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GARDENA Προγραµµατιστ ς
Ποτσµατος Plus C 1030

R

1. Μερικς συµβουλς για τις οδηγες χρ σεως
Παρακαλοµε διαβστε προσεκτικ τις παροσες οδηγ ες χρ σης
και τις σηµεισεις που σας δ νονται. Χρησιµοποι στε τις οδηγ ες για
να εξοικειωθε τε µε τα κουµπι του Προγραµµατιστ ς Ποτ σµατος
Plus C 1030 και τη σωστ και ασφαλ του χρ ση.
Για λγους ασφαλεας, δεν πρπει να χρησιµοποιον τον
προγραµµατιστ ποτσµατος παιδι κτω των 16 ετν καθς
και τοµα που δεν χουν διαβσει τις οδηγες χρ σης.

A

Φυλλξτε αυτς τις οδηγες χρ σεως σε ασφαλς µρος.

2. Σωστς χειρισµς
Ο Προγραµµατιστ ς Ποτ σµατος Plus C 1030 της GARDENA, ε ναι
κατλληλος για ερασιτεχνικ χρ ση σε οποιοδ ποτε µ#ρος του
κ που σας – αποκλειστικ σε εξωτερικ$ περιβλλον – και ελ#γχει
κθε ποτιστικ$ σστηµα ποτ σµατος.
Ο Προγραµµατιστ ς Ποτσµατος δε πρπει να χρησιµοποιεται
σε βιοµηχανικς εφαρµογς σε συνδυασµ µε χηµικ,
τρφιµα, εφλεκτα υλικ εκρηκτικς ουσες.

A

Απαρα τητη προϋπ$θεση για τη σωστ χρ ση του προγραµµατιστ
ποτ σµατος ε ναι η ακριβ ς τ ρηση των υποδε ξεων που θα βρε τε
στις παροσες οδηγ ες χρ σεως.
Μ#σα στις οδηγ ες χρ σεως θα βρε τε και τους $ρους χρ σης,
συντ ρησης και εγγησης.
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3. Τεχνικ στοιχεα
Π εση νερο :

0,5 - 12 ατµ

Ελχιστη ποσ$τητα ρο ς :

20 λτρ / ρα

Επιτρεπ$µενα υγρ :

Καθαρ$ τρεχοµενο νερ$.

Μ#γιστη θερµοκρασ α νερο :

40 °C

Κκλοι ποτ σµατος αν ηµ#ρα :

Μ#χρι 3

Κκλοι ποτ σµατος :

κθε µ#ρα, κθε 2η, 3η

∆ιρκεια ποτ σµατος αν
πρ$γραµµα :

7η µ#ρα

1 λεπτ$ #ως 7 ρες και 59 λεπτ

Μπαταρ α :

1 αλκαλικ µπαταρ α 9 V
τπου IEC 6LR61

∆ιρκεια µπαταρ ας :

Περ που 1 #τος

4. Πς λειτουργε ο προγραµµατιστ ς ποτσµατος
Ο Προγραµµατιστ ς Ποτ σµατος Plus C 1030 της GARDENA σας
δ νει τη δυνατ$τητα να ποτ ζετε αυτ$µατα $ποτε θ#λετε, µ#χρι
3 φορ#ς την ηµ#ρα. Συνδυζεται µε $λα τα ποτιστικ, τα συστ µατα
ποτιστικν και τα συστ µατα σταγ$νας που θα χρησιµοποι σετε
για να ποτ σετε τον κ πο σας.
Ο προγραµµατιστ ς ποτ σµατος θα ποτ ζει τον κ πο σας εντελς
αυτ$µατα, σµφωνα µε το πρ$γραµµα που θα εισγετε. Μπορε τε
να ρυθµ σετε τον προγραµµατιστ να ποτ ζει νωρ ς το πρω
αργ
το βρδυ στε να περιορ σετε την εξτµιση του νερο, $ταν
λε πετε σε διακοπ#ς.
Μπορετε πολ εκολα να ρυθµσετε την επιθυµητ ρα ναρξης
ποτσµατος, διρκεια ποτσµατος και την ηµρα (ηµρες) ποτσµατος
τους κκλους ποτσµατος.
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5. Σντοµες οδηγες χρ σεως
1. Βλτε 1 αλκαλικ µπαταρ ας 9 V µακρς διαρκε ας.
Προσοχ στους π$λους (+ / –).
8νας χος "µπιπ" επιβεβαινει $τι το κοµπιοτερ ε ναι #τοιµο
για χρ ση.
<λα τα β µατα προγραµµατισµο ε ναι προτοποθετηµ#να και
εµφαν ζονται διαδοχικ. Ακολουθ στε τη σειρ ως ακολοθως:
2. Στην οθ$νη εµφαν ζεται το TIME. Η ρα και τα λεπτ
αναβοσβ νουν.
3. Πατ στε το Menu / O.K. – αναβοσβ νει η ρα. Με το κουµπ
On / Off ▲ επιλ#ξτε την τρ#χουσα ρα (π.χ. 11: )
4. Πατ στε Menu / O.K. Η ρα σταθεροποιε ται και τα λεπτ
αναβοσβ νουν. Με το On / Off ▲ βλτε τα λεπτ της τρ#χουσας
ρας (π.χ. :32).
5. Πατ στε Menu / O.K. Τα λεπτ σταθεροποιονται και εµφαν ζεται
µ α #νδειξη µπροστ στις ηµ#ρες της εβδοµδας. Με το
On / Off ▲ η #νδειξη της ηµ#ρας µεταφ#ρεται διαδοχικ απ$
∆ευτ#ρα (Μο) #ως Κυριακ (Su). Επιλ#ξτε την τρ#χουσα ηµ#ρα.
6. Πατ στε Menu / O.K. Η ηµ#ρα σταθεροποιε ται και εµφαν ζεται
στην οθ$νη το START TIME (#ναρξη ποτ σµατος), η ρα
αναβοσβ νει. Με το On / Off ▲ βλτε την ρα που επιθυµε τε
να αρχ σει το π$τισµα (π.χ. 23: ).
7. Πατ στε Menu / O.K. Η ρα του START TIME σταθεροποιε ται και
τα λεπτ αναβοσβ νουν. Με το On / Off ▲ βλτε τα λεπτ του
START TIME (π.χ. :30).
8. Πατ στε Menu / O.K. Στην οθ$νη εµφαν ζεται το RUN TIME
(διρκεια ποτ σµατος). Η ρα αναβοσβ νει. Με το On / Off ▲
βλτε π$σες ρες θ#λετε να ποτ ζει (0 - 7 ρες).
9. Πατ στε Menu / O.K. Η ρα σταθεροποιε ται και τα λεπτ
αναβοσβ νουν. Με το On / Off ▲ βλτε τα λεπτ του RUN TIME
(0 - 59 λεπτ).
10. Πατ στε Menu / O.K. Τα λεπτ σταθεροποιονται και εµφαν ζεται
η #νδειξη µπροστ στη συχν$τητα ποτ σµατος. Με το On / Off ▲
επιλ#ξτε µ α απ$ τις προτοποθετηµ#νες συχν$τητες. Οι ενδε ξεις
ε ναι κθε 8 ρες (= 8 h), κθε12 ρες (= 12 h), κθε 24 ρες
(= 24 h), κθε 2 ηµ#ρες (= 2nd), κθε 3 ηµ#ρες (= 3rd) κθε
7 ηµ#ρες (= 7th). Προσοχ : δεν υπρχουν λλες επιλογ#ς εκτ$ς
απ$ τις αναφερ$µενες.
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11. Πατ στε Menu / O.K. Μ α #νδειξη µπροστ απ$ το On
εµφαν ζεται. Με το On / Off ▲ επιλ#ξτε:

το Off

Off = αδρανοπο ηση του προγρµµατος
On = ενεργοπο ηση του προγρµµατος. <λος ο
προγραµµατισµ$ς που κνατε αρχ ζει να λειτουργε .
12. Πατ στε Menu / Ok. Το ΤΙΜΕ εµφαν ζεται και το κοµπιοτερ σας
λειτουργε σαν ρολ$ι. Στο τ#λος του προγραµµατισµο 2 ηχητικ
σ µατα "µπιπ" επιβεβαινουν $τι $λα αποµνηµονεθηκαν
καλς.
13. Χειροκ νητη λειτουργ α. Πατ στε On / Off ▲. Αµ#σως η βαλβ δα
θα ανο ξει και θα κλε σει αυτ$µατα µετ απ$ 30 λεπτ. Εν
θ#λετε να την κλε σετε νωρ τερα, πατ στε πλι το κουµπ
On / Off ▲. Η διρκεια ποτσµατος χει ρυθµιστε απ το
εργοστσιο σε 30 λεπτ και δεν µπορε να αλλξει !
14. 8νδειξη Batt. Μπροστ απ$ τη λ#ξη Batt. εµφαν ζεται µ α #νδειξη
αµ#σως µ$λις η µπαταρ α εξασθεν σει. Αυτ$ σηµα νει $τι πρ#πει
να αντικατασταθε µεσα. Και σε αυτ ν $µως την περ πτωση
#χει προβλεφθε στε να προλβει να κλε σει τη βαλβ δα και
να µην µε νει ανοιχτ .

6. Μαθανοντας τον προγραµµατιστ ποτσµατος
6.1 Μρη λειτουργας (εικ Α)

1

Man On / Off ▲ Για την αλλαγ των δεδοµ#νων (π.χ. ρα
ποτ σµατος, λεπτ, ηµ#ρες, κλπ). Κρατ στε
πατηµ#νο αυτ$ το κουµπ για να προχωρον
γρ γορα οι αριθµο .

2

Menu O.K.

Για την εισαγωγ των δεδοµ#νων στη µν µη και
τη µετβαση στο επ$µενο στδιο προγραµµατισµο.

6.2 Οθνη Υγρν Κρυστλλων
Σηµεωση : Κατ την εισαγωγ των δεδοµ#νων
αναβοσβ νουν οι αντ στοιχες ενδε ξεις.

3
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TIME (Τρχουσα ρα και ηµρα)
Eρες

Οι ρες της τρ#χουσας ρας.

Λεπτ

Τα λεπτ της τρ#χουσας ρας.

∆ευτερ$λεπτα Το σηµε ο ":" αναβοσβ νει µ$λις
βλετε αλλξετε την τρ#χουσα
ρα.
Ηµ#ρες

4

Η τρ#χουσα ηµ#ρα της
εβδοµδας.

START TIME (2ρα ναρξης ποτσµατος)
Eρες

Οι ρες της ρας #ναρξης
ποτ σµατος.

Λεπτ

Τα λεπτ της ρας #ναρξης
ποτ σµατος.

∆ευτερ$λεπτα Το σηµε ο ":" αναβοσβ νει κατ
την εκτ#λεση του προγρµµατος.

5

RUN TIME (Watering Time)
Eρες

Οι ρες της διρκειας
ποτ σµατος.

Λεπτ

Τα λεπτ της διρκειας
ποτ σµατος.

6

Κκλοι ποτσµατος
8νδειξη του επιλεγµ#νου κκλου ποτ σµατος.
Επιλογ#ς: κθε 8, 12, 24 ρες κθε 2, 3,
7 µ#ρες.

7

On / Off-Prog.

∆ε χνει την τρ#χουσα κατσταση του
προγρµµατος
On Ενεργ$ πρ$γραµµα (λειτουργε κανονικ).
Off Μη ενεργ$ (Το πρ$γραµµα δεν εκτελε ται
αλλ παραµ#νει στη µν µη).

8

Batt.

<ταν η µπαταρ α εξασθεν σει, εµφαν ζεται
στην οθ$νη η #νδειξη Batt. Θυµηθε τε να την
αντικαταστ σετε!

6.3 4λλα λειτουργικ µρη

9

Κουµπ απελευθρωσης οθνης
Για την αφα ρεση της οθ$νης απ$ το σµα
του προγραµµατιστ .
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0

Υποδοχ

Για σνδεση µε το Υγρασι$µετρο (κωδ 1187)
τον Αισθητ ρα βροχ ς (κωδ 1189) της GARDENA.

A

Υποδοχ Μπαταρας
Βρ σκεται στο π σω µ#ρος της οθ$νης.
Χρησιµοποιε τε µ$νο αλκαλικ µπαταρ α 9 V.

B

Επαφ οθνης Σηµε ο σνδεσης της οθ$νης µε το σµα του
προγραµµατιστ .

C

Ρακρ κορµο µε φλτρο
Σηµε ο σνδεσης του προγραµµατιστ µε τη
βρση.

6.4 Συµπληρωµατικ µρη

D
E

Συστολ G ¾

Για σνδεση σε βρση G 3 /4.

Ρακρ GARDENA
Ταιριζει µε $λους τους συνδ#σµους λστιχου
του αυθεντικο συστ µατος της GARDENA.

6.5 Προαιρετικ εξαρτ µατα

F

Κρκος αντικλεπτικ ς προστασας
Κρ κος που βιδνει στον προγραµµατιστ
µε ειδικ#ς β δες µ ας φορς (κατεθυνσης).
∆ιατ θεται στο σ#ρβις της GARDENA.

6.6 Εξαρτ µατα που προσαρµζονται στον προγραµµατιστ
Εικ. Ε

Υγρασι$µετρο GARDENA κωδ 1187.

Εικ. F

Αισθητ ρας Βροχ ς GARDENA κωδ 1189.

Εικ. G Αυτ$µατος ∆ιανοµ#ας Νερο GARDENA κωδ 1198.

7. Προκαταρκτικς εργασες
1. Τοποθτηση µπαταριν (εικ. A)
Χρησιµοποιε τε µ$νο µ α αλκαλικ µπαταρ α 9 V τπου IEC 6LR61.
Βεβαιωθετε τι η πολικτητα (+ / –) εναι σωστ .
Κατ την πρτη χρ ση και αµ#σως µετ την τοποθ#τηση των
µπαταριν $λα τα σµβολα της οθ$νης υγρν κρυστλλων
εµφαν ζονται για 2 δευτερ$λεπτα (εικ. 1) και ακογεται #να µπιπ.
Ο προγραµµατιστ ς ε ναι τρα #τοιµος να δεχτε δεδοµ#να.
(εικ. 2).
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Εικ. 1
<λα τα σµβολα της οθ$νης

Εικ. 2
Οθ$νη #τοιµη να δεχτε
δεδοµ#να

2. Σνδεση µε τη βρση
Ο προγραµµατιστ ς ποτ σµατος ε ναι εφοδιασµ#νος µε ρακ$ρ
για βρσες 33.3 mm (G 1).
Συστολ G 3 /4 (26.5 mm)
Η συµπεριλαµβαν$µενη συστολ σας δ νει τη δυνατ$τητα να
συνδ#σετε τον προγραµµατιστ σε βρσες µικρ$τερου διαµετρ µατος (26.5 mm). Στην περ πτωση αυτ πρτα βιδνετε τη
συστολ στη βρση και µετ βιδνετε τον προγραµµατιστ
στη συστολ .
Προσοχ :
Το βδωµα µε το χρι εναι αρκετ. Μη χρησιµοποιετε πνσα !
3. =λεγχος της µπαταρας
Για να ελ#γξετε την καινορια µπαταρ α ανο ξτε τη βρση βλτε
τον προγραµµατιστ στο On (η βαλβ δα ανο γει) και αµ#σως µετ
στο Off (η βαλβ δα κλε νει). Εν η µπαταρ α ε ναι πεσµ#νη, θα
ακουστε #νας χαρακτηριστικ$ς χος και θα εµφανιστε η #νδειξη
Batt. στην οθ$νη.
Για να µην δηµιουργηθε καννα πρβληµα, βεβαιωθετε τι
χετε συνδσει το λστιχο στην ξοδο του προγραµµατιστ
για να φεγει το νερ.

A

Εν δεν ακοσετε καν#να χο και αν η #νδειξη Batt. δεν
εµφανιστε , δεν χρειζεται να αλλξετε τη µπαταρ α. Ο προγραµµατιστ ς σας ε ναι τρα #τοιµος για χρ ση.
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8. Προγραµµατισµς
Σηµαντικ : <πως φα νεται στην εικ. Β, πατντας το κουµπ 9 η
οθ$νη του προγραµµατιστ αφαιρε ται για να σας διευκολνει στον
προγραµµατισµ$.
8.1 Εισαγωγ της τρχουσας ρας (ρα, ηµρα)
1. Πατ στε το Menu / O.K.
Οι ρες και η #νδειξη TIME
αναβοσβ νουν.
2. Ρυθµ στε τις ρες πατντας το
On / Off ▲, πχ 17:00.
3. Πατ στε Menu / O.K. Τρα
αναβοσβ νουν τα λεπτ.

Επιλογ απ$ 0 #ως 23 ρες.
4. Βλτε τα λεπτ της τρ#χουσας
ρας πατντας το On / Off ▲,
(πχ. 23).
Πατ στε το KMenu / O.K. Τρα
αναβοσβ νει η ηµ#ρα.

5. Επιλ#ξτε την τρ#χουσα ηµ#ρα της
εβδοµδας πατντας το On / Off ▲,
πχ Fr για την Παρασκευ .
6. Επιβεβαιστε τα δεδοµ#να
πατντας το Menu / O.K. για να
περσετε στην εισαγωγ της
ρας #ναρξης του προγρµµατος.
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8.2 Εισαγωγ του προγρµµατος ποτσµατος (2ρα ναρξης,
∆ιρκεια, ηµρες ποτσµατος)
1. Βλτε τις ρες της ρας #ναρξης
ποτ σµατος (START TIME) πατντας
το On / Off ▲, πχ. 21.
Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε τα δεδοµ#να και να
προχωρ σετε στο επ$µενο β µα
προγραµµατισµο.

Επιλογ απ$ 0 #ως 23 ρες.
2. Πατντας το On / Off ▲, βλτε τα
λεπτ της ρας #ναρξης ποτ σµατος πχ. 30.
Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε τα δεδοµ#να και να
προχωρ σετε στο επ$µενο β µα
προγραµµατισµο.

Επιλογ απ$ 00 #ως
59 λεπτ.
3. Πατντας το On / Off ▲, βλτε
τις ρες της διρκειας ποτ σµατος
(RUN TIME), πχ. 0.
Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε τα δεδοµ#να και
να προχωρ σετε στο επ$µενο
β µα προγραµµατισµο.

Επιλογ απ$ 0 #ως 7 ρες.
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4. Πατντας το On / Off ▲, βλτε τα
λεπτ της διρκειας ποτ σµατος,
πχ. 15.
Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε τα δεδοµ#να και να
προχωρ σετε στο επ$µενο β µα
προγραµµατισµο.

Επιλογ απ$ 00 #ως
59 λεπτ.
Μ#γιστη διρκεια ποτ σµατος ε ναι 7 ρες και
59 λεπτ.
8.3 Επιλξτε τη συχντητα ποτσµατος.
1. Πατντας το On / Off ▲ επιλ#ξτε
τον κκλο ποτ σµατος, πχ π$τισµα
κθε 24 ρες (24 h).
2. Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε τα δεδοµ#να και
να προχωρ σετε στο επ$µενο
β µα προγραµµατισµο.

Επιλογ#ς: Π$τισµα κθε
8, 12, 24 ρες (8 h, 12 h, 24 h)
κθε 2, 3, 7 ηµ#ρες
(2nd, 3rd, 7th).
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8.4 On/ Off-Prog. (λειτουργα κακοκαιρας)
Μπορε τε να απενεργοποι σετε προσωριν να ενεργοποι σετε
ξαν το πρ$γραµµα πατντας το On / Off-Prog.
1. Πατντας το On / Off ▲ επιλ#ξτε:
Off = Μη ενεργ$ (Το πρ$γραµµα
δεν εκτελε ται αλλ παραµ#νει στη µν µη).
On = Ενεργ$ πρ$γραµµα
(λειτουργε κανονικ).

2. Πατ στε το Menu / O.K. για να
επιβεβαισετε την επιλογ σας και
να επιστρ#ψετε στην κεντρικ οθ$νη.
Στο σηµε ο αυτ$ ο προγραµµατιστ ς
κνει δο µπιπ που δηλνουν $τι
ολοκληρσατε τον προγραµµατισµ$.
Το σηµε ο ":" της ρας αναβοσβ νει µετ την ολοκλ ρωση του
προγραµµατισµο και το ρολ$ι
λειτουργε κανονικ.

Σηµεωση : Σε κθε σηµε ο της ρο ς του προγρµµατος (τρ#χουσα
ρα, προγρµµατα ποτ σµατος, λειτουργ α κακοκαιρ ας, κεντρικ
οθ$νη) #χετε τη δυνατ$τητα να περντε στην επ$µενη οθ$νη
πατντας το µπουτ$ν Menu / O.K. Οι πληροφορ ες που δεν #χουν
επιβεβαιωθε µε το µπουτ$ν Menu / O.K. δε θα µε νουν στη µν µη.
Εν κατ τη διρκεια του προγραµµατισµο δε γ νει εισαγωγ
δεδοµ#νων µ#σα σε 100 δευτερ$λεπτα, ο προγραµµατισµ$ς σταµατ
αυτ$µατα και εµφαν ζεται η κρια #νδειξη οθ$νης (τρ#χουσα ρα).
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8.5 Ενδεξεις της οθνης κατ τη διρκεια του ποτσµατος

Παρδειγµα :

(Η εικ$να δε χνει τις ενδε ξεις της οθ$νης
κατ τη διρκεια του αυτ$µατου ποτ σµατος)

– Τρ#χουσα ρα: Παρασκευ 18:45,
ο προγραµµατιστ ς θα ποτ ζει
κθε 2η µ#ρα (2nd).
– ∆εν #χει κακοκαιρ α - επιλογ On.
– Αναµεν$µενη διρκεια ποτ σµατος
(RUN TIME) : 50 λεπτ.
– Το σηµε ο ":" ανµεσα στην ρα
και τα λεπτ αναβοσβ νει
– Το ρολ$ι λειτουργε
– Η #νδειξη διρκειας ποτ σµατος
RUN TIME µετρ αντ στροφα.
<ταν η διρκεια ποτ σµατος εξαντληθε (γ νει 0) η οθ$νη
παρουσιζει ξαν την τρ#χουσα ηµ#ρα και ρα.
Η βαλβ δα που νοιξε αυτ$µατα απ$ τον προγραµµατιστ µπορε να
κλε σει και νωρ τερα απ$ την προγραµµατισµ#νη ρα (χειροκ νητα)
µε το µπουτ$ν On / Off 1. Τα δεδοµ#να του προγρµµατος (ρα
#ναρξης ποτ σµατος, διρκεια ποτ σµατος και ηµ#ρες ποτ σµατος)
δεν επηρεζονται.

9. =λεγχος / Αλλαγ του Προγρµµατος
Για να ελ#γξετε τα δεδοµ#να του προγρµµατος µπορε τε να
ξαναπερσετε #να-#να τα στδια προγραµµατισµο ελ#γχοντας $τι
τα δεδοµ#να ε ναι σωστ. Πηγα νετε απ$ τη µ α #νδειξη οθ$νης στην
επ$µενη, επιλ#ξτε και επιβεβαιστε #να-#να τα δεδοµ#να πατντας
το µπουτ$ν Menu / O.K.
Εν πρ#πει να γ νουν αλλαγ#ς, συνεχ στε $πως περιγρφεται στο
κεφλαιο "Προγραµµατισµ$ς".
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10. Χειροκνητη Λειτουργα man On / Off,
ανεξρτητη απ το πργραµµα
Ο Προγραµµατιστ ς ποτ σµατος
µπορε να ανο ξει χειροκ νητα αν
πσα στιγµ , πατντας το µπουτ$ν
man On / Off 1.
Πατ στε µ α φορ το man On / Off
για να ανο ξει βαλβ δα και µ α φορ
ακ$µη για να κλε σει.
Εργοστασιακ ρθµιση
Εν δεν κλε σετε τη βαλβ δα, για
λ$γους ασφαλε ας, η διρκεια ποτ σµατος ε ναι αυτ$µατα ρυθµισµ#νη
στα 30 λεπτ. Η οθ$νη εµφαν ζει αν πσα στιγµ π$σος χρ$νος
απ$ τη διρκεια ποτ σµατος #χει αποµε νει.
Εν η βαλβ δα ε χε ανο ξει χειροκ νητα απ$ εσς και κατ την
προγραµµατισµ#νη ρα #ναρξης ποτ σµατος ε ναι ακ$µα ανοιχτ ,
τ$τε το συγκεκριµ#νο πρ$γραµµα δε θα ενεργοποιηθε .

11. =νδειξη Μπαταρας
11.1 ∆εκτης µπαταρας
Εν το βολτζ της µπαταρ ας π#σει κτω απ$ #να συγκεκριµ#νο
επ πεδο, εµφαν ζεται στην οθ$νη η #νδειξη Batt. 8. Στο σηµε ο
αυτ$ και µ#χρι η µπαταρ α να αδεισει εντελς (οπ$τε η βαλβ δα
δεν ανο γει καθ$λου), εκτελε ται µ$νο χειροκ νητο π$τισµα. Τα
προγρµµατα ποτ σµατος που υπρχουν στον προγραµµατιστ δεν
εκτελονται. Εν τη στιγµ που θα αδεισει τελε ως η µπαταρ α η
βαλβ δα ε ναι ανοιχτ , κλε νει αυτ$µατα.
Η µπαταρ α µπορε να ελεγχθε αν πσα στιγµ : απλ πι#στε το
µπουτ$ν man On / Off 1. Αν η βαλβ δα ανο ξει και η #νδειξη Batt.
δεν ανψει, δεν χρειζεται να αλλξετε τη µπαταρ α.
11.2 Αλλαγ µπαταρας
Εν αλλξετε τη µπαταρ α µ#σα σε 100 δευτερ$λεπτα, τα δεδοµ#να
του προγρµµατος παραµ#νουν στη µν µη. Κατ τη διρκεια
αλλαγ ς µπαταριν η οθ$νη σβ νει και δεν εκτελε ται καν#να
πρ$γραµµα. Μετ απ$ κθε αλλαγ µπαταρ ας ε ναι απαρα τητο
να ελ#γξετε τα δεδοµ#να $πως περιγρφεται στην παργραφο
"λεγχος / αλλαγ του προγρµµατος".
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Εν χρειαστε τε περισσ$τερο απ$ 100 δευτερ$λεπτα για να αλλξετε
τη µπαταρ α $ταν η µπαταρ α ε ναι σχεδ$ν δεια, τα δεδοµ#να
του προγρµµατος χνονται και πρ#πει να µπον στη µν µη εκ ν#ου.
Η τρ#χουσα ρα παραµ#νει στη µν µη και δε χρειζεται να την
αλλξετε.

12. Οδηγες για σωστ χρ ση / οδηγες ασφαλεας
Για να λειτουργε ο προγραµµατιστ ς σωστ, χρησιµοποιετε
µνο αλκαλικς µπαταρες 9 V τπου IEC 6LR61.
. H ελάχιστη ποσ τητα νερού τροφοδοσίας για την ασφαλή
λειτουργία του Προγραµµατιστή ποτίσµατος ανέρχεται σε
20 - 30 λίτ. / ώρα.
Π.χ. για τον έλεγχο του Συστήµατος Micro-Drip είναι απαραίτητα
τουλάχ. 10 τεµάχια σταλακτών 2 λίτρων.
. Για να αποφγετε ενδεχµενη διακοπ της λειτουργας του
προγραµµατιστ ποτσµατος λγω εξασθνησης της µπαταρας
κατ την απουσα σας, αλλζετε τη µπαταρα συχν. Αν πρκειται
να λεψετε για µεγλο χρονικ διστηµα, πρπει οπωσδ ποτε να
λβετε υπψη τι η διρκεια ζω ς της µπαταρας εναι περπου
νας χρνος.
. Η ικανοποιητικ λειτουργα του προγραµµατιστ ποτσµατος
εξαρτται µεσα απ την αποτελεσµατικτητα της µπαταρας.
Η αναµενµενη διρκεια ζω ς του ενς χρνου πραγµατοποιεται
µνο ταν η καινορια αλκαλικ µπαταρα που θα χρησιµοποι σετε, διατηρε ελχιστη τση 9 V. Ελγχετε τη µπαταρα πριν
την αγορσετε.
. Ο προγραµµατιστ ς πρπει να βιδνεται στη βρση στην κατακρυφη θση µε το ρακρ κορµο προς τα πνω, τσι στε να
µην εισχωρ σει νερ στον ειδικ χρο µπαταρας.
. Παρακαλοµε χετε τη βρση κλειστ σο προγραµµατζετε τον
προγραµµατιστ για να µην βραχετε απ το νερ που σως τρξει
(σο θα δοκιµζετε τη χειροκνητη λειτουργα “man On / Off ”).
Εναλλακτικ µπορετε να αφαιρσετε την οθνη και να την
ξανατοποθετ σετε αφο τελεισετε τον προγραµµατισµ.
. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Κατ τη διρκεια λειτουργας, η οθνη προγραµµατισµο πρπει να εναι συνδεδεµνη µε τον προγραµµατιστ .
. Προσοχ ! Ο προγραµµατιστ ς ποτσµατος πρπει να χρησιµοποιεται αποκλειστικ και µνο σε εξωτερικος χρους.
. Το βαρ χειµνα φυλξτε τον προγραµµατιστ ποτσµατος σε
ξηρ µρος που να µην κυνδυνεει απ παγετ.

A
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Προσαρµστε το ειδικ καπκι οθνης (θα το βρετε µσα στο
κουτ), βλ. εικ. Β. Για να προστατψετε την οθνη απ τις καιρικς
συνθ κες κλεστε το καπκι οθνης µλις τελεισετε τον προ
γραµµατισµ. Κολλ στε στο εσωτερικ µρος του καπακιο τον
οδηγ προγραµµατισµο που θα βρετε µσα στο κουτ.
. 4ν η θερµοκρασα υπερβε τους 60ο J υπρχει περπτωση να εξαφανιστον οι ενδεξεις στην οθνη υγρν κρυστλλων.
Αυτ δε θα επηρεσει τη ρο του προγρµµατος. Οι ενδεξεις
θα εµφανιστον ξαν µλις πσει η θερµοκρασα.
. Η θερµοκρασα του νερο που περν µσα απ τον προγραµµατιστ δεν πρπει να ξεπερν τους 40 °C.
. Η δυναµικ πεση δεν πρπει να εναι λιγτερη απ 0,5 ατµ
µεγαλτερη απ 12 ατµ.
. Ελγχετε τακτικ το φλτρο στο ρακρ κορµο C και καθαρστε
το εαν εναι αναγκαο.
. Προσχετε τον προγραµµατιστ σας. Μην τραβτε το λστιχο
που εναι συνδεδεµνο στην ξοδο του προγραµµατιστ .
. Τροφοδοτετε τον προγραµµατιστ µνο µε καθαρ τρεχοµενο
νερ.
.

13. Προαιρετικ εξαρτ µατα
13.1 Αντικλεπτικ προστασα (εικ D)
Για να προστατ#ψετε τον προγραµµατιστ σας απ$ πιθαν κλοπ ,
προµηθευτε τε απ$ το σ#ρβις της GARDENA (1815 - 00 .791. 00) τον
ειδικ$ κρ κο αντικλεπτικ ς προστασ ας. Ο κρ κος αντικλεπτικ ς
προστασ ας βιδνεται στο π σω µ#ρος του προγραµµατιστ .
Μ$λις βιδσετε τον κρ κο η β δα δεν µπορε πλ#ον να ξεβιδωθε .
Χρησιµοποι στε τον κρ κο αντικλεπτικ ς προστασ ας για να
περσετε απ$ µ#σα π.χ. µ α αλυσ δα.
13.2 Υγρασιµετρο της GARDENA (εικ Ε)
Μ$λις συνδεθε το Υγρασι$µετρο της GARDENA κωδ 1187, το
π$τισµα ελ#γχεται και µε βση το επ πεδο υγρασ ας του εδφους.
Σνδεση
Το υγρασι$µετρο συνδ#εται στην υποδοχ
προγραµµατιστ (εικ Α).

0 στο π σω µ#ρος του

Τρπος λειτουργας
Εν το υγρασι$µετρο δε ξει αρκετ υγρασ α, το π$τισµα διακ$πτεται
αναστ#λλεται.
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Σηµεωση : η χειροκ νητη λειτουργ α ε ναι ακ$µα δυνατ πατντας
το κουµπ man On / Off.
13.3 Αισθητ ρας βροχ ς της GARDENA (εικ F)
Μ$λις συνδεθε ο αισθητ ρας βροχ ς της GARDENA κωδ 1189,
το π$τισµα ελ#γχεται και µε βση τις βροχοπτσεις.
Σνδεση
Ο αισθητ ρας βροχ ς συνδ#εται στην υποδοχ 0, εναλλακτικ µε
το υγρασι$µετρο, στο π σω µ#ρος του προγραµµατιστ (εικ Α).
Τρπος λειτουργας
Εν ο αισθητ ρας βροχ ς εκτεθε σε νερ$, το π$τισµα διακ$πτεται
αναστ#λλεται.
Σηµεωση : η χειροκ νητη λειτουργ α ε ναι ακ$µα δυνατ πατντας
το κουµπ man On / Off.
13.4 Αυτµατος ∆ιανοµας Νερο της GARDENA (εικ G)
Μ$λις συνδ#σετε το ∆ιανοµ#α Νερο της GARDENA κωδ 1198,
µπορε τε να ελ#γξετε µ#χρι και 6 κανλια ποτ σµατος µε τον
προγραµµατιστ ποτ σµατος C 1030 Plus.
Ο προγραµµατιστ ς C 1030 Plus (κωδ. 1810) ποτ ζει µ#χρι και 3 φορ#ς
την ηµ#ρα. Γι’ αυτ$, σε µια µ#ρα µπορον να ποτ ζουν οι 3 #ξοδοι
του διανεµητ , κθε 8 ρες.
Ιδανικ$ εκε που το νερ$ δεν ε ναι αρκετ$ να ενεργοποι σει $λα
τα κανλια την δια στιγµ
$ταν κθε ποικιλ α φυτν #χει διαφορετικ#ς ανγκες σε νερ$. Επιτρ#πει τη λειτουργ α των καναλιν
το #να µετ το λλο.

14. Οδηγς Βλαβν
Πρβληµα

Πιθαν Αιτα

Προτεινµενη
Θεραπεα

Η οθνη υγρν
κρυστλλων δεν
εµφανζει τποτα.

Μπ κε λθος η
µπαταρ α.

Ελ#γξτε την
πολικ$τητα της
µπαταρ ας (+ / –).

Nδεια µπαταρ α.

Βλτε µια καινορια
αλκαλικ µπαταρ α και
ελ#γξτε τη πατντας
το µπουτ$ν On / Off.
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Η εσωτερικ θερµοκρασ α του προγραµµατιστ 1030 ξεπερν
τους 60 °C.

Οι ενδε ξεις θα
εµφανιστον ξαν
µ$λις π#σει η θερµοκρασ α. Ελ#γξτε
τη λειτουργ α του µε
το µπουτ$ν On / Off.

Η εισαγωγ των δεδοµνων προγρµµατος (ρα ναρξης, διρκεια και
µρες ποτσµατος)
δεν εναι εφικτ .

∆εν #χει γ νει
ολοκληρωµ#νη
εισαγωγ της
τρ#χουσας ρας.

Βλτε ξαν την
τρ#χουσα µ#ρα και
ρα.

Η βαλβδα δεν
ανογει χειροκνητα
µε το µπουτν
On / Off.

Εξασθενηµ#νη µπαταρ α (#χει εµφανιστε
η #νδειξη Βatt.).

Βλτε µια καινοργια
αλκαλικ µπαταρα.

Η βρση ε ναι κλειστ .

Ανο ξτε τη βρση.

Τα προγρµµατα
ποτσµατος δεν
εκτελονται.

Εξασθενηµ#νη µπαταρ α (#χει εµφανιστε
η #νδειξη Βatt.).

Βλτε µια καινοργια
αλκαλικ µπαταρα.

Τα δεδοµ#να του
προγρµµατος (ρα
#ναρξης, ηµ#ρες ποτ σµατος) δεν #χουν
εισαχθε κανονικ.

Ελ#γξτε τα δεδοµ#να
του προγρµµατος
και συµπληρστε τα,
αν χρειζεται.

8χει ενεργοποιηθε
το πρ$γραµµα κακοκαιρ ας (#νδειξη Off).

Ενεργοποι στε ξαν
τα προγρµµατα
βζοντας την #νδειξη
On.

Τα δεδοµ#να του προγρµµατος εισ χθηκαν
αλλχθηκαν κατ
τη διρκεια αµ#σως
πριν απ$ την #ναρξη.

Μην εισγετε
αλλζετε τα δεδοµ#να
του προγρµµατος
κατ τη διρκεια της
προγραµµατισµ#νης
#ναρξης ποτ σµατος.

Η βαλβ δα νοιξε χειΑποφεγετε το On /Off
ροκ νητα µε το κουµπ
κατ τη διρκεια του
On/Off οπ$τε απενεργο- προγρµµατος.
ποι θηκε το πρ$γραµµα.
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Πρβληµα

Πιθαν Αιτα

Προτεινµενη
Θεραπεα

Τα προγρµµατα
ποτσµατος δεν
εκτελονται.

Η βρση ε ναι κλειστ .

Ανο ξτε τη βρση.

Το συνδεδεµ#νο
Σε περ πτωση που
υγρασι$µετρο δε χνει
δεν υπρχει υγρασ α,
ικανοποιητικ υγρασ α. ελ#γξτε την εγκατσταση και το µ#ρος
στο οπο ο βρ σκεται
το υγρασι$µετρο.

Οι µπαταρα εξαντ- ∆εν ε ναι αλκαλικ
λεται µετ απ
µακρς διαρκε ας.
σντοµη λειτουργα.

Χρησιµοποιε τε µ α
αλκαλικ µπαταρα
µακρς διαρκε ας.

Οι ενδεξεις στην
οθνη υγρν κρυστλλων λλαξαν
µετ την αλλαγ
της µπαταρας.

Κντε RESET πατντας τα µπουτ$ν ▲
και O.K. ταυτ$χρονα.
Βλτε ξαν τα
δεδοµ#να $πως
περιγρφεται πιο
πνω.

Η µπαταρ α αλλχθηκε σε διστηµα
µεγαλτερο του
100 δευτερ$λεπτα
πριν αλλαχθε ε χε
εξαντληθε τελε ως
(χθηκαν τα δεδοµ#να).

Εάν έχετε οποιοδήποτε άλλο πρβληµα, απευθυνθείτε στο service
της GARDENA.
Ανακύκλωση : (σύµφωνα µε την οδηγία RL 2002 / 96 / EC)
Μην πετάξετε τον προγραµµατιστή µαζί µε τα οικιακά
απορρίµµατα. Παραδώστε τον σε κάποιο κέντρο
ανακύκλωσης.

Κνουµε σαφς τι, σµφωνα µε τους νµους παραγωγ ς των
προϊντων, δεν εµαστε υπεθυνοι για καµα ζηµι που προκλ θηκε
απ το προϊν µας εν δε χρησιµοποι θηκαν για λες τις συνδσεις
αποκλειστικ και µνο τα γν σια εξαρτ µατα ανταλλακτικ της
GARDENA αν το σρβις δεν πραγµατοποι θηκε στο σρβις της
GARDENA. Τα δια ισχουν για τα συµπληρωµατικ µρη και τα
αξεσουρ.
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Πιστοποιητικ συµφωνας EK
Η υπογεγραµµ#νη:
GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm
πιστοποιε $τι τα µηχαν µατα που υποδεικνονται κτωθι, $ταν
φεγουν απ$ το εργοστσιο, ε ναι κατασκευασµ#να µε τις οδηγ ες
της Ευρωπαϊκ ς Κοιν$τητας και τα Κοινοτικ πρ$τυπα ασφαλε ας
και προδιαγραφ#ς.
Αυτ$ το πιστοποιητικ$ ακυρνεται εν τα µηχαν µατα
συναρµολογονται χωρ ς δικ µας δεια.
Περιγραφ του µηχαν µατος :
Προγραµµατιστ ς ποτ σµατος
Τπος : Plus C 1030
Κωδ. Νο.: 1810
Προδιαγραφς ΕΚ :
Ηλεκτροµαγνητικ συµβατ$τητα
89 / 336 / ΕΚ
Προδιαγραφ 93 / 68 / ΕΚ

=τος πιστοποιητικο
ποιτητας CE : 1998
Ulm, 17.07.1998

Thomas Heinl
∆ιευθυντ ς Τεχνικο Τµ µατος
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Deze garantie van de producent
heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar/ verkoper
bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het
defecte apparaat samen met de
kassabon en een beschrijving van
de storing gefrankeerd op naar
het op de achterzijde aangegeven
serviceadres.

R

Εγγηση
Η GARDENA εγγυται αυτ$
το προϊ$ν για 24 µ νες (απ$
την ηµεροµην α αγορς).
Η εγγηση καλπτει $λες τις
σηµαντικ#ς βλβες οι οπο ες
θα προ-κληθον αποκλειστικ
απ$ σφλµατα στο υλικ$
την κατασκευ του προϊ$ντος.
Εν το προϊ$ν καλπτεται απ$
εγγηση ε ναι δικ µας επιλογ
εν θα αντικαταστ σουµε
θα επισκευσουµε το προϊ$ν
δωρεν εφ$σον ακολουθ θηκαν
οι παρακτω $ροι:
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Το προϊ$ν #χει
χρησιµοποιηθε σωστ,
σµφωνα µε τις δεδοµ#νες
πληροφορ ες στο #ντυπο
των οδηγιν χρ σης.
Οτε ο αγοραστ ς οτε
καν#νας τρ τος δεν #χει
προσπαθ σει να επισκευσει
το προϊ$ν.

Βλβες που προκλ θηκαν στον
προγραµµατιστ απ$ µπαταρ α
που τοποθετ θηκε λθος
απ$ χυµ#να υγρ µπαταρ ας
µ#σα στον προγραµµατιστ
δεν καλπτονται µε εγγηση.
Η εγγηση του εργοστασ ου
δεν εµποδ ζει δεν καλπτει
τους τυχ$ν $ρους εγγησης
απ$ το κατστηµα πλησης,
εν λλα συµφων σατε µαζ
του.

Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Service Center
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 7 31 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 7 31 490 - 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
spareparts@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
Canada 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 6883
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.
CY-1641 Nicosia
Phone: (+ 357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
Czech Republic
GARDENA spol. s r.o.
Шнpskб 20 a, 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
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. –
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens
Phone: (+ 30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr
www.agrokip.gr
Hungary
GARDENA
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest
Phone: (+ 36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
Iceland
Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 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
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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
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+ 352) 40 14 01
info@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) 9 270 1806
lena.chapman@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
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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

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

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

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

Russia / Россия
АО АМИДА ТТЦ
ул. Моcфилмовcкая 66
117330 Моcква
Phone: (+ 7) 095 956 99 00
amida@col.ru

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

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

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

Slovak Republic
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 17
851 05 Bratislava
Phone: (+ 421) 263 453 722
info@gardena.sk

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

Slovenia
Silk d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin
Phone: (+ 386) 1 580 93 00
gardena@silk.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

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