
P
L

H
C

Z
S

K
G

R
R

U
S

S
L
O

U
A

H
R

T
R

GARDENA®

4000/4 i Art. 1481 
4000/5 i Art. 1483 
5000/4 i Art. 1485 
5000/5 Inox i Art. 1487 
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przeczytaж instrukcjк
obsіugi.
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A Wskazуwki bezpieczeсstwa 

Uїywanie pompy przy basenach i stawach ogrodowych albo 
w podobnych miejscach dopuszczalne jest pod warunkiem, 
їe pompa bкdzie zasilana przez wyі№cznik rуїnicowo-pr№dowy 
z pr№dem zmiennym ≤ 30 mA (wyі№cznik FI) (zgodnie z DIN
0100-702 i 0100-738). Pompa nie moїe byж uruchamiana, jeїeli
w basenie lub w oczku wodnym znajduj№ siк ludzie. 
Ponadto pompa musi byж ustawiona stabilnie, nie moїe byж
naraїona na zalanie i musi byж zabezpieczona przed wpadniк-
ciem do zbiornika.
➔ Proszк zwrуciж siк do wykwalifikowanego elektryka.
Przewody sieciowe nie mog№ mieж przekroju mniejszego niї 
przewody w izolacji gumowej o symbolu H07 RNF. 
Przewody przedіuїaj№ce musz№ byж zgodne z DIN VDE 0620.
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LGARDENA hydrofor electronic plus z 

zabezpieczeniem przed prac№ na sucho 
4000 /4 i, 4000 /5 i, 5000 /4 i, 5000 /5 Inox i 
Witamy w ogrodzie GARDENA… 

Niniejszy tekst jest tіumaczeniem niemieckiej instrukcji oryginalnej. 
Proszк uwaїnie przeczytaж niniejsz№ instrukcjк obsіugi i przestrze-
gaж podanych w niej wskazуwek. W oparciu o niniejsz№ instrukcjк
obsіugi naleїy zapoznaж siк z pomp№, poprawnym sposobem jej
uїytkowania oraz wskazуwkami na temat bezpieczeсstwa. 

A Ze wzglкdуw bezpieczeсstwa pompa nie moїe byж uїywana
przez dzieci i mіodzieї w wieku do lat 16 oraz osoby, ktуre nie
zapoznaіy siк z niniejsz№ instrukcj№ obsіugi.

Proszк starannie przechowywaж instrukcjк obsіugi. 

Zakres zastosowania hydroforu GARDENA 

Hydrofory GARDENA przeznaczone s№ do prywatnego uїytku w
ogrodach przydomowych i w ogrуdkach dziaіkowych i nie naleїy
ich wykorzystywaж do uruchomienia urz№dzeс i systemуw nawad-
niaj№cych w parkach oraz innych publicznych terenach zielonych. 

Hydrofory GARDENA mog№ sіuїyж do pompowania wody deszczo-
wej, wody wodoci№gowej oraz wody z basenуw zwieraj№cej chlor. 

A Hydrofory GARDENA nie nadaj№ siк do pracy ci№gіej (np.
zastosowanie przemysіowe, praca ci№gіa w obiegu zamkniкtym).
Nie wolno tіoczyж cieczy lub substancji їr№cych, іatwopalnych,
agresywnych lub wybuchowych (takich jak benzyna, nafta albo
rozcieсczalnik nitro), sіonej wody oraz artykuіуw spoїywczych. 

Temperatura pompowanej cieczy nie moїe przekroczyж 35єC. 

Przeznaczenie  

Pompowane medium  

Naleїy przestrzegaж 

Temperatura medium 

Wykorzystanie hydro-
fora przy basenach 

Przewody 
przyі№czeniowe



4

P
L

W Austrii przyі№cze elektryczne musi byж zmierzone zgodnie z
norm№ ЦVE-EM 42, T2 (2000) / 1979 § 22 i musi byж zgodne z 
§ 2022.1. Uїytkowanie pompy przy basenach i oczkach wodnych
moїe odbywaж siк tylko poprzez odrкbny transformator. 
Proszк zwrуciж siк do wykwalifikowanego elektryka. 

W Szwajcarii wszystkie urz№dzenia, ktуre zamontowane s№ na
zewn№trz powinny byж podі№czane poprzez wyі№cznik ochronny
pr№dowy. 

W przypadku wykorzystania hydrofora do zaopatrywania w 
wodк gospodarstwa domowegonaleїy przestrzegaж lokalnych
przepisуw inorm dotycz№cych zaopatrywania w wodк i jejod-
prowadzania. Dodatkowo naleїy przestrzegaж postanowieс
zawartych w dyrektywie DIN 1988. W przypadku w№tpliwoњci
naleїy skontaktowaж siк z najbliїszym oddziaіem Sanepidu. 

Nigdy nie naleїy uїywaж pompy podczas deszczu, jak rуwnieї 
w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. 

Przed uїyciem pompy naleїy zawsze skontrolowaж wzrokowo
czy pompa, a w szczegуlnoњci przewуd zasilaj№cy i wtyczka nie
s№ uszkodzone. Uszkodzonej pompy nie wolno uїytkowaж. W ra-
zie uszkodzenia naleїy zleciж kontrolк pompy przez serwis firmy
GARDENA albo przez autoryzowanego specjalistк elektryka.

Wartoњci podane na tabliczce znamionowej musz№ byж zgodne 
z wartoњciami pr№du pіyn№cego w sieci. 

Wskazуwki dotycz№ce eksploatacji 

Pokrywa filtra i pokrywa zaworu zwrotnego podczas eksploatacji
musz№ byж zawsze przykrкcone. 

Pompa nie moїe byж noszona i trzymana za kabel, jak rуwnieї
nie moїna wyі№czaж pompy ci№gn№c za kabel. Kabel i przewody
przedіuїaj№ce naleїy chroniж przed gor№cem, olejem i ostrymi
kantami. 

Po zakoсczeniu pracy, przed konserwacj№ i w czasie, gdy pompa
nie jest uїytkowana naleїy wyі№czyж j№ z sieci. 

Aby zapobiec pracy pompy „na sucho” naleїy zwrуciж uwagк na
to, aby koсcуwka wкїa stale znajdowaіa siк w tіoczonym medium. 

Piasek i inne materiaіy њcierne znajduj№ce siк w pompowanej
cieczy prowadz№ do szybszego zuїycia pompy i zmniejszenia 
jej wydajnoњci. 

Hydrofor nie nadaje siк do pracy ci№gіej (np. zastosowanie prz-
emysіowe, praca w obiegu zamkniкtym). 

Minimalna wielkoњж przepіywu wynosi 90 l /h (= 1,5 l /min.).
Urz№dzenia przyі№czeniowe o mniejszej wielkoњci przepіywu nie
mog№ wspуіpracowaж z hydroforem. 

W przypadku zastosowania hydroforu do podnoszenia ciњnienia,
maksymalne dopuszczalne ciњnienie wewnкtrzne nie moїe prze-
kraczaж 6 bar. 
Przykіad: ciњnienie przy kranie wynosi 1,5 bar, maksymalne 
ciњ-nienie hydrofora 3000 /4 i electornic plus wynosi 3,8 bar, 
ciњnienie caіkowite wynosi 5,3 bar. 

Austria 

Szwajcaria 

Wykorzystanie hydrofora
do zaopatrywania gospo-
darstwa domowego w wodк 

Warunki atmosferyczne 

Kontrola wizualna 

Przestrzegaж napiкcia 
w sieci 

Pokrywa filtra i pokrywa
zaworu zwrotnego 

Pompy nie nosiж za kabel 

Wyci№gn№ж wtyczkк z
gniazdka 

Zabezpieczenie przed
prac№ „na sucho” 

Zuїycie i obniїenie 
wydajnoњci 

Pompa nie nadaje siк do
pracy ci№gіej 

Minimalny przepіyw 

Max  dopuszczelne 
ciњnienie wewnкtrzne
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Art. 1411 (3,5m) / 1418 (7 m). 
Spiralny w№ї odporny na podciњnienie, wyposaїony w filtr ss№cy i
zawуr zwrotny 25 mm (1”). 

Odporne na zaіamania i podciњnienie, dostкpne alternatywnie w
dowolnych dіugoњciach o њrednicy 19 mm (3 /4”) lub 25 mm (1”)
albo w gotowych odcinkach, konfekcjonowanych z armatur№
przyі№czeniow№. Art. 1720 19 mm (3 /4”) lub art. 1721 25 mm (1”). 

Art. 1726 19 mm (3 /4”); art. 1727 25 mm (1”); art. 1728 19 mm
(3 /4”) / 25 mm (1”) Wykoсczenie z metalu lub z tworzywa sztucz-
nego. 

Art. 1729 do zastosowania od strony ss№cej do hermetycznego
podі№czenia pompy do studni abisyсskich albo staіych przewodуw
rurowych. Dіugoњж 0,5 m z obustronnym gwintem wewnкtrznym
33,3 mm (G 1).

Art. 7109 szybkozі№cze mosiкїne z gwintem wewnкtrznym 
33,3 mm (G1) 
Art. 7120 zі№czka mosiкїna do wкїy ciњnieniowych i ss№cych 
19 mm (3 /4”)
Art. 7121 do wкїy 25 mm (1”) w poі№czeniu z opask№ zaciskow№
GARDENA, art. 7192.

Zainstalowanie hydrofora na staіe 

Aby ustawiж stabilnie pompк i zabezpieczyж przed ewentualnym
przesuniкciem naleїy przykrкciж zaі№czon№ pіytkк do mocowania
na odpowiednim podіoїu. 

Nastкpnie naleїy ustawiж na niej hydrofor, tak їe obydwie stopki
bкd№ ustawione na podstawce. 

Pompк naleїy ustawiж w ten sposуb, aby moїna byіo swobodnie
umieњciж naczynie do oprуїniania pompy lub caіej instalacji pod
њrub№ spustow№. 

Pompк naleїy w miarк moїliwoњci zainstalowaж powyїej po-
wierzchni wody, z ktуrej bкdziemy pompowaж. 

Wskazуwka: Jeїeli jest to moїliwe, naleїy zainstalowaж pomiкdzy
pomp№ i wкїem ss№cym, np. do czyszczenia wbudowanego filtra
zawуr odcinaj№cy odporny na podciњnienie. 

Armatura ss№ca do pompy 
z zaworem zwrotnym 
GARDENA

Wкїe ss№ce GARDENA 

Filtr ss№cy GARDENA 
z zaworem zwrotnym 

Wкїe ss№ce 
GARDENA 
do studni 
abisyсskich

Zі№czki mosiкїne GARDENA
(➔➔ zastosowanie od strony
tіocznej)

Zaworu zwrotnego

Art.
1745    1729

Pіyta do mocowania 
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Strona tіoczna

Optymalna wydajnoњж 

W przypadku zainstalowania pompy na staіe wewn№trz budynku
naleїy zadbaж o zredukowanie odgіosуw spowodowanych wibrac-
jami i podі№czyж hydrofor do instalacji nie za pomoc№ sztywnych
rur lecz elastycznych, odpornych na ciњnienie wкїy. 

Przy zamontowanym na staіe hydroforze naleїy zastosowaж
zarуwno od strony ss№cej i od strony tіocznej odpowiednie zawory
odcinaj№ce. 
➔ Waїne dla np. prac konserwacyjnych i wyі№czenia pompy na 

dіuїszy okres. 

Podі№czenie od strony tіocznej 

Przyі№cza od strony tіocznej i od strony ss№cej naleїy przymoco-
waж tylko rкcznie. 

Podі№czenie od strony tіocznej wкїa do gwintu 33,3 mm (G1): 

➔ do wyboru; do obracaj№cego siк o 120є lub / i do poziomego
przyі№cza 

➔ przyі№cza, ktуre nie s№ uїywane naleїy uszczelniж za pomoc№
zaі№czonych zaњlepek

Zalecenie:
Moїna wykorzystaж wкїe o duїej wytrzymaіoњci ciњnieniowej, np.
w№ї GARDENA Profi Top 19 mm (3 /4”) art. Nr 4414 w poі№czeniu
z szybkozі№czem mosiкїnym z 33,3 mm gwintem wewnкtrznym
art. 7109 oraz zі№czkк GARDENA do wкїy ciњnieniowych i ss№cych
art. 7120 do wкїa o przekroju 19 mm (3 /4”), jak rуwnieї opaskк
zaciskow№ GARDENA, art. 7192. 

Optymaln№ wydajnoњж osi№ga pompa podі№czona do wкїa o 
przekroju 19 mm (3 /4”). 

Podі№czenie od strony ss№cej 

Od strony ss№cej naleїy przykrкciж armaturк ss№c№ do pompy
GARDENA, art. 1411 lub 1418 i doci№gn№ж rкcznie do momentu,
aї pierњcieс uszczelniaj№cy bкdzie wciњniкty. Teraz moїna wіoїyж
w№ї ss№cy do pompowanej cieczy. 

Mocowanie na staіe: 
W celu poі№czenia z ruroci№giem lub studni№ abisyсsk№ zalecamy
uїycie wкїa do studni abisyсskiej GARDENA, art. 1729.

Zalecenie: 
Przy wysokoњci zasysania wiкkszej niї 4 m zalecamy, aby w№ї
zasysaj№cy przywi№zaж do drewnianego palika w celu odci№їenia
pompy. 

Uwaga! Przy podі№czeniu od strony ss№cej nie naleїy stosowaж
szybkozі№czy. 

Zastosowanie elastycznych i
odpornych na ciњnienie wкїy 

Zastosowanie zaworуw
odcinaj№cych 
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Ustawienie i napeіnienie pompy 

Pompa powinna byж ustawiona w stabilnym, suchym i bezpiecz-
nym miejscu. 
V Pompкustawiжw bezpiecznej odlegіoњci (min. 2 m) od pompo--

wanego medium. 

Pompa musi byжustawiona w miejscu zapewniaj№cym swobodny
dopіyw powietrza o niskiej wilgotnoњci w obrкbie otworуw napo-
wietrzaj№cych. Odlegіoњжod њciany musi wynosiжminimum 5 cm.
Przez otwory napowietrzaj№ce nie mog№byжzasysane zanieczy-
szczenia (np. piasek lub ziemia).

Napeіnianie pompy:
.Otworzyж pokrywк komory filtruj№cej. 
.Pokrкtіo ustawiж na START (➔ wbudowany 

zawуr zwrotny zostaje otwarty). 
.Poprzez komorк filtruj№c№ napeіniж pompк 

czyst№ i zimn№ ciecz№. 

.Uwaga! Naleїy uїywaж wкїa zasysaj№cego z zaworem zwrot-
nym i napeіniж go wod№ w celu umoїliwienia zasysania wolne-
go od usterek (patrz rozdziaі „Podі№czenie od strony ss№cej”). 

.Przykrкciж pokrywк komory filtruj№cej. 

Uruchomienie 

.Wyі№cznik zaworu zwrotnego ustawiж w pozycji START. 

.Delikatnie otworzyж miejsca poboru cieczy (np. lanca zraszaj№ca,
kran).
➔ Powietrze powinno ujњж na pocz№tku zasysania. 

.Wіoїyж wtyczkк do gniazdka pr№du elektrycznego o napiкciu
230V. 

Uwaga! Pompa pracuje natychmiast ! 

Jak tylko pompa zacznie pompowaж naleїy ustawiж pokrкtіo na
RUN (normalna praca). ➔ W tym momencie moїna zamkn№ж 
miejsca poboru cieczy (np. lanca zraszaj№ca, kran). 

Ustawienie pompy w 
bezpiecznej odlegіoњci 
od pompowanej cieczy  

Pierwsze uruchomienie
pompy

Sterowanie elektroniczne 

Hydrofory GARDENA s№ zaopatr-
zone w elektroniczne sterowanie
ze staіym oprogramowaniem.
Elektroniczne sterowanie aktywo-
wane jest przez wyі№cznik ciњnie-
niowy i rozpoznanie natкїenia
przepіywu cieczy z zabezpiecze-
nia przed prac№ „na sucho”. 

Wyі№cznik ciњnieniowy ustawiony
jest na 2,2 bar. Ustawienie to nie
moїe byж zmienione. 
Zabezpieczenie przed prac№ 
„na sucho” chroni pompк przed
uszkodzeniami i reguluje pracк
pompy przy zamkniкtej stronie
tіocznej.

Poszczegуlne etapy pracy 
bкd№ wyњwietlane za pomoc№
њwiec№cych diod (➔ patrz
„Display sterowania 
elektronicznego”). 
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.Jeїeli ciњnienie spadnie poniїej ciњnienia wі№czaj№cego 2,2 bar
nast№pi automatyczne wyі№czenie elektronicznego sterowania
pompy. Uwaga! Juї pobranie niewielkiej iloњci cieczy (parк mili-
litrуw) prowadzi do spadku ciњnienia o wartoњci rуwnej ciњnieniu
wі№czaj№cemu i w ten sposуb prowadzi to do wі№czenia pompy. 

.W momencie zakoсczenia poboru wody w przewodach zostaje
osi№gniкte maksymalne ciњnienie. Pompa pracuje jeszcze 
10 sekund i wyі№cza siк. 

.Pompa wyі№cza siк rуwnieї poprzez wyі№cznik ciњnieniowy w
przypadku braku pompowanego medium (➔ zabezpieczenie
przed prac№ „na sucho). 

Zakіуcenia mog№ wyst№piж kiedy woda nie moїe byж pompowana
lub gdy nast№pi brak pompowanej cieczy, np.: 
.kiedy iloњж pompowanej cieczy jest mniejsza niї 90 l /h 

(➔ dіawienie od strony tіocznej) 
.kiedy iloњж pompowanej cieczy jest mniejsza niї 400 l /h 

(➔ dіawienie od strony ss№cej) 
.jeїeli wystкpuje przeciek w systemie, tak, їe pompa wyі№cza siк

i wі№cza wiкcej niї 7 razy w ci№gu 2 minut 
.kiedy w№ї ss№cy nie ma zaworu zwrotnego 

Komentarz pojкж 

Pompa prуbuje po upіywie 4 minut rozpocz№ж normalny tryb pracy. 

Po jakiejkolwiek usterce elektronika pompy ponawia 3 razy w
rуїnych odstкpach czasowych prуbк uruchomienia automatycz-
nego samozasysania w celu osi№gniкcia normalnego poziomu
pracy, a mianowicie po 1 godzinie, po 5 i po 20 godzinach. 

Waїne: Wyci№gn№ж wtyczkк elektryczn№! Sprawdziж system i
pompк na wypadek wyst№pienia ewentualnych uszkodzeс (patrz
rozdziaі „Poszukiwanie usterek”). Naleїy usun№ж uszkodzenie i
ponownie uruchomiж pompк poprzez wіoїenie wtyczki do gniazd-
ka pr№du elektrycznego 230 V. 

Wyі№cznik ciњnieniowy 

Zakіуcenia  

Cykl zasysania 

Automatyczne samozasysa-
nie (➔➔ alarm - miga їуіta
dioda) 

Re-plugging (= wyci№gn№ж
wtyczkк elektryczn№ i na
zakoсczenie ponownie
wі№czyж)

Display sterowania elektronicznego 

њwieci miga miga szybko 

Wyі№cznik RESET 
Wyі№cznik RESET sіuїy do ponownego uruchomienia pompy po
zakіуceniach.

Funkcje wyњwietlacza

.W momencie, kiedy wtyczka wі№czona jest do gniazdka pr№du
elektrycznego zapalaj№ siк czerwone i zielone diody  pompa 
jest wі№czona. Po osi№gniкciu maksymalnego ciњnienia pompy
wyі№cza siк ona automatycznie (➔ zielona dioda gaњnie).

Uruchomienie
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Pompa jest wі№czona do sieci. Instalacja pracuje normalnie. 

Њwieci zielona dioda 
Pompa jest wі№czona do sieci elektrycznej i pracuje. 
Po osi№gniкciu maksymalnego ciњnienia pompa wyі№cza 
siк automatycznie (zielona dioda gaњnie) i pompa pracuje 
normalnie.

Zielona dioda miga powoli (1 x na sekundк) 
.Ciњnienie pompowanej cieczy jest za niskie od strony tіocznej
(poniїej 90 l /h). Pompa pracuje jeszcze przez kilka sekund, po
czym wyі№cza siк. Pompa wі№cza siк ponownie jak tylko ciњnienie
pompowanej cieczy osi№gnкіo wartoњж ciњnienia wі№czaj№cego 
2,2 bar (np. przy przecieku).
.Pompa znajduje siк krуtko przed wyі№czeniem po skoсczonym 

pobieraniu wody. 

Zielona dioda miga szybko (4 x na sekundк)
.Ciњnienie pompowanej cieczy jest od strony ss№cej za niskie

(poniїej 400 l /h) Pompa pracuje jeszcze przez ok. 40 sekund.
Jeїeli w tym czasie nie osi№gnie normalnego trybu pracy,
wyі№cza siк ona automatycznie i sterowanie zmienia siк na
„automatyczny rodzaj zasysania”. 
Wskazуwka: Pompa moїe byж w kaїdym momencie wczeњniej
uruchomiona poprzez naciњniкcie przycisku RESET. 

Їуіta dioda miga powoli (1 x na sekundк)
.Iloњж wody przy ponownym uruchomieniu jest za maіa. Pompa

uruchamia siк i zaczyna pracowaж, dopiero po tym nastкpuje
pierwszy cykl zasysania. W przypadku, kiedy pompa nie osi№ga
normalnego poziomu pracy, pompa wyі№cza siк i przechodzi na
automatyczne samozasysanie. 
Wskazуwka: Pompa moїe byж w kaїdym momencie wczeњniej
uruchomiona poprzez naciњniкcie przycisku RESET. 

Їуіta dioda miga szybko (4 x na sekundк) 
.Alarm przy zbyt maіej iloњci wody podczas normalnej pracy

pompy. Sterowanie zmienia siк na automatyczne samozasy-
sanie. 
Wskazуwka: Pompa moїe byж w kaїdym momencie wczeњniej
uruchomiona poprzez naciњniкcie przycisku RESET. 



Poszukiwanie usterek 

Waїne! Naleїy wyі№czyж wty-
czkк z gniazdka i sprawdziж
pompк na wypadek ewentu-
alnych uszkodzeс: 
➔ uszkodzony lub nieszczelny

zawуr zwrotny na koсcu
wкїa ss№cego 

➔ pompa jest niewystarcza-
j№co napeіniona pompo-
wan№ ciecz№ 

➔ pokrкtіo zaworu zwrotnego
jest ustawione na START i
po rozpoczкciu pompowa-
nia przez pompк nie zostaіo
przestawione na RUN 

➔ koniec wкїa ss№cego nie 

jest zanurzony w wodzie 
➔ obsypka filtracyjna zbyt

droba 
➔ w№ї ss№cy lub w№ї ciњnie-

niowy  nieszczelne 
➔ zatkany filtr ss№cy 
➔ powietrze nie ma ujњcia,

poniewaї zamkniкte s№
miejsca poboru cieczy i inne

➔ nieszczelne przewody ciњ-
nieniowe lub ujњcia pompo-
wanej cieczy 

➔ z powodu nieszczelnoњci
pompa wі№cza i wyі№cza
siк. Jeїeli w ci№gu 2 minut
zdarzy siк to czкњciej niї 

7 razy, sterownik elektro-
niczny uruchamia miganie
ostrzegawcze i pompa
wyі№cza siк. 

Naleїy usun№ж uszkodzenia 
i uruchomiж pompк poprzez
wіoїenie wtyczki pompy do
gniazdka pr№du elektrycznego.

W przypadku, kiedy pompa nie
uruchamia siк pomimo wielo-
krotnego przyciskania przycis-
ku RESET naleїy zgіosiж siк
do serwisu GARDENA (adresy
w zaі№czniku do karty gwaran-
cyjnej).
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.Automatyczne samozasysanie zakoсczyіo siк i pompa nie 
moїe rozpocz№ж pracy, nie pompuje (np. w przypadku braku
wody w zbiorniku lub w studni abisyсskiej lub z powodu
zanieczyszczenia filtra). 
Wskazуwka: Pompa moїe byж w kaїdym momencie 
wczeњniej uruchomiona poprzez naciњniкcie przycisku 
RESET lub Re-plugging. 

Zielona i їуіta dioda migaj№ naprzemiennie (4 x na sekundк) 
.Miganie ostrzegaj№ce: w instalacji jest przeciek. Z powodu 

przecieku pompa wі№cza i wyі№cza siк. Jeїeli w ci№gu 2 minut
wі№czy i wyі№czy siк wiкcej niї 7 razy, sterowanie przekaїe
miganie ostrzegaj№ce i silnik wyі№czy siк. 
Wskazуwka: Ponowne uruchomienie pompy jest moїliwe tylko
przez „Re-plugging”. 

Przerwa w eksploatacji

Przed kaїd№ prac№ przy pompie naleїy wyci№gn№ж 
wtyczkк z gniazdka pr№du elektrycznego! 

Pompк naleїy zabezpieczyж przed mrozem. 
➔ Ustawiж pokrкtіo na pozycjк START i 

oprуїniж pompк przez њrubк spustow№.
➔ Przechowywaж pompк w zabezpieczo-

nym przed mrozem miejscu. 

Urz№dzenie nie moїe byж wyrzucone do zwykіego pojemnika na
њmieci lecz powinno byж przekazane do utylizacji.

Utylizacja 
(zgodnie z RL2002/96/EG)



Czyszczenie wbudowanego filtra 

Przed kaїd№ prac№ przy pompie naleїy wyci№gn№ж 
wtyczkк z gniazdka pr№du elektrycznego! 

.Ustawiж / pozostawiж pokrкtіo na RUN. 

.Zamkn№ж urz№dzenie odcinaj№ce znajduj№ce siк od strony
ss№cej. 

.Odkrкciж pokrywк filtra poprzez przekrкcenie jej w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazуwek zegara. 

.Wyj№ж zestaw filtruj№cy ci№gn№c 
pionowo do gуry. 

.Przytrzymaж pojemnik, filtr prze-
krкciж w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazуwek zegara i 
wyci№gn№ж (zamkniкcie 
bagnetowe). 

.Pojemnik wyczyњciж pod bieї№c№
wod№, zaњ filtr wyczyњciж za 
pomoc№ np. miкkkiej szczotki. 

.Zamontowaж pojemnik w kolej-
noњci odwrotnej do demontaїu. 

.Zamontowaж zestaw filtruj№cy w pompк. 

.Przykrкciж ponownie pokrywк filtra do oporu. 

Czyszczenie wbudowanego zaworu zwrotnego 

Przed kaїd№ prac№ przy pompie 
naleїy wyci№gn№ж wtyczkк z 
gniazdka pr№du elektrycznego!

.Ustawiж / pozostawiж pokrкtіo na RUN.

. Naleїy uwaїaж, aby strona tіoczna nie 
A znajdowaіa siк pod ciњnieniem. W tym 
celu naleїy otworzyж miejsca poboru wody! 

.Zamkn№ж wszystkie urz№dzenia zamykaj№ce 
znajduj№ce siк od strony ss№cej i od strony 
tіocznej. 

.Poluzowaж њrubк odkrкcaj№c j№ w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazуwek zegara tak mocno, aї bкdzie moїna uchwyt
przesun№ж do gуry i do tyіu i wsun№ж w rowek. 

.Zdj№ж pokrywк zaworu zwrotnego poprzez przekrкcenie jej w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazуwek zegara. 

.Wyj№ж zawуr i wyczyњciж pod bieї№c№ wod№. 

.Po oczyszczeniu naleїy prawidіowo i centralnie wіoїyж zawуr
(stoїek skierowany do doіu). 

.Przykrкciж do oporu obudowк filtra. 

.Przesun№ж uchwyt do przodu i ustawiж w pozycji wyjњciowej. Na
zakoсczenie przykrкciж њrubк w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazуwek zegara. 
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Zakіуcenie Moїliwa przyczyna Postкpowanie 

Silnik pompy pracuje, Nieszczelnoњж po stronie ss№cej. Zlikwidowaж nieszczelnoњж. 
ale iloњж pompowanej 
cieczy lub ciњnienie Filtr ss№cy nie zasysa Zdіawiж pompк od stronie 

nagle zmniejszaj№ siк caіkowicie lub czкњciowo. tіocznej, aby dopasowaж 
wydajnoњж od strony tіocznej 
do wydajnoњci od strony ss№cej. 
Przestrzegaж minimalnego 
przepіywu wody (patrz „Dane 
techniczne”).

Zatkany filtr ss№cy lub zawуr Wyczyњciж filtr lub ewentualnie 
zwrotny. zawуr zwrotny. 

Pompa nie pompuje wody Nieszczelnoњж po stronie ss№cej. Zlikwidowaж nieszczelnoњж. 

Pompa przy poborze wody Zanieczyszczenia na wirniku 1. Ustawiж zawуr zwrotny na 
powyїej 400 l /h permanentnie wyі№cznika ciњnieniowego. pozycjк 2. 
wі№cza i wyі№cza siк 2. Przepіukaж pompк. 

Pompa nie wі№cza siк lub Brak dopіywu pr№du. Sprawdziж bezpieczniki i 
nagle podczas eksploatacji elektryczne poі№czenia 
zatrzymuje siк wtykowe. 

Termiczny wyі№cznik ochronny Przestrzegaж maksymalnej 
wyі№czyі pompк z powodu temperatury pompowanej 
przeci№їenia / przegrzania. cieczy (35C). 
Przerwanie obwodu Wysіaж pompк do serwisu 
elektrycznego. GARDENA.

Pompa wі№cza i wyі№cza siк Nieszczelnoњж po stronie Sprawdziж szczelnoњж pompy 
bez pobrania cieczy w tіocznej. ewentualnie przyі№czonych 
dіuїszych interwaіach urz№dzeс. W czasie poszuki-

wania usterki zawуr zwrotny 
naleїy ustawiж na pozycjк 
RUN. 
Uwaga! Juї przy niewielkiej 
nieszczelnoњci (utrata rzкdu 
kilku mililitrуw) ciњnienie moїe 
spaњж poniїej ciњnienia wі№cza-
j№cego. Czкsto przyczyn№ s№ 
niewielkie nieszczelnoњci przy 
kranach lub przy spіuczkach. 

Pompa stale wyі№cza i Pokrкtіo / zawуr zwrotny Ustawiж pokrкtіo na pozycjк 
wі№cza siк po zakoсczeniu ustawiony na pozycjк START. RUN. 
pobierania wody Wiкksza nieszczelnoњж po Usun№ж nieszczelnoњж. 

stronie tіocznej. 

Pompa nie wі№cza siк Ujњcie wody (np. podі№czone Otworzyж miejsca ujњcia wody. 
urz№dzenie) jest zamkniкte, a 
ciњnienie wody w przewodzie 
ciњnieniowym jest wystarczaj№ce. 

W przypadku wyst№pienia innych zakіуceс prosimy o skontaktowanie siк z serwisem GARDENA.
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Typ 4000/4 i 4000/5 i 5000/4 i 5000/5 Inox i 
Art. 1481 1483 1485 1487

Moc znamionowa 800 W 1000 W 800 W 1300 W
Max iloњж pompowanej cieczy 3.600 l /h 3.600 l /h 5.400 l /h 4.600 l /h
Max wysokoњж tіoczenia sieci 44 m 50 m 38 m 52 m
Max ciњnienie (= ciњnienie 4,4 bar 5,0 bar 3,8 bar 5,2 bar
przy wі№czaniu) 
Ciњnienie wі№czaj№ce ok. 2,2 ±0,2 bar 2,2 ±0,2 bar 2,2 ±0,2 bar 2,2 ±0,2 bar 
Max wysokoњж zasysania 9 m 9 m 8 m 9 m
Dopuszczalne ciњnienie 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
wewnкtrzne (strona tіoczna) 
Max. temperatura 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
pompowanej cieczy 
Kabel przyі№czeniowy 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
Napiкcie 230 V 230 V 230 V 230 V
Czкstotliwoњж 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Waga 10,5 kg 11 kg 11 kg 13 kg
Poziom ciњnienia akustycznego zmierzony zmierzony zmierzony zmierzony 
LWA

1) 74 dB(A) 76 dB(A) 74 dB(A) 80 dB(A) 
gwarantowany gwarantowany gwarantowany gwarantowany
75 dB(A) 79 dB(A) 77 dB(A) 81 dB(A)

1) Zbadano zgodnie z norm№ RL 2000/14/EG

Charakterystyka pompy 
Wartoњci osi№gane przez krzyw№ zostaіy zmierzone przy wysokoњci ssania rуwnej 0,5 m i 
zastosowaniu wкїa ss№cego o њrednicy 25 mm (1”).

Gwarancja 

Firma GARDENA udziela na zakupiony artykuі 2 lata gwarancji 
(od daty zakupu). W ramach gwarancji bкd№ usuwane bezpіatnie
wszelkie usterki pod warunkiem, їe urz№dzenie jest eksploatowane
zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami opisanymi w
instrukcji obsіugi.
Gwarancj№ niniejsz№ objкte s№ usterki produktu spowodowane
wadami materiaіowymi lub bікdami produkcyjnymi.
Wszelkie usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bкd№
usuniкte w jednym z Autoryzowanych Punktуw Serwisowych w
moїliwie najkrуtszym czasie, nie dіuїszym jednak niї 14 dni 
roboczych od daty zgіoszenia reklamacji.
Gwarancj№ nie s№ objкte:
a) naprawy urz№dzeс, w ktуrych uszkodzenia powstaіy na skutek:
– niewіaњciwej obsіugi lub eksploatacji niezgodnej z 

przeznaczeniem,
– dziaіania siіy wyїszej (poїar, powуdџ, wyіadowania 

atmosferyczne, itp.)
– mechanicznego uszkodzenia produktu i wywoіanych nim wad,
– napraw dokonywanych przez osoby inne niї Autoryzowane 

Punkty Serwisowe,
b) urz№dzenia, w ktуrych dokonano samowolnych zmian podzes

poіуw z innych urz№dzeс oraz urz№dzenia, w ktуrych dokonano 
przerуbek.

Czкњci zuїywaj№ce siк (np. wirnik i filtr) nie podlegaj№ gwarancji.
W przypadku reklamacji kartк gwarancyjn№ naleїy przesіaж razem
z urz№dzeniem. 
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p Odpowiedzialnoњж Zwracamy Paсstwa uwagк na fakt, iї nie odpowiadamy za szkody wyrz№dzo-
za produkt ne przez nasze urz№dzenia, jeїeli powstaіy one na skutek nieodpowiedniej na-

prawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych czкњci GARDENA
lub czкњci nie polecanych przez nas oraz jeїeli naprawa nie zostaіa dokonana
przez serwis GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia
obowi№zuj№ w przypadku czкњci uzupeіniaj№cych lub osprzкtu. 

H Termйkfelelхssйg Nyomatйkosan utalunk arra, hogy a termйkfelelхssйgi tцrvйny йrtelmйben
nem felelьnk a kйszьlйkeink бltal okozott kбrokйrt, amennyiben ezek 
szakszerыtlen javнtбs kцvetkezmйnyei, vagy ha a cserйket nem eredeti 
GARDENA – vagy бltalunk kibocsбtott alkatrйszekkel vйgzik el йs a javнtбst
nem a GARDENA megbнzott szervizei vйgeztйk. Ez йrtelemszszerыen
йrvйnyes a kiegйszнtх rйszekre йs a tartozйkokra is. 

C Ruиenн za vэrobek  Upozorтujeme vэslovnм na skuteиnost, ћe podle zбkona o ruиenн za 
vэrobky nejsme povinni ruиit za љkody vyvolanй naљimi vэrobky, pokud 
tyto љkody byly zpщsobeny neodbornou opravou nebo v pшнpadм vэmмny 
dнlщ nebyly pouћity naљe originбlnн dнly GARDENA, popш. dнly, kterй jsme
schvбlili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autori-
zovanэm specialistou. Analogickй ustanovenн platн rovnмћ pro doplтky 
a pшнsluљenstvн. 

X Zodpovednosќ za Vэslovne zdфrazтujeme, ћe podѕa zбkona o ruиenн za vэrobok nie sme 
vady vэrobku zodpovednн za љkody spфsobenй naљim zariadenнm, ak sъ spфsobenй

nesprбvnou opravou, alebo ak sa nepouћili originбlne diely GARDENA alebo
nami schvбlenй diely a ak nebola oprava vykonanб znaиkovou opravovтou
GARDENA alebo autorizovanэm odbornнkom. To istй platн aj pre doplnkovй
diely a prнsluљenstvo.

R Πρ	ϊ�νευθύνη Κ�ν�υμε σαφ�ς τι, σ�μφωνα με τ�υς νμ�υς παραγωγ�ς των πρ�ϊντων,
δεν ε�μαστε υπε�θυν�ι για καμ�α �ημι� π�υ πρ�κλ�θηκε απ τ� πρ�ϊν μας
ε�ν δε �ρησιμ�π�ι�θηκαν για λες τις συνδ�σεις απ�κλειστικ� και μν� τα
γν�σια ε�αρτ�ματα � ανταλλακτικ� της GARDENA � αν τ� σ�ρ!ις δεν
πραγματ�π�ι�θηκε στ� σ�ρ!ις της GARDENA. Τα �δια ισ���υν για τα
συμπληρωματικ� μ�ρη και τα α�εσ�υ�ρ.

U Ответственность Мы однозначно заявляем, что согласно Закону об ответственности 
за продукцию за продукцию мы не несем ответственности за нанесенный нашим

устройством ущерб, если он обусловлен неквалифицированным ремонтом
или заменой деталей на запасные детали неоригинального происхождения
GARDENA или неразрешенные нами детали или, если ремонт был
произведен не службой сервиса GARDENA или неупол-номоченным нами
квалифицированным специалистом. Аналогичное относится также к
дополнительным деталям и принадлежностям.относится также к
дополнительным деталям и принадлежностям. 

l Jamstvo za proizvode Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjamo
za љkode, ki so jih povzroиile naљe naprave, v kolikor je bila povzroиena
zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporab-
ljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo
uporabiti in иe popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri
pooblaљиenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo
napravo in pribor. 

Відповідальність за виріб Ми звертаємо особливу увагу на те, що згідно з законом про
відповідальність за вироби ми не несемо відповідальності за збитки,
спричинені нашими пристроями, якщо вони сталися внаслідок
неналежного ремонту або заміни деталей, що не є оригінальними
деталями фірми GARDENA або деталями, які ми дозволяємо
використовувати, а також внаслідок ремонту, що виконувався іншою
службою, а не сервісною службою GARDENA або авторизованим
спеціалістом. Ці умови поширюються на додаткові деталі та запасні
частини.

k Odgovornost za proizvod Izriиito naglaљavamo da, u skladu s propisom o odgovornosti za proizvod, ne
preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu љtetu nastalu pri uporabi
naљih proizvoda uslijed nepravilnih popravaka ili ako izmijenjeni dijelovi nisu
originalni GARDENA dijelovi ili ako nismo odobrili njihovu uporabu i ako
popravak nije izved.
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T Belgesi Onarýmlar sadece GARDENA servisi veya yetkili GARDENA acentalarýnca
yapýlabilir. Gayri nizami tamiratlardan, orijinal GARDENA yedek parçalarý
veya tarafýmýzdan önerilen yedek parçalarý kullanmamadan veya onarým-
larýn GARDENA servisince veya yetkili bir acenta/usta tarafýndan yapýlma-
masýndan ötürü meydana gelecek bozukluk ve hasarlardan, Üretim
Kanunu gereðince sorumlu olmadýðýmýzý bilhassa hatýrlatmak isteriz. Bu
husus tamamlayýcý parçalar ve aksesuar için de geçerlidir.

p Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej 
Niїej podpisany GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 Ulm, potwierdza, їe poniїej opisane urz№dzenie w wykonaniu wpro-
wadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmonizowanych wytycznych
Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa Unii Europejskiej i standardуw
specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie
uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj№ waїnoњж. 

H EU azonossбgi nyilatkozat 
Alulнrott, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 Ulm, igazolja, hogy az alбbb felsorolt, бltalunk forgalomba hozott 
termйkek megfelelnek az EU elvбrбsoknak, EU biztonsбgi normбknak йs a 
termйkspecifikus szabvбnyoknak egyarбnt. A kйszьlйk velьnk nem egyeztetett 
vбltoztatбsa esetйn ez a nyilatkozat йrvйnyйt veszti. 

C Prohlбљenн o shodм EU 
Nнћe podepsanб spoleиnost GARDENA Manufacturing GmbH, se sнdlem 
Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 v Ulmu potvrzuje, ћe nнћe oznaиenэ pшнstroj
v provedenн, kterй jsme uvedli na trh, splтuje poћadavky uvedenй v harmoni-
zovanэch smмrnicнch EU, v bezpeиnostnнch standardech EU a ve standardech
pro pшнsluљnй produkty. V pшнpadм zmмny pшнstroje, kterб nбmi nebyla odsouhla-
sena, stбvб se toto prohlбљenн neplatnэm. 

X Vyhlбsenie o zho de pre Eurуpsku ъniu 
Dolu podpнsanэ, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 Ulm, potvrdzuje, ћe пalej oznaиenй zariadenie vo vyhotovenн nami 
uvedenom do prevбdzky spетa poћiadavky harmonizovanэch smernнc Eurуpskej
ъnie, bezpeиnostnэch љtandardov Eurуpskej ъnie a љtandardov љpecifickэch pre
produkt. Pri vykonanн zmien zariadenia, ktorй nie sъ nami odsъhlasenй, strбca
toto vyhlбsenie platnosќ. 

R Πιστ�π�ιητικ� συμφων�ας EK 
Η υπ�γεγραμμ�νη: GARDENA Manufacturing GmbH 
Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm πιστ�π�ιε� τι τα μη�α-
ν�ματα π�υ υπ�δεικν��νται κ�τωθι, ταν φε�γ�υν απ τ�
εργ�στ�σι�, ε�ναι κατασκευασμ�να με τις �δηγ�ες της Ευ-
ρωπαϊκ�ς Κ�ιντητας και τα Κ�ιν�τικ� πρτυπα ασφαλε�ας
και πρ�διαγραφ�ς.

U Свидетельство о соответствии ЕС

Мы, нижеподписавшиеся GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str.
40, D-89079 Ulm, настоящим подтверждаем, что нижеуказанное устройство,
отгруженное с нашего предприятия, имеет исполнение, соответствую-щее
требованиям согласованных директив ЕС, стандартам по технике
безопасности ЕС и производственным стандартам. При несогласованном 
с нами изменении устройства настоящее свидетельство теряет силу.  

l Izjava o skladnosti s pravili EU 
Podpisano podjetje, GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 Ulm, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v razliиici, ki smo 
jo poslali na trg, izpolnjuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU 
in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, 
ki niso opravljene v soglasju z nami.

Opis urz№dzenia: Hydrofor electronic plus 
A kйszьlйk Hбzi automatikus vнzellбtу berendezйs 
megnevezйse: electronic plus 
Oznaиenн pшнstroje : Domбcн vodnн automaty electronic plus 
Oznaиenie zariadenн : Domбce vodovodnй automaty 

electronic plus 
Περιγραφ� τ�υ Αυτ�ματα συστήματα τρ
φ
δ
σίας 
μη�αν�ματ�ς: νερ
ύ electronic plus 
Название устройства: Автоматы для домашнего 

водопровода electronic plus 
Oznaka naprave: Avtomati za hiљno vodo electronic plus 
Опис приладів: Домові водопровідні автомати 

electronic plus
Oznaka ureрaja: Automati za opskrbu kuжanstva vodom 

electronic plus
Aletin tanýmý : Kuru Çalýþma Emniyetli Elektronik Hidrofor 

Typ: Nr art.:
Tнpusok: 4000/4 i, Cikkszбm: 1481 
Typy: И.vэr : 
Typy: 4000/5 i Typovй и. : 1483 
Τ�π�ς: Κωδ. Ν�. :
Тип: 5000/4 i Арт. №: 1485 
Tip: Љt. art.: 
Типи:  5000/5 Inox i Арт.№ : 1487 
Tipovi : Br. art.:
Tipi : Ürün kodu:

Dyrektywy UE: Harmonisierte EN: 
EU szabvбnyok: 
Smмrnice EU: 
Smernice EU: 
Πρ�διαγραφ�ς ΕΚ:
Директивы ЕС: 
Smjernice EU: 
Директива ЄС:
Odredbe EU-e: 
AB yönetmeliði :

Poziom ciњnienia akustycznego: zmierzony / gwarantowany
Zajszint : mйrt / garantбlt
Hladina akustickйho vэkonu: namмшeno / zaruиeno
Hodnota hlukovэch emisiн : meranб / garantovanб
Στάθμη ακ
υστικής πίεσης: μετρηθείσα / διασφαλισμένη 
Эмиссионное значение: измерено / гарантировано 
Vrednost emisije hrupa: izmerjena / zajamиena
Рівень шуму: measured / guaranteed 
Vrijednost emisije buke: izmjerena / zajamиena
1481 74 dB (A) / 75 dB (A) 
1483 76 dB (A) / 79 dB (A) 
1485 74 dB (A) / 77 dB (A) 
1487 80 dB (A) / 81 dB (A) 

Rok nadania znaku CE: 
CE bejegyzйs kelte :
Rok pшidмlenн znaиky CE: 
Rok inљtalбcie znaиky CE: 
'τ�ς πιστ�π�ιητικ�� π�ιτητας CE: 1999 
Год разрешения маркировки значком CE:
Leto namestitve oznake CE: 
Рік застосування позначення CE: 
Godina stavljanja CE-oznake: 
AB dagasý yýlý :

98/37/EC : 1998 

2006 /42/EC : 2006 

2004/108/EC 

2006/95/EC 

93 /68/EC 

2000 /14/EC 

EN 292-1 

EN 292-2 

EN 60335-1 

EN 60335-2-41 
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u Заява про відповідність нормам ЄС

Постанова про верстати (9. GSGVO) / Закон про електромагнітну сумісність
(EMVG) / директива про пристрої низької напруги Підприємство GARDENA
GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, яке підписалося
нижче, підтверджує, що вказані далі прилади наданої нами конструкції
задовольняють вимогам відповідних директив ЄС, європейських стандартів з
безпеки та спеціальних стандартів з продукції. При внесенні в прилад
неузгоджених з нами змін ця заява втрачає чинність.

k Izjava o usklaрenju s pravilima EU 
Potpisana tvrtka GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 
D-89079 Ulm, potvrрuje, da navedene naprave koje smo poslali u trgovine,
ispunjuju zahtjeve smjernica EU, sigurnosnih standarda EU i i standarde 
istovrsnih proizvoda. Izjava ne vaћi za promjene na napravama koje nisu 
napravljene u skladu s nama. 

T AB Uygunluk Sertifikasý

Ýmzasý bulunan GARDENA Manufacturing GmbH Hans-Lorenser-
Str. 40 D-89079 Ulm asaðýda belirtilen mal /mallarin, fabrikadan
çýktýgýnda AB standartlarýna uygun olarak üretilmiþ olduðunu
garanti eder. Bu sertifika, mallarýn onayýmýz haricinde deðiþime
uðramasý durumunda geçersiz olur.

Rok nadania znaku CE: 
CE bejegyzйs kelte :
Rok pшidмlenн znaиky CE: 
Rok inљtalбcie znaиky CE: 
'τ�ς πιστ�π�ιητικ�� π�ιτητας CE: 1999 
Год разрешения маркировки значком CE:
Leto namestitve oznake CE: 
Рік застосування позначення CE: 
Godina stavljanja CE-oznake: 
AB dagasý yýlý :

Thomas Heinl 
Ulm, 12.06.2002 Kierownictwo Techniczne 
Ulm, 12.06.2002 Mыszaki igazgatу 
V Ulmu, dne 12.06.2002 Technickэ шeditel 
Ulm, 12.06.2002 Vedъci technickйho oddelenia
Ulm, 12.06.2002 Διευθυντ�ς Τε�νικ�� Τμ�ματ�ς 
Ульм, 12.06.2002 Техническое руководство 
Ulm, 12.06.2002 Vodja tehniиnega oddelka 
Ульм, 12.06.2002 Петер Ламелі 
Ulm, dana 12.06.2002. Voditelj tehniиkog odjela
Ulm, 12.06.2002 Teknik Bölüm Müdürü
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Deutschland / Germany 
GARDENA 
Manufacturing GmbH 
Service Center 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen:
(+49) 731 490-123
Reparaturen:
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com

Argentina
Argensem® S.A.
Calle Colonia Japonesa s /n 
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires 
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 
info@argensem.com.ar 

Australia 
Nylex Consumer Products 
50-70 Stanley Drive 
Somerton, Victoria, 3062 
Phone: (+61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au 

Austria / Österreich 
GARDENA 
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15 
2100 Korneuburg 
Tel. : (+43) 22 62 7 45 45 36 
kundendienst@gardena.at 

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163 
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 2 7 20 92 12 
Mail: info@gardena.be 

Brazil 
Palash Comércio e 
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense, 
2414 - Chácara Sto Antonio 
São Paulo - SP - Brasil - 
CEP 04715-005 
Phone: (+55) 11 5181-0909
eduardo@palash.com.br 

Bulgaria 
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404 
Phone: (+359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com

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

Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272 
Centro de Cassillas 
Santiago de Chile 
Phone: (+56) 2 20 10 708 
garfar_cl@yahoo.com 

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 
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79 
10419 Vukovina 
Phone: (+385) 1 622 777 0 
gardena@klis-trgovina.hr 

Cyprus 
FARMOKIPIKI LTD 
P.O. Box 7098 
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia 
Phone: (+357) 22 75 47 62 
condam@spidernet.com.cy 

Czech Republic 
GARDENA spol. s r.o. 
Шнpskб 20a, и.p. 1153
627 00 Brno 
Phone: (+420) 800 100 425 
gardena@gardenabrno.cz 

Denmark 
GARDENA Norden AB 
Salgsafdeling Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk 

Finland 
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa 

France 
GARDENA 
PARIS NORD 2 
69, rue de la Belle Etoile 
BP 57080 
ROISSY EN FRANCE 
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455 
service.consommateurs@
gardena.fr 

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

Greece 
Agrokip 
Psomadopoulos S.A.
Ifaistou 33A 
Industrial Area Koropi 
194 00 Athens Greece 
V.A.T. EL093474846 
Phone: (+30) 210 66 20 225 
service@agrokip.gr 

Hungary 
GARDENA 
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22 
1158 Budapest 
Phone: (+36) 80 20 40 33 
gardena@gardena.hu 

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

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

Italy 
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22 
20020 Lainate (Mi) 
Phone: (+39) 02.93.94.79.1 
info@gardenaitalia.it 

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 

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 

Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 36 521 00 00
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 
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive 
Mangere, Auckland 
Phone: (+64) 0800 22 00 88 
spare.parts@nylex.com.au

Norway
GARDENA Norden AB 
Salgskontor Norge 
Karihaugveien 89 
1086 Oslo 
info@gardena.no 

Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d 
05-532 Baniocha 
Phone: (+48) 22 727 56 90 
gardena@gardena.pl

Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês 
Edif. GARDENA Algueirão 
2725-596 Mem Martins 
Phone: (+351) 21 922 85 30 
info@gardena.pt 

Romania 
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1, 
Bucureєti, RO 013603 
Phone: (+40) 21 352 76 03 
madex@ines.ro 

Russia / Россия 
ООО ГАРДЕНА РУС 
123007, г. Москва 
Хорошевское шоссе, д. 32А 
Тел.: (+7) 495 647 25 10 
info@gardena-rus.ru 

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

Slovak Republic 
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17 
851 04 Bratislava 
Phone: (+421) 263 453 722 
info@gardena.sk 

Slovenia 
GARDENA d.o.o.
Brodiљиe 15 
1236 Trzin 
Phone: (+386) 1 580 93 32 
servis@gardena.si 

South Africa 
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686 
Phone: (+27) 11 315 02 23 
sales@gardena.co.za 

Spain 
GARDENA IBÉRICA S.L.U.
C/ Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid 
Phone: (+34) 91 708 05 00 
atencioncliente@gardena.es

Sweden 
GARDENA Norden AB 
Försäljningskontor Sverige 
Box 9003 
200 39 Malmö 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG 
Bitziberg 1 
8184 Bachenbülach 
Phone: (+41) 848 800 464 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA / Dost Diþ Ticaret 
Mümessillik A.Þ. Sanayi 
Çad. Adil Sokak No.1 
Kartal - Ýstanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Украина 
ALTSEST JSC 
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska 
Borschahivka Town 
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine 
Phone: (+380) 44 459 57 03 
upyr@altsest.kiev.ua 

USA 
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive 
Winchester, VA 22604 
Phone: (+1) 540 722-9080 
service_us@melnor.com 

1481-29.960.02 / 0607 
© GARDENA 
Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm 
http: //www.gardena.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


