de água
GARDENA (art. nº 1210 ou 1194)
que podem ser enroscados direc-
tamente na bomba no bocal de
saída G.

Quando usar a bomba pela
primeira vez
1. Colocar o interruptor da válvula

de fluxo traseiro na posição 2.
2. Abrir ligeiramente os pontos 

de alívio no tubo de distribuição
(por ex. lança chuveiro, tor-
neira) ➔ o ar tem de ter possi

bilidade de sair durante o pro-
cesso de sucção.

3. Ligar a ficha principal do inter-
ruptor manométrico electrónico
á tomada de saida, que forneça
230 V de corrente alternativa.
Cuidado! A bomba começa 
a funcionar imediatamente.

4. Assim que a bomba começa 
a funcionar, rode o interruptor
para a posição 1 (funciona-
mento normal) ➔ assegure-se
de que a bomba funciona sem
falhas.

6. Colocação em funcionamento

A ..Atenção! Por razões 
de segurança a bomba 

de pressão deverá ser sem-
pre operada através de um
interruptor de segurança 
que corta os circuitos (Inter-
ruptor Fl) quando a corrente
é ≤≤ 30 mA. De acordo com 
a VDE (Associação Alema de 
Engenheiros Eléctricos) 0100,
usar a bomba em piscinas,
lagos de jardim e fontes, só 
é possivel se a bomba fôr
operada através de um inter-
ruptor de segurança que 

corte os circuitos. Além de
que as regulações de ins-
talação de acordo com DIN
VDE 0100-702 e 0100-738
terão de ser observadas.
Por favor contacte o seu 
electricista.

.. Cabos de ligação à rede
eléctrica não podem ter diâ-
metro inferior do que cabos
flexíveis de borracha com
descrição H07 RNF. Cabos 
de extensão têm que estar
de acordo com a norma 
DIN VDE 0620.

.. Tenha em atenção que 
quando da utilização 
desta bomba junto deste 
tipo de local, a sua instala-
ção terá de ser totalmente
estável de modo a que não
exista o perigo de tombar 
e que não possa existir 
nenhum extravazamento 
de águas.

.. Crianças com idade inferior
a 16 anos não estão permi-
tidas a utilizar esta bomba.
Mantenha-as afastadas da
bomba quando está ligada.

7. Medidas de segurança antes do funcionamento

5.1  Montagem do interruptor 
manométrico electrónico 
O interruptor manométrico elec-
trónico possui uma rosca exterior
de 33,3 mm (G1) no lado de 
entrada 6.
Para montar o interruptor mano-
métrico electrónico, proceda da
seguinte maneira:
1. Segure a parte superior do 

interruptor electrónico mano-
métrico com uma das mãos e
com a outra mão enrosque até
o limite a parte móvel inferior
na rosca fêmea da bomba.
Observação: Ao atingir-se o 
limite, o interruptor rotativo C
pode ser posicionado de forma
mais favorável para o utilizador,
devendo-se para tal girar o in-
terruptor no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio,
dando-se, porém, no máximo
uma volta. Além disto, o display
pode ser colocado em qualquer
posição desejada, antes de 
se realizar as ligações 3 / G
no lado de pressão.

2. Encaixe a ficha da bomba F
na tomada E situada na parte
posterior do display do inter-
ruptor manométrico electrónico
(Fig. E).

5.2  Localização e enchimento
da bomba antes de ser colo-
cada em funcionamento
1. Coloque a bomba a uma cer-

ta distância do local onde se
encontra o líquido a aspirar,
afim de evitar que a bomba
tombe no líquido.

O local escolhido para colo-
cação da bomba deverá ter 
o solo duro e seco para assim
garantir uma instalação está-
vel da bomba.

2. Antes de colocar a bomba
em funcionamento, encha-a
completamente, com pelo
menos 2 I do líquido a ser
bombeado, usando para isto
a) o bocal de enchimento 
ou b) a luva de saída do 
interruptor manométrico 
electrónico:
a) Para o enchimento da bom-

ba pelo bocal de enchimen-
to 4, desatarraxe o para-
fuso de vedação, fechando-
o firmemente após o enchi-
mento (não utilize alicate).

b) Para encher a bomba 
através da saída do lado 
de pressão G do interruptor
manométrico electrónico,
deve-se proceder da se-
guinte forma:
1. Coloque o interruptor 

rotativo / válvula retentora
na posição 2 (válvula 
retentora aberta).

2. Retire o parafuso de 
vedação do bocal de en-
chimento 4 (para eva-
cuar o ar).

3. Encha a bomba com o 
líquido a ser bombeado
através da saída do lado
de pressão G do inter-
ruptor manométrico elec-
trónico, até que o líquido
saia pelo lado de sucção
2.

4. Aperte firmemente o 
parafuso de vedação do
bocal de enchimento.

Para garantir a boa sucção 
da bomba, deve-se, além da
bomba, encher também a
mangueira de sucção, que 
é provida da válvula anti-
retorno (veja o capítulo 
“Ligação da mangueira”).

5.3  Ligação de mangueira 

Lado de sucção 2
1. Enrosque um dos dois adap-

tadores fornecidos 3 no lado 
de sucção da bomba 2 e
aperte firme manualmente 
de modo a comprimir bem 
a junção.
Nota: Para o lado de suçcão
utilize uma mangueira de
sucção resistente ao vácuo
com stop anti-retorno (p. ex.
Mangueira de sucção, art. nº
1411). Só deste modo a man-
gueira de sucção pode ser
cheia antes do inicio de ope-
ração. Adicionalmente, o líqui-
do a bombear fica na manguei-
ra de sucção, quando a bomba
pára de funcionar. Assim 
torna-se possível uma fácil
sucção quando do reinicio.
Se a altura de sucção (aspi-
ração) é superior a 4 m, nós
recomendamos-Ihe que 
fixe a mangueira de aspiração,
por exemplo atando-a a uma
estaca de madeira, de modo 
a que assim a bomba seja ali-
viada do peso da mangueira
cheia.

5. Providências a serem tomadas antes da colocação 
em funcionamento

1 Parafuso de drenagem 
de água 

2 Lado de sucção 
3 Adaptadores 33,3 mm (G1) 
4 Bocal de enchimento com 

parafuso de vedação
5 Interruptor manométrico 

electrónico  

6 Entrada do lado de pressão 
7 Botão RESET 
8 Luzes sinalizadoras 
9 Parafusos de aperto da 

cobertura 
0 Cobertura do carter 
A Turbina 
B Eixo da turbina  

C Interruptor rotativo para 
a válvula retentora 

D Ficha do interruptor 
manométrico

E Tomada conectora para ficha 
de ligação da bomba 

F Ficha da bomba
G Saída do lado de pressão

4. Componentes funcionais (fig. B/C/E)
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bomba desligar-se-á, e 
o comando muda para o
“modo de auto-sucção 
automática”.
Nota: A bomba pode ser 
activada em qualquer altura,
premindo a tecla-RESET.

.. LED amarelo intermitente ra-
pidamente (4 x por segundo)
(fig. F 7)
➔ Alarme em caso de quanti-

dade insuficiente de água,
quando a bomba se en-
contra em operação normal.
O comando muda para o
“modo de auto-sucção 
automática”.
Nota: A bomba pode ser 
activada em qualquer altura,
premindo a tecla-RESET.

.. LED amarelo aceso (fig. F 8)
➔ O “modo de auto-sucção

automática” terminou e 
a bomba não bombeia
(p.ex. contentor ou poço
sem água, ou filtro sujo).
Nota: A bomba pode ser 
activada em qualquer altura,
premindo a tecla-RESET, ou
através de “Re-plugging”.

.. LED amarelo e verde inter-
mitente rápida e alternada-
mente (4 x por segundo) 
(fig. F 9)
➔ Intermitente de aviso: o 

sistema de tubagem tem
uma fuga.
Devido a uma fuga, a bom-
ba liga e desliga . Se estas
comutações forem efectua-
das mais do que 7 vezes,
durante 2 minutos, o co-
mando dá um alarme de 
luz intermitente de aviso, 
e o motor desliga-se.
Nota: Uma nova colocação
em serviço da bomba é 
possível exclusivamente
através de “Re-plugging”.

Detecção de erros
Importante! Desligue o cabo da
corrente. Desligue a bomba verifi-
cando algum possível incidente:
➔ o stop anti-retorno falta ou 

tem uma fuga no final da man-
gueira

➔ a bomba e a mangueira de
sucção não foram previamente
cheias do líquido a ser bom-
beado

➔ o interruptor rotativo da válvula
retentora está na posição 2,
e, após a bomba ter iniciado 
o trabalho, não foi posicionada
na posição 2

➔ o final da mangueira de suc-
ção não se encontra submerso 

➔ foi aplicada água insuficiente
➔ mangueira de sucção ou 

ligações com fugas
➔ filtro de aspiração bloqueado
➔ o ar não pode sair do lado 

da pressão, porque os consu-
midores encontram-se fecha-
dos, etc.

➔ tubagem de pressão ou con-
sumidor com fuga.

➔ Devido a uma fuga, a bomba 
liga e desliga. Se estas comu-
tações forem efectuadas 
mais do que 7 vezes, durante 
2 minutos, o comando dá um
alarme de luz intermitente de
aviso, e o motor desliga-se.

Tente resolver o problema. Ligue
novamente a bomba de modo a
iniciar a operação da mesma.

Em caso da bomba não iniciar a
sucção, mesmo após ter premido
repetidamente o botão RESET,
por favor contacte a Assistência
Técnica da GARDENA. Se no
entanto pressionando repetida-
mente o botão RESET, a acção
de aspiração não se iniciar, por
favor contacte um dos nossos
serviços GARDENA (os ende-
reços encontra-os na parte final
deste manual).

.. Se a acção de sucção não 
se efectuar depois de aprox.
3 minutos, a bomba desliga-
se automaticamente e o 
LED vermelho acende-se 
(protecção contra funciona-
mento em seco).
Nesse caso, carregue no
botão RESET 7 para re-
iniciar o funcionamento.
Se a bomba continuar sem
aspirar após 5 tentativas
(após ter carregado 5 vezes
no botão RESET), a luz ver-
melha começa a piscar.
Reiniciar o funcionamento
com o botão RESET já não 
é possível.

Importante! Desligue o cabo
de corrente. Desligue a 
bomba verificando qualquer
possível incidente: sem stop
anti-retorno no final da man-
gueira, a bomba e a man-
gueira de sucção não foram
previamente cheias do líqui-
do a ser bombeado, inter-
ruptor rotativo na posição 1,
o final da mangueira de
sucção não se encontra 
submerso, mangueira de
sucção defeituosa/ furada,
altura de aspiração dema-
siado elevada, impossibili-
dade de escapar ar por ter
todos os dispositivos de 
fecho fechados, etc.

Resolva o problema. Ligue
novamente a bomba de 
modo a iniciar a operação 
da mesma.
Em caso da bomba não ini-
ciar a sucção, mesmo após 
ter pressionado repetida-
mente o botão RESET, por
favor contacte um centro de
serviços GARDENA. Se no
entanto pressionando repe-
tidamente o botão RESET,
a acção de aspiração não 
se iniciar, por favor contacte 
um dos nossos serviços
GARDENA (os endereços 
encontra-os na parte final
deste manual).

9. Conselhos de utilização

O interruptor manométrico é 
equipado com um comando
electrónico com programas per-
manentes.
O comando electrónico é activado
pelos impulsos do interruptor de
pressão e pelo sensor de fluxo 
da protecção contra o funciona-
mento em vazio.

O interruptor de pressão foi regu-
lado de fábrica para a pressão 
de comutação de aprox. 2,2 bar.
Este ajuste não pode ser alte-
rado.
A protecção contra o funciona-
mento em vazio protege a bomba
em relação a danos e regula o
tempo de funcionamento poste-
rior relativamente ao lado da
pressão fechado.

Os estados de operação são 
indicados por LED (díodos lumi-
nosos) (➔ veja “O Display do 
comando electrónico”).

Explicação da terminologia

.. Ciclo de sucção
A bomba tenta restabelecer 
a operação normal dentro de 
4 minutos.

.. Modo de auto-sucção auto-
mática (➔➔ LED Alarm ama-
relo intermitente)
A parte electrónica da bomba
efectua, após uma falha, até 
3 tentativas de sucção auto-
mática, com sequências 
temporais diferentes, para res-
tabelecer a operação normal;
ou seja, após 1 hora, após 
5 horas, e após 20 horas.
Em cada uma dessas tenta-
tivas será realizado o ciclo 
de sucção (veja atrás).

.. Re-plugging 
(pt: tirar a ficha da rede 
e metê-la a seguir)
Importante! Tire a ficha da
rede! Verifique a instalação 
e a bomba relativamente a
eventuais erros (veja secção
“Detecção de erros”).
Elimine o erro e coloque a
bomba de novo em serviço, 
inserindo a ficha da rede 
numa tomada de 230 V-CA.

O display do comando 
electrónico

Estado de operação

aceso inter- intermit.
mitente ráp.

.. Tecla-RESET (fig. F 1)
A tecla-RESET serve para 
uma nova colocação da bomba
em serviço após uma falha.

.. LED Power vermelho aceso
(fig. F 2)
A bomba encontra-se ligada 
à rede eléctrica. A instalação
encontra-se em operação 
normal.

.. LED verde aceso (fig. F 3)
A bomba encontra-se ligada 
à rede eléctrica e a trabalhar.
Após atingida a pressão máx.
da bomba, a bomba desliga
(LED verde apaga-se), e en-
contra-se na operação normal.

.. LED verde intermitente lenta-
mente (1 x por segundo)
(fig. F 4)
➔ O débito é demasiado 

baixo do lado da pressão
(inferior a 90 l /h).
A bomba continua a traba-
lhar e de seguida desligar-
se-á. A bomba arranca de
novo, assim que atingir a
pressão de comutação de
aprox. 2,2 bar (p.ex., em 
caso de uma fuga).

➔ A bomba deve ser desli-
gada logo após terminar 
a drenagem.

.. LED verde intermitente ra-
pidamente (4 x por segundo)
(fig. F 5)
➔ O débito é demasiado 

baixo do lado da sucção
(inferior a 400 l /h).
A bomba contínua a traba-
lhar durante aprox. 40 se-
gundos. Se, dentro deste 
período, não for atingida a 
operação normal, a bomba
desligar-se-á, e o comando
muda para o “modo de 
auto-sucção automática”.
Nota: A bomba pode ser 
activada em qualquer altura,
premindo a tecla-RESET.

.. LED amarelo intermitente
lentamente (1 x por segundo)
(fig. F 6)
➔ No momento do novo ar-

ranque, a quantidade de
água é insuficiente. Neste
caso, a bomba efectua o 
primeiro “Ciclo de suc-
ção”. Se não for atingida 
a operação normal, a 

8. Funcionamento e indicações do display do interruptor 
manométrico electrónico

.. Não exponha a bomba à 
chuva. Não utilize em locais
húmidos.

.. Verifique sempre a bomba 
(acerca do cabo de corrente
e tomada) antes de cada 

operação. Uma bomba dani-
ficada nunca deverá ser 
utilizada. É absolutamente 
necessário que a bomba 
seja verificada por um dos
serviços GARDENA.

.. Verifique a linha de volta-
gem. A informação indicada
na chapa tipo deve condizer
com a informação técnica 
do alimentador de corrente.
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Problema Causas prováveis Solução 

A bomba funciona mas, Fugas no lado da saída. Eliminar as fugas.
o débito ou a pressão 

O filtro de sucção está a Reduza o fluxo de água do lado diminui.
aspirar em seco. da saída G. Observe o débito 

mínimo da bomba (veja ponto 9).

Filtro de aspiração ou stop Limpe o filtro ou o stop anti-retorno.
anti-retorno bloqueado.

Turbina bloqueada. Desligue a bomba e limpe a turbina 
(veja ponto 10).

A bomba não deita água. Fugas no lado da saída. Eliminar as fugas.

Em caso de uma admissão Acumulações de impurezas 1. Desapertar o interruptor mano-
superior a 400 l /h, a bomba no impulsor do interruptor métrico da bomba.
desliga e liga-se de forma manométrico. 2. Válvula retentora para a 
contínua. posição 2.

3. Lavar o interruptor manométrico.

A bomba não inícia a Corte de energia. Verifique o disjuntor e as ligações 
sucção ou, subitamente eléctricas.
pára durante a operação.

O disjuntor diferencial da Retire a ficha da tomada e limpe 
bomba foi accionada a turbina (veja o capítulo “Manuten-
devido a uma sobrecarga. ção, conservação e armazena-

mento”). Observe a máx. tempera-
tura do líqudo (35 °C).

Falha eléctrica. Envie a bomba para um dos 
serviços após venda GARDENA.

Interruptor manométrico Retirar primeiro a ficha da 
electrónico calcificado. A tomada! Retirar a pres-

são da bomba, por ex., através 
da abertura de uma torneira.
Descalcifique o interruptor mano-
métrico electrónico. Desligue a 
bomba, desconecte a mangueira de 
sucção/pressão e encha a bomba 
com um agente descalcificador ou 
com uma mistura de água e vinagre, 
utilizando a abertura de saída 6.
Depois enxague fortemente.

A bomba liga-se e Fuga no lado da saída. Verificar se há fugas na linha de 
desliga-se constante- saída ou componentes por ela 
mente sem puxar água. alimentados. Durante a procura 

da falha, a válvula retentora deve 
estar na posição 1.
Importante: em caso de pequenas 
fugas (perdas de poucos mililitros), 
a pressão pode cair a valores 
abaixo da pressão de religamento 
da bomba. Muitas vezes, a causa de 
pequenas fugas está em torneiras 
e caixas de descarga sanitárias.

12. Falhas 

.. Mangueira de sucção 
GARDENA 
Tubo anelar robusto, resistente
ao vácuo, vendido a medida 
de 19 mm (3/4”) ou 25 mm
(1”) de diâmetro sem ligações
ou com comprimentos fixos,
completos com os acessórios.

.. Adaptadores GARDENA 
(art. nºs 1723/1724) / 
Filtro de sucção com stop
anti-retorno (art. nºs 1726/
1727/1728) 
Para equipar mangueiras de
sucção vendidas a metro.

.. Filtro preliminar GARDENA,
art. nº 1731
Especialmente recomendado
para bombear líquidos areo-
sos.

art. nº 1730
Especialmente recomendado
para bombear líquidos areosos   
e grandes quantidades de
água.

.. Mangueira de aspiração 
para poços de propulsão
GARDENA, art. nº 1729 
Para ligar a bomba a um poço
de propulsão ou a canalização
(tubo rápido) mantendo uma
passagem de ar.
Comprimento 0,5 M.
Com rosca fêmea de 33,3 mm
(G 1) em ambos os lados.

11. Acessórios recomendados 

A Atenção! Antes de realizar
qualquer trabalho na bom-

ba, retire a ficha da tomada!

Caso esteja obstruída por suji-
dade, a turbina pode ser desobs-
truída, rodando o eixo da turbina
B com auxílio de uma chave 
de fendas (observe o sentido in-
dicado pela seta na carcaça).

Se necessário, a turbina A pode
ser removida, segurando o eixo
da turbina B com auxílio de uma
chave de fendas e soltando, ao
mesmo tempo, a turbina A, utili-
zando para isto uma chave de 
boca.
Quando da recolocação da cober-
tura tenha em atenção que tudo
deverá ficar montado pela mesma
sequência com que foi desmon-
tada.

Antes dos primeiros frios se 
instalarem, a bomba deverá ser
drenada, através do parafuso
de drenagem 1. Armazene-a
em local protegido do frio.

Para vazar o interruptor mano-
métrico electrónico5 posi-
cione o interruptor rotativoC
na posição 2 e abra o parafuso
de drenagem1.

10. Manutenção, conservação e armazenagem (Fig. B/C) 

.. Não transporte a bomba 
segurando-a pelo cabo de
corrente. Não retire a ficha
da tomada de corrente 
puxando pelo cabo.

.. Mantenha o cabo de alimen-
tação ao abrigo do calor,
de produtos oleosos e de 
facas ou pontas aguçadas.

.. Após a paragem da bomba
ou antes de efectuar qual-
quer limpeza ou reparação
desligue-a sempre da to-
mada de corrente.

.. Para evitar o funcionamento
em seco, assegure-se que 
a extremidade do tubo de 
aspiração se encontra em
permanente contacto com 
o líquido a aspirar.

.. A temperatura do líquido a as-
pirar não deverá ser superior a
35 °C.

.. A aspiração de areias, ou 
outras matérias abrasivas 
provocam rápido desgaste e 
diminuição da performance 
da bomba.

.. As bombas de rega GARDENA
são concebidas para uma utili-
zação contínua apenas dentro
dos limites das aplicações
domésticas defenidas no início
(não é possível a utilização 
a nivel industrial).
Um funcionamento em contí-
nuo durante diversos dias con-
secutivos reduzirá a dura-
bilidade da bomba.

.. O débito mínimo é de 90 I /h 
(= 1,5 l /min.). Não utilize aces-
sórios que tenham um débito 
inferior.

.. Quando a bomba é utilizada
para intensificação da pressão,
o máx. de pressão interna
permitida de 6 bar (no lado 
de saída) não deve ser exce-
dido. Esta pressão do lado 
de saída é igual à soma ge-
rada pela bomba com a
pressão que pretende aumen-
tar.
Exemplo: Pressão da torneira 
(a aumentar): 1,5 bar.
Pressão máxima da bomba 
4000/4 electronic plus: 4,2 bar.
Total de pressão no lado de
saída: 1,5 + 4,2 = 5,7 bar.
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Os abaixo mencionados

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

Por este meio certificam que ao sair da fábrica os aparelhos abaixo mencionados são de acordo com as 
directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos da UE.

Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.

Certificado de conformidade da UE

Descrição dos aparelhos:
Bomba de Pressão

Tipos:
4000/4 electrónica Plus
4000/5 electrónica Plus

Art. nº:
1482 / 1484 

Directivas da UE:
Directiva para maquinaria
98/37/CE

Compatibilidade electro-
magnética 89/336/CE
Directiva para baixa voltagem
73/23/CE
Directiva 93/68/CE
Directiva 2000/14/CE 

Harmoniosas NE:
NE 292-1
NE 292-2
NE 60335-1
NE 60335-2-41

Nível de ruido:
medido / garantido

1482 77 / 78 dB (A) 
1484 79 / 80 dB (A) 

Ano de marcação pela CE:
1996

Ulm, 21.02.2002 

Thomas Heinl
Director Técnico

Se o mau funcionamento persistir,
ou por qualquer outro problema,
por favor contacte un centro de
Serviços GARDENA (encontrará
os endereços na parte de trás) 
ou envie a bomba directamente
para o serviço GARDENA com
uma breve descrição da avaria 
e o talão de compra.

Observação: A bomba pode
também ser utilizada sem o inter

ruptor manométrico electrónico 
5, devendo-se para isto encaixar
a ficha da bomba F directamente
na tomada da rede. Caso o de-
feito seja causado pelo interruptor
manométrico electrónico, basta
enviar somente este para a as-
sistência técnica.

Nós expressamente informa-
mos que – de acordo com a 
lei de responsabilidade do 
produto – não nos responsabi-

lizamos com danos causados
pelo nosso equipamento, se
causados devido a repara-
ções efectuadas por terceiros,
estranhos aos serviços 
GARDENA, ou se as peças 
de substituição usadas nas re-
feridas reparações não forem
GARDENA. O mesmo se aplica
para os acessórios e peças 
de substituição.

A bomba liga-se e Aglomeração de sujidade Separar o interruptor manomé-
desliga-se constante- no interruptor manométrico trico da bomba. Colocar o inter-
mente sem puxar água. electrónico. ruptor rotativo da válvula reten-

tora C na posição 2. Limpar a 
válvula retentora, lavando-a, por 
ex., no sentido de circulação.

Bomba não desliga. O interruptor rotativo / válvula Coloque o interruptor rotativo na 
retentora está na posição 2. posição 1.

Válvula retentora do inter- Limpar a válvula retentora, 
ruptor manométrico está lavando-a, por ex., no sentido de 
bloqueado. circulação.

Fuga acentuada no lado da saída. Eliminar fuga.

A bomba não arranca. Os elementos conectados no Abra os elementos conectados.
final da conduta estão fechados 
(p.ex. acessórios de rega) e 
existe água suficiente na linha 
de pressão.
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Turbin och filter (slitagedelar) 
undantages från denna garanti.

Denna tillverkargaranti påverkar
inte köparens existerande garanti
krav på återförsäljaren.

I 
Garanzia
Questo prodotto GARDENA è 
coperto da garanzia legale (nella
Comunità Europea per 24 mesi 
a partire dalla data di acquisto)
relativamente a tutti i difetti so-
stanziali imputabili a vizi di fabbri-
cazione o di materiale impiegato.
Il prodotto in garanzia potrà es-
sere, a nostra discrezione, o 
sostituito con uno in perfetto stato
di funzionamento o riparato gra-
tuitamente qualora vengano os-
servate le seguenti condizioni :

.il prodotto sia stato adoperato
in modo corretto e conforme 
alle istruzioni e nessun tenta-
tivo di riparazione sia stato
eseguito dall’acquirente o da
terzi;

.il prodotto sia stato spedito 
a spese del mittente diretta-
mente a un centro assistenza 
GARDENA allegando il docu-
mento che attesta l’acquisto 
(fattura o scontrino fiscale) 
e una breve descrizione del
problema riscontrato.

La turbina e il filtro, in quanto 
parti soggette a usura, non rien-
trano nella garanzia.

L’intervento in garanzia non 
estende in nessun caso il perio-
do iniziale.

La presente garanzia del produt-
tore non inficia eventuali rivalse
nei confronti del negoziante/
rivenditore.

E 
Garantía
GARDENA concede para este
producto la garantía legal (a 
partir de la fecha de compra).
Esta garantía se refiere a todos
los defectos esenciales del 
producto que tengan de origen 
defectos de materiales o de fa-
bricación. La garantía se efectúa
mediante intercambio por un 
artículo en perfectas condiciones 
o mediante la reparación gra-
tuita de la pieza enviada, según
nuestro criterio sólo en el caso 
de que se hayan cumplido los 
siguientes requisitos:

.El aparato fue manipulado 
correctamente y según las 
indicaciones del manual de 
instrucciones.

.Ni el cliente ni terceros inten-
taron repararlo.

La turbina y el filtro son piezas 
de desgaste y están excluidas 
de la garantía.

Esta garantía del fabricante 
no afectará la existente entre 
distribuidor /vendedor.

P 
Garantia
A GARDENA oferece a garantia
legal (a partir da data da compra),
para este produto. Esta garantia 
cobre essencialmente todos 
os defeitos do aparelho que se
provem ser devido ao material 
ou falhas de fabrico. Dentro da
garantia nós trocaremos ou 
repararemos o aparelho gratuita-
mente se as seguintes condições
tiverem sido cumpridas:

.O aparelho foi utilizado de 
uma forma correcta e segundo
os conselhos do manual de 
instruções.

.Nunca o proprietário, nem 
um terceiro, estranho aos 
serviços GARDENA, tentou 
reparar o aparelho.

A turbina e o filtro sendo peças 
de degaste não estão cobertas
pela garantia.

Esta garantia do fabricante 
não afecta as possiveis queixas
de garantia contra o agente/
vendedor.

K 
Garanti 
GARDENA følger købelovens 
garantiperiode ( fra købsdato) for
dette produkt. Garantien dækker
alle væsentlige defekter på ap-
paratet, som kan bevises at stam-
me fra defekt materiel eller pro-
duktionsfejl. Hvis reparationen
dækkes af garantien vil vi vælge
enten at udskifte apparatet eller 
at reparere indsendt apparat 
uden beregning, under forudsæt-
ning af at følgende er overholdt:

.Apparatet er behandlet korrekt
og i h.t. informationerne be-
skrevet i brugsanvisningen.

.Hverken køber eller tredjepart
har forsøgt at reparere appa-
ratet.

Turbin og filter er sliddele og 
derfor udelukket fra garantien.

Denne garanti fra producenten
har ingen indflydelse på eksiste-
rende garantikrav over for for-
handleren.
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