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GARDENA Hбzi automatikus vнzellбtу egysйg
electronic plus szбrazon futбs elleni vйdelemmel
4000 /4 i, 4000 / 5 i, 5000 /4 i, 5000 / 5 Inox i
Ьdvцzцljьk a GARDENA kertben...
Ez az eredeti nйmet „Ьzemelйsi ъtmutatу” fordнtбsa.
Kйrjьk, olvassa el gondosan ezt a hasznбlati ъtmutatуt, йs tartsa
be az itt leнrtakat. A hasznбlati ъtmutatу alapjбn ismerkedjen meg
a kйszьlйkkel, kezelхszerveivel йs helyes hasznбlatбval, valamint
a vele kapcsolatos biztonsбgi tudnivalуkkal.

A Biztonsбgi okokbуl gyermekek йs 16 йven aluli fiatalok,
illetve olyan szemйlyek nem hasznбlhatjбk ezt a hбzi vнzellбtуt, akik ebbхl az ъtmutatуbуl nem ismerkedtek meg a
hasznбlatбval.
A hasznбlati ъtmutatуt gondosan хrizze meg.

A hбzi automatikus vнzellбtу alkalmazбsi terьlete
Meghatбrozбs

Szбllнthatу kцzegek

Figyelem

A szбllнtott folyadйk
hхmйrsйklete

A

A A GARDENA hбzi automatikus vнzellбtу berendezйs nem
alkalmas tartуs ьzemre (pl.: ipari alkalmazбs, tartуs cirkulбciуs
ьzem). Nem szabad szбllнtani marу, kцnnyen йghetх, agresszнv
vagy robbanуanyagokat (mint pйldбul benzint, petrуleumot vagy
nitrohнgнtуt), sуsvizet, valamint йlelmiszeret.
A szбllнtott folyadйk hхmйrsйklete nem haladhatja meg a 35° C-ot.

Az Цn biztonsбga йrdekйben

A szivattyъ hasznбlata
ъszуmedencйken

Hбlуzati csatlakozу
vezetйkek
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A GARDENA hбzi automatikus vнzellбtу berendezйs hбzban йs
hobbikertekben tцrtйnх magбncйlъ hasznбlatra lett tervezve, nem
pedig kцzterьleti parkok цntцzх kйszьlйkeinek йs –rendszereinek
ьzemszerы vнzellбtбsбra.
A GARDENA hбzi automatikus vнzellбtу egysйgeket egyarбnt lehet
esхvнz, vezetйkes vнz йs klуrtartalmъ uszodai vнz szбllнtбsбra
hasznбlni.

A szivattyъ hasznбlata ъszуmedencйken йs kerti tavakon, valamint hasonlу helyeken csak akkor megengedett, ha a szivattyъt
egy hibaбram-vйdхkapcsolуn (FI-kapcsolу) keresztьl ≤ 30 mA
nйvleges hibaбrammal ьzemeltetik (DIN VDE 0100 -702 йs 0100
-738). Ha az ъszуmedencйben vagy a kerti tуban szemй-lyek
talбlhatуk, a szivattyъt nem szabad ьzemeltetni. Ezenfelьl a s
zivattyъt stabilan йs elцntйsbiztosan kell felбllнtani йs vйdettnek
kell lennie a beleesйssel szemben.
➔ Kйrjьk, kйrdezzen meg egy elektromos szakembert.
A hбlуzati csatlakozу vezetйkek keresztmetszete nem lehet
kisebb, mint a H07 RNF jelый. A hosszabbнtу vezetйkeknek meg
kell felelniьk a DIN VDE 0620 szabvбnynak.

Ausztriбban a villamos csatlakozбs a kцvetkezх szabvбnyoknak
kell megfeleljen: ЦVE-EM 42, T2 (2000) / 1979 § 22, §2022.1.
Ezйrt a szivattyъkat ъszуmedencйkhez йs kerti tavakhoz tцrtйnх
alkalmazбs esetйn csak levбlasztу transzformбtoron keresztьl
szabad ьzemeltetni.
Kйrjьk forduljon villamos szakemberhez.

Svбjc esetйn

Svбjcban azokat a mobil berendezйseket, amelyeket a szabadban hasznбljбk, hibaбram-vйdхkapcsolуn keresztьl kell bekцtni.

A szivattyъ alkalmazбsa
hбzi vнzellбtбshoz

A szivattyъ hбzi vнzellбtуkйnt tцrtйnх hasznбlatakor be kell
tartani a helyi vнzьgyi- йs szennyvнzkezelх hatуsбg elхнrбsait.
Ezenkнvьl be kell tartani a DIN 1988 elхнrбsait is.
➔ Szьksйg esetйn kйrjen tбjйkoztatбst az illetйkes
Kцzegйszsйgьgyi йs Jбrvбnyьgyi Бllomбstуl is.

Kцrnyezeti befolyбsok:

Ne tegye ki esхnek a szivattyъt. Ne hasznбlja a szivattyъt vizes
vagy nyirkos kцrnyezetben.

Vizuбlis ellenхrzйs
vйgrehajtбsa

Hasznбlat elхtt hajtson vйgre vizuбlis ellenхrzйst annak megбllapнtбsбhoz, hogy a szivattyъ, kьlцnцsen a hбlуzati kбbel йs a
dugasz nem sйrьlt-e. Sйrьlt szivattyъt ne hasznбljon. Sйrьlйs
esetйn a szivattyъt vizsgбltassa бt egy GARDENA szervizben
vagy egy feljogosнtott elektromos szakemberrel.

Hбlуzati feszьltsйg
figyelembe vйtele

A tнpustбblбn lбthatу adatoknak meg kell egyezniьk az elektromos hбlуzat paramйtereivel.

H

Ausztria esetйn

Hasznбlati tanбcsok
Szыrхfedйl йs a visszacsapу szelep fedele

Figyeljen rб, hogy a szыrхfedйl йs a visszacsapу szelep fedele
az ьzemelйs sorбn stilбrdan fel legyen csavarozva.

Ne vigye a szivattyъt a
kбbelnйl fogva

Ne vigye a szivattyъt a kбbelnйl fogva йs ne hasznбlja a kбbelt
a dugasz kihъzбsбra a dugaszolуaljzatbуl. Vйdje a kбbelt a
hхtхl, olajtуl йs йles szegйlyektхl.

Hъzza ki a hбlуzati csatlakozуt

Ьzemen kнvьl helyezйs utбn, hasznбlaton kнvьl йs karbantartбs
elхtt hъzza ki a hбlуzati dugaszt.

Szбrazon futбs megakadбlyozбsa

A szivattyъ szбrazon futбsбnak megakadбlyozбsбhoz figyeljen
rб, hogy a szнvуtцmlх vйge бllandуan a szбllнtandу kцzegben
legyen.

Kopбs йs teljesнtmйnycsцkkenйs

A szбllнtandу folyadйkban levх homok йs mбs csiszolуanyagok
gyorsabb kopбshoz йs teljesнtmйny-csцkkenйshez vezetnek.

Nincs tartуs ьzem

A szivattyъ nem alkalmas tartуs ьzemre (pl.: ipari alkalmazбs,
tartуs cirkulбciуs ьzem).

Minimбlis бtfolyбsi
mennyisйg

A minimбlis бtfolyбsi mennyisйg 90 l / h (= 1,5 l / perc).
Csekйlyebb бtfolyбsi teljesнtmйnyы csatlakozу kйszьlйkeket nem
szabad ьzemeltetni.

Max. megengedett belsх
nyomбs

A szivattyъ nyomбsfokozбsra tцrtйnх alkalmazбsa esetйn a
max. megengedhetх belsх nyomбs nem haladhatja meg a
(nyomуoldali) 6 bar йrtйket. A nцvelendх kiindulбsi nyomбs
йs a szivattyъ nyomбsa цsszeadуdik.
Pйlda: A nyomбs a vнzcsapnбl 1,5 bar, a hбzi automatikus
vнzellбtу 5000 / 4 i electronic plus berendezйs 3,8 bar, a teljes
nyomбs 5,3 bar.
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Javasolt tartozйkok
GARDENA szнvуkйszlet

Cikksz. 1411 (3,5 m) / 1418 (7 m)
vбkuumбllу spirбltцmlх, szнvуszыrхvel йs visszafolyбs-gбtlуval
csatlakozбskйszen. ∅ 25 mm (1”)

GARDENA szнvуtцmlхk

Hajlнtбs- йs vбkuumбllу, vбlaszthatуan kaphatу mйterбrukйnt
19 mm-es (3 / 4”) vagy 25 mm-es (1”) бtmйrхvel csatlakozу
szerelvйnyek nйlkьl vagy rцgzнtett hosszъsбgъkйnt csatlakozу
szerelvйnyekkel kompletten.
Cikksz. 1720 19 mm (3 /4”) vagy cikksz. 1721 25 mm (1”)

GARDENA szнvуszыrх
visszafolyбs-gбtlуval

Cikksz. 1726 19 mm (3 /4”); cikksz. 1727 25 mm (1”);
Cikksz. 1728 19 mm (3 /4”) / 25 mm (1”)
fйm- /mыanyag kivitelы

GARDENA vert kъt
szнvуtцmlх

Cikksz. 1729 a szнvуoldali alkalmazбshoz
a szivattyъ vбkuumбllу csatlakoztatбsбhoz vert kъtra vagy merev
csцvekre.
Hossz: 0,5 m mindkйt oldalon 33,3 mm-es (G 1) belsх menettel.
Cikksz.
1745 1729

Visszacsapу szelep

GARDENA sбrgarйz
gyorscsatlakozуk
➔ nyomуoldali alkalmazбs)
(➔

Cikksz. 7109 gyorscsatlakozу-menetes
darab 33,3 mm-es (G 1) belsх menettel йs
Cikksz. 7120 szнvу- йs magas nyomбsъ csatlakozу
19 mm-es (3 /4”) tцmlхkhцz vagy
Cikksz. 7121 25 mm-es (1”) tцmlхkhцz egy cikksz. 7192
tцmlхbilinccsel egyьtt.

Rцgzнtett telepнtйs
Rцgzнtхlemez

A szivattyъ stabil felбllнtбsбhoz йs elcsъszбs elleni biztosнtбsбhoz
csavarozza rб a mellйkelt rцgzнtхlemezt egy megfelelх talapzatra.
Ezutбn a hбzi automatikus vнzellбtу berendezйst mindkйt lбbбval
szerelje rб.
Ъgy бllнtsa fel a szivattyъt, hogy a szivattyъ vagy a berendezйs
leeresztйse cйljбbуl egy megfelelх mйretы felfogуedйnyt lehessen
tenni a leeresztх csavar alб.
A szivattyъt lehetхsйg szerint magasabbra telepнtse, mint a
vнzfelьlet, amelybхl szivattyъzni kell.
Tanбcs:
Ha ez nem lenne lehetsйges, akkor a szivattyъ йs a szнvуtцmlх
kцzй szereljen be egy alacsony nyomбsnak ellenбllу elzбrуszerelvйnyt pl. a beйpнtett szыrх tisztнtбsбhoz.
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Alkalmazzon hajlйkony, nyomбsбllу tцmlхvezetйkeket a rцgzнtett
felszerelйssel valу цsszekapcsolбshoz (➔ zajcsцkkentйs).

Elzбrуszelepek beйpнtйse

A rцgzнtett telepнtйs esetйn a szнvуoldalon йs a nyomуoldalon
egyarбnt alkalmazzon elzбrуszerelvйnyeket.
➔ ez fontos pl. a karbantartбsi йs tisztнtбsi munkбkhoz vagy a
leбllнtбsokhoz.

H

Alkalmazzon nyomбsбllу
йs hajlйkony tцmlхket

Csatlakozбs – nyomуoldal
Nyomуoldal

A csatlakozу darabokat a szнvу- йs nyomуoldalon csak kйzzel
szabad meghъzni.
Csatlakoztassa a tцmlхt a nyomуoldali 33,3 mm-es (G 1) menetre:
➔ vбlaszthatуan a 120°-kal elfordнthatу йs/vagy vнzszintes csatlakozбsra.
➔ tцmнtse le a nem szьksйges csatlakozбst a mellйkelt lezбrуsapkбval.
Javaslat:
Nyomбsбllу tцmlхket kell hasznбlni, mint pl. a 4414 cikkszбmъ,
19 mm-es (3 /4”) бtmйrхjы GARDENA Profi Top-tцmlхt a 7109
cikkszбmъ, 33,3 mm-es (G 1) belsх menetes GARDENA gyorscsatlakozу menetes darabbal, йs a 7120 cikkszбmъ, 19 mm-es
(3 / 4”) tцmlхkhцz alkalmas GARDENA szнvу- йs magasnyomбsъ
csatlakozуval egyьtt, valamint egy 7192 cikkszбmъ GARDENA
tцmlхbilincset.

optimбlis szбllнtбsi
teljesнtmйny

A szivattyъ szбllнtбsi teljesнtmйnyйnek optimбlis kihasznбlбsa egy
19 mm-es (3 /4”) tцmlх csatlakoztatбsбval йrhetх el.

Csatlakozбs – szнvуoldal
Csavarja rб a GARDENA szнvуkйszletet (cikksz. 1411 / 1418)
a szivattyъ szнvуoldalбra, йs kйzzel annyira hъzza meg, mнg
a tцmнtхgyыrы teljesen цsszenyomуdik. Most helyezze bele a
szнvуtцmlхt a szбllнtandу kцzegbe.
Rцgzнtett telepнtйs:
Csхvezetйkekkel vagy vert kъttal valу цsszekapcsolбshoz a
GARDENA vert kъt szнvуtцmlх (cikkszбm 1729) alkalmazбsбt
javasoljuk.
Javaslat:
4 m fцlцtti szнvуmagassбgok esetйn javasoljuk a szнvуtцmlх
rцgzнtйsйt pйldбul egy fakarуhoz, hogy tehermentesнtse a
szivattyъt a sъlytуl.
Szнvуoldalon ne alkalmazzon semmifйle vнztцmlх dugaszolуrendszer-alkatrйszt!
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Ьzembehelyezйs elхtt

H

A szivattyъ felбllнtбsa йs feltцltйse

A szivattyъt biztonsбgos
tбvolsбgban kell felбllнtani
a szбllнtott kцzegtхl

A felбllнtбsi hely szilбrd йs szбraz kell legyen, amely biztonsбgos
felfekvйst biztosнt a szivattyъ szбmбra.
V Aszivattyъt ъgy kell elhelyezi, hogy kцzte йs a szivattyъrйszekkцzцtt biztonsбgos (min. 2 m) tбvolsбg legyen.
Aszivattyъt alacsony pбrtartalmъ йs megfelelхen szellхztetett
helyisйgben, a szellхzхnyнlбsok kцzelйben kell elhelyezni.
Aszivattyъ йs a fal kцzцtt a tбvolsбg legyen legalбbb 5 cm.
Aszivattyъ semmifйle szennyezхdйst (pl. homokot vagy fцldet)
nem szнvhat be szellхzхnyнlбsokon keresztьl.
Szivattyъ feltцltйse:
.Nyissa ki a szыrхkamra fedelйt.
.A forgуkapcsolуt бllнtsa START helyzetbe
(➔ Az integrбlt visszacsapу szelep kinyнlik).
.Teljesen tцltse fel a szivattyъt a szыrхkamrбn keresztьl tiszta йs hideg szбllнtandу
folyadйkkal.
.Hasznбljon

visszafolyбs-gбtlуval ellбtott szнvуtцmlхt йs tцltse
ezt fel vнzzel, hogy lehetхvй vбljon a zavarmentes felszнvбs
(lбsd a „Csatlakozбs – Szнvуoldal“ szakaszt).

.Csavarozza

fel ъjra a szыrхkamra fedelйt.

Ьzembehelyezйs
Elsх ьzembehelyezйs

.A

visszacsapу szelep forgуkapcsolуjбt бllнtsa START helyzetbe.

.Enyhйn

nyissa ki a nyomуvezetйkben levх kivйteli helyeket
(pl. tnahmestellen in Druckleitung (z.B. цntцzхrъd, vazcsap)
➔ a felszнvбsi folyamatnбl a levegхnek tбvoznia kell tudni.

.Dugja

be a hбlуzati dugaszt egy 230 voltos vбltубramъ dugaszolуaljzatba.

Figyelem: A szivattyъ azonnal elindul!
Amint a szivattyъ szбllнt, бllнtsa a forgуkapcsolуt RUN helyzetbe
(normбl ьzem) ➔ Zavarmentes szivattyъьzem garantбlбsa.

Elektronikus vezйrlйs
A hбzi automatikus vнzellбtу
berendezйseknek elektronikus
vezйrlйse van, rцgzнtett programokkal.
Az elektronikus vezйrlйst a
nyomбskapcsolу impulzusai йs
a szбraz futбs elleni vйdelem
18

бtfolyбs-felismerхje aktivбljбk.
A nyomбskapcsolу gyбrilag kb.
2,2 bar kapcsolбsi nyomбsra
van beбllнtva. Ez a beбllнtбs
nem vбltoztathatу meg.
A szбraz futбs elleni vйdelem
vйdi a szivattyъt a kбrosodбsok-

tуl, йs szabбlyozza a szivattyъ
utбnfutбsi idejйt a zбrt
nyomуoldallal szemben.
Az ьzemбllapotokat LED-ek
(vilбgнtу diуdбk) jelzik (➔ lбsd
„Az elektronikus vezйrlйs
kijelzхje“ szakaszt).

Nyomбskapcsolу

Zavar

.Amint

a hбlуzati dugaszt bedugja egy 230 voltos vбltубramъ
dugaszolуaljzatba, a vцrцs йs a zцld LED felgyullad – a
szivattyъ elindul. A szivattyъ maximбlis nyomбsбnak elйrйsekor
a szivattyъ kikapcsol ( ➔ zцld LED szivattyъ kialszik).
.Ha a nyomбs a kb. 2,2 bar kapcsolбsi nyomбs alб sьllyed, az
elektronikus vezйrlйs automatikusan bekapcsolja a szivattyъt.
Tanбcs: Mбr csekйly vнzmennyisйg (nйhбny ml) elvйtele is a
kapcsolбsi nyomбsra tцrtйnх nyomбsesйshez йs ezzel a szivattyъ bekapcsolбsбhoz vezet.
.Ha a vнzelvйtel befejezхdik, a vezetйkben lйtrejцn a maximбlis
nyomбs. A szivattyъ mйg kb. 10 mбsodpercig utбnfut, йs azutбn
lekapcsol.
.Kimaradу szбllнtandу kцzeg esetйn a nyomбskapcsolу kikapcsolja a szivattyъt (➔ szбraz futбs elleni vйdelem).
Akkor van zavar, ha nem lehet vizet szбllнtani, vagy vнzhiбny
бll fenn, pl.:
.ha a szбllнtбsi mennyisйg kevesebb, mint 90 l / h (➔ nyomуoldali
lefojtбs),
.ha a szбllнtбsi mennyisйg kevesebb, mint kb. 400 l / h
(➔ szнvуoldali lefojtбs),
.ha olyan szivбrgбs van a rendszerben, hogy a szivattyъ
2 percen belьl tцbb, mint 7 alkalommal be- йs kikapcsol
.visszafolyбs-gбtlу nйlkьli szнvуtцmlх alapjбn.

Fogalommagyarбzatok
Szнvбsi ciklus

A szivattyъ 4 perc mъlva ismйt megprуbбlja elхбllнtani a normбl
ьzemet.

Automatikus цnfelszнvу
mуd (➔ a sбrga LED
riasztбs villog)

Zavar utбn a szivattyъ elektronikбja idхben kьlцnbцzх sorrendben
3 automatikus szнvбsi kнsйrletet hajt vйgre a normбl ьzem ismйtelt
helyreбllнtбsбйrt; mйgpedig 1 уra, 5 уra йs 20 уra utбn. Ezeknйl a
kнsйrleteknйl mindig a szнvбsi ciklus (l. fent) kerьl vйgrehajtбsra.

Ъjra bedugaszolбs
(= Hбlуzati dugasz
kihъzбsa йs ismйtelt
bedugбsa)

Fontos! Hъzza ki a hбlуzati dugaszt ! Ellenхrizze a berendezйst йs
a szivattyъt esetleges hibбk szempontjбbуl (lбsd a „Hibakeresйs“
szakaszt). Kьszцbцlje ki a hibбt йs helyezze a szivattyъt ismйt
ьzembe a hбlуzati dugasz bedugбsбval egy 230 voltos vбltубramъ
dugaszolуaljzatba.

Az elektronikus vezйrlйs kijelzхje
Ьzemбllapot
vilбgнt

villog

gyorsan villog

RESET-gomb (VISSZAБLLНTБS- gomb)
A RESET-gomb (VISSZAБLLНTБS-gomb) a szivattyъ zavar utбni
ismйtelt ьzembehelyezйsйre szolgбl.
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Ьzembehelyezйs

H

A vцrцs LED бram vilбgнt
A szivattyъ csatlakoztatva van az elektromos hбlуzathoz.
A berendezйs normбl ьzemben talбlhatу.

A zцld LED vilбgнt
A szivattyъ csatlakoztatva van az elektromos hбlуzathoz йs
a szivattyъ mыkцdik.
A maximбlis szivattyъnyomбs elйrйse utбn a szivattyъ kikapcsol
(a zцld LED kialszik), йs a szivattyъ normбl ьzemben talбlhatу.

A zцld LED lassan villog (mбsodpercenkйnt egyszer)
.A szбllнtбsi mennyisйg a nyomуoldalon tъl csekйly (90 l / h
alatt). A szivattyъ elindul, azutбn lekapcsol. Akkor kapcsol be
ъjra, amint a nyomбs elйrte a kb. 2,2 bar kapcsolбsi nyomбst
(pl. szivбrgбs esetйn).
.A szivattyъt rцviddel azelхtt, a vнzelvйtel befejezйse utбn le kell
kapcsolni.

A zцld LED gyorsan villog (mбsodpercenkйnt nйgyszer)
szбllнtбsi mennyisйg a szнvуoldalon tъl csekйly (400 l / h alatt).
A szivattyъ kb. 40 mбsodpercig utбnfut. Ha ezen az idхn belьl
nem йri el a normбl ьzemet, a szivattyъ kikapcsol йs a vezйrlйs
az „automatikus цnszнvу mуdba“ vбlt.
Tanбcs: A szivattyъ a RESET-gomb megnyomбsбval idх elхtt
mindenkor bekapcsolhatу.

.A

A zцld LED lassan villog (mбsodpercenkйnt egyszer)
vнzmennyisйg az ъjraindнtбsnбl tъl csekйly. A szivattyъ ezutбn
lefuttatja az elsх „szнvбsi ciklust“. A normбl ьzem el nem йrйse
esetйn a szivattyъ kikapcsol йs a vezйrlйs az „automatikus
цnszнvу mуdba“ vбlt.
Tanбcs: A szivattyъ a RESET-gomb megnyomбsбval idх elхtt
mindenkor bekapcsolhatу.

.A

A sбrga LED gyorsan villog (mбsodpercenkйnt nйgyszer)
tъl csekйly vнzmennyisйg esetйn, mialatt a szivattyъ
normбl ьzemben talбlhatу. A vezйrlйs az „automatikus цnszнvу mуdba“ vбlt.
Tanбcs: A szivattyъ a RESET-gomb megnyomбsбval idх elхtt
mindenkor bekapcsolhatу.

.Riasztбs
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A sбrga LED vilбgнt
.Az „automatikus цnszнvу mуd“ lefutott, йs a berendezйs
nem szбllнt (pl. nincs vнz a tartбlyban, vagy a kъt, vagy a szыrх
elszennyezхdцtt).
Tanбcs: A szivattyъ a RESET-gomb megnyomбsбval vagy az
“ъjra bedugaszolбssal” idх elхtt bбrmikor ъjra bekapcsolhatу.

A zцld йs a sбrga LED felvбltva gyorsan villog
(mбsodpercenkйnt nйgyszer)
.Figyelmeztetх villogбs: Szivбrgбs van a vezetйkrendszerben.
Szivбrgбs alapjбn a szivattyъ be- йs kikapcsol. Ha ezek a kapcsolбsok 2 percen belьl tцbb, mint 7 alkalommal lйpnek fel, a
vezйrlйs figyelmeztetх villogбs riasztбst ad йs a motor kikapcsol.
Tanбcs: A szivattyъ ismйtelt ьzembehelyezйse csak az “ъjra
bedugaszolбssal” lehetsйges.

Hibakeresés
Fontos!
Hъzza ki a hбlуzati dugaszt,
йs ellenхrizze a szivattyъt
esetleges hibбk szempontjбbуl, mint pйldбul:
➔ hiбnyzу vagy tцmнtetlen visszafolyбs-gбtlу a szнvуtцmlх
vйgйn
➔ A szivattyъ nincs megfelelх
mйrtйkben feltцltve a
szбllнtandу folyadйkkal.
➔ A visszacsapу szelep forgуkapcsolуja START helyzeten бll, йs miutбn a szivattyъ szбllнt, nem lett RUN
helyzetbe бllнtva

➔ A szнvуtцmlх vйge nincs
a vнzben
➔ A hozam tъl cskйly
➔ A szнvуtцmlх vagy a csatlakozбsok tцmнtetlenek
➔ Eldugult a szнvуszыrх
➔ A levegх nem tud eltбvozni
a nyomуoldalon, mert az
elvйteli helyek le vannak
zбrva, stb.
➔ tцmнtetlen nyomуvezetйk
vagy tцmнtetlen felhasznбlу.
➔ Szivбrgбs alapjбn a szivattyъ be- йs kikapcsol. Ha
ezek a kapcsolбsok 2 percen belьl tцbb, mint 7 alka-

lommal lйpnek fel, a vezйrlйs figyelmeztetх villogбs
riasztбst ad йs a motor
kikapcsol.
Korrigбlja a hibбt, йs a hбlуzati
dugasznak a dugaszolуaljzatba valу bedugбsбval helyezze
a szivattyъt ismйt ьzembe.
Ha a szнvбs a RESET-gomb
tцbbszцri megnyomбsбval
most sem lenne lehetsйges,
kйrjьk, lйpjen kapcsolatba a
GARDENA szervizzel (a cнmek
a hбtoldalon talбlhatуk).

Ьzemen kнvьl helyezйs
A szivattyъn vйgzett minden beavatkozбs elхtt hъzza ki
a hбlуzati dugaszt!
Vйdje a szivattyъt a fagytуl.
➔ Бllнtsa a forgуkapcsolуt START helyzetbe
йs ьrнtse le a szivattyъt a vнzleeresztх
csavaron keresztьl.
➔ Fagytуl vйdve tбrolja a szivattyъt.

Hulladékkezelés
(EU irбnyelvek
RL 2002 / 96 / EC)

A kйszьlйket ne dobja a hбztartбsi szemйtbe, szakszerы gyыjtхhelyre kell vinni.
v A berendezйst szбllнtsa a lakhelye szerinti feldolgozуhelyre.
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A beйpнtett szыrх tisztнtбsa
A szivattyъn vйgzett minden beavatkozбs elхtt hъzza ki
a hбlуzati dugaszt !
a forgуkapcsolуt RUN helyzetbe, ill. hagyja azon.
esetben zбrja el a szнvуoldal elzбrуszerelvйnyйt.
. Csavarja fel a szыrхfedelet az уra jбrбsбval ellentйtes irбnyba
tцrtйnх forgatбssal.
. Fьggхlegesen felfelй hъzza ki a szыrхegysйget.
. Tartsa szilбrdan a poharat йs
oldja ki a szыrхt a bajonettzбrbуl az уra jбrбsбval ellentйtes
irбnyba tцrtйnх fordнtбssal.
. Folyу vнz alatt tisztнtsa meg a
poharat йs a szыrхt pl. egy
puha kefйvel.
. Szereljefel a pohбr-szыrхegysйget a szйtszerelйs fordнtott
sorrendjйben.
. Helyezze be a megtisztнtott
szыrхegysйget a szivattyъba.
. Ьtkцzйsig csavarja fel a szыrхfedelet.

H

. Бllнtsa
. Adott

Az integrбlt visszacsapу szelep tisztнtбsa
A szivattyъn vйgzett minden
beavatkozбs elхtt hъzza ki a
hбlуzati dugaszt !
. Бllнtsa

a forgуkapcsolуt RUN helyzetbe,
ill. hagyja azon.
.
Figyeljen rб, hogy a nyomуoldal
nyomбsmentes legyen, pйldбul
nyissa ki az elvйteli helyeket !
. Zбrja le az adott esetben jelenlevх
elzбrуszerelvйnyeket a szнvу- йs a
nyomуoldalon.
. Annyira lazнtsa meg az уra jбrбsбval ellentйtesen a csavart,
hogy a tartу felfelй йs hбtra eltolhatу legyen a fekvхhoronyba.
. Az уra jбrбsбval ellentйtes irбnyba tцrtйnх elfordнtбssal tбvolнtsa
el az integrбlt visszacsapу szelep fedelйt.
. Vegye ki a szeleptestet йs tiszнtsa azt meg folyуvнz alatt.
. Tegye be a szeleptestet a tisztнtбs utбn megfelelх helyzetben
йs kцzpontosan (lefelй nйzх kъpheggyel).
. Ьtkцzйsig csavarja fel ismйt a fedelet.
. Tolja elхre a tartуt йs pozнcionбlja azt a kiindulбsi helyzetben.
Vйgьl az уra jбrбsбnak megfelelхen hъzza meg a csavart.

A
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Zavar

Lehetsйges ok

Orvoslбs

A szivattyъmotor fut, de a
szбllнtбsi mennyisйg vagy a
nyomбs hirtelen visszaesik

Tцmнtetlensйg a szнvуoldalon.

Szьntesse meg a
tцmнtetlensйget.

A szнvуtцmlхn a szнvуszыrх
teljesen vagy rйszben
szabadon szнv.

Fojtsa le a szivattyъt a
nyomуoldalon, hogy a
szнvуoldali szбllнtуmennyisйg
a nyomуoldalhoz illeszkedjen.
Vegye figyelembe a minimбlis
бtfolyбsi mennyisйget (lбsd
„Mыszaki adatok“).

A szнvуszыrх vagy a vissza /
folyбs gбtlу szelep eldugult.

Tisztнtsa meg a szыrхt, ill. a
visszafolyбs-gбtlуt.

A szivattyъ nem szбllнt vizet

Tцmнtetlensйg a szнvуoldalon.

Szьntesse meg a
tцmнtetlensйget.

A szivattyъ 400 l / h fцlцtti
elvйtelnйl бllandуan be- йs
kikapcsolуdik

Szennyezхdйs lerakуdбsok
vannak a nyomбskapcsolу
jбrуkerekйn.

1. A visszacsapу szelepet
бllнtsa a 2. helyzetre.
2. Цblнtse бt a szivattyъt.

A szivattyъ nem indul el
vagy hirtelen leбll mыkцdйs
kцzben

Бramkimaradбs.

Ellenхrizze a biztosнtйkot йs a
vezetйkeket.

A szivattyъ hхvйdelemkapcsolуja tъlterhelйs miatt
lekapcsolt.

Figyeljen oda a szбllнtott
folyadйk maximбlis hхmйrsйkletйre (35° C).

Elektromos megszakadбs.

Kьldje be a szivattyъt
a GARDENA szervizbe.

A szivattyъ vнzelvйtel nйlkьl
hosszabb intervallumokban
be- йs kikapcsol

Tцmнtetlensйg a nyomуoldalon.

Tцmнtettsйg szempontjбbуl
ellenхrizze a nyomуvezetйket,
ill. a csatlakoztatott felhasznбlуt. Hibakeresйshez a
visszacsapу szelepnek RUN
helyzetben kell бllnia.
Tanбcs: A nyomбs mбr kis
tцmнtetlensйg (nйhбny ml vesztesйg) esetйn is a szivattyъ
bekapcsolбsi nyomбsa alб
sьllyedhet. Az okok gyakran kis
tцmнtetlensйgek a vнzcsapokon
vagy a WC-цblнtх tartбlyokon.

A szivattyъ a vнzelvйtel
befejezйse utбn бllandуan
be- йs kikapcsol

A forgуkapcsolу / visszacsapу
szelep START helyzetben бll.

Бllнtsa a forgуkapcsolуt RUN
helyzetbe.

Nagyobb tцmнtetlensйg a
nyomуoldalon.

Szьntesse meg a
tцmнtetlensйget.

A szivattyъ nem indul

A vнzelvйteli hely zбrva van
(pl. csatlakozу kйszьlйk), йs
kielйgнtх vнznyomбs van a
nyomуvezetйkben.

Nyissa ki a vнzelvйteli helyet.

Egyйb ьzemzavar esetйn kйrjьk, lйpjen kapcsolatba a GARDENA szervнzzel.
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Zavarok
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Mыszaki adatok
Typ
Cikkszбm
Nйvleges teljesнtmйn
Max. szбllнtott mennyisйg
Max. szбllнtбsi magassбg
Max. nyomбs
(= kikapcsolбsi nyomбs)
Bekapcsolбsi nyomбs kb.
Max. szнvбsi mйlysйg
Megengedett belsх nyomбs
(nyomуoldali)
Szбllнtott kцzeg max.
hхmйrsйklete
Csatlakozуkбbel
Feszьltsйg
Frekvencia
Sъly
Hangteljesнtmйny-szint L WA1)

4000 /4 i
1481
800 W
3.600 l / h
44 m

4000 / 5 i
1483
1000 W
3.600 l / h
50 m

5000 /4 i
1485
800 W
5.400 l / h
38 m

5000 / 5 Inox i
1487
1300 W
4.600 l / h
52 m

4,4 bar
2,2 ± 0,2 bar
9m

5,0 bar
2,2 ± 0,2 bar
9m

3,8 bar
2,2 ± 0,2 bar
8m

5,2 bar
2,2 ± 0,2 bar
9m

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

35 °C
35 °C
35 °C
35 °C
1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF
230 V
230 V
230 V
230 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
10,5 kg
11 kg
11 kg
13 kg
mйrt
mйrt
mйrt
mйrt
74 dB (A)
76 dB (A)
74 dB (A)
80 dB (A)
garantбlt
garantбlt
garantбlt
garantбlt
75 dB (A)
79 dB (A)
77 dB (A)
81 dB (A)

1) Mйrйsi eljбrбs az RL 2000 / 14 / EG szerint

Szivattyъ-karakterisztika (ld. borнtуoldal)
A szivattyъ-karakterisztika teljesнtmйnyadatainak mйrйse 0,5 m szнvуmagassбgnбl йs 25 mm-es (1”)
szнvуtцmlх hasznбlatбval tцrtйnt.

Garancia
Garancia esetйn a javнtбs az цn szбmбra ingyenes.
A GARDENA erre a termйkre 24 hуnap (a vйtel idopontjбtуl
szбmнtva) garanciбt vбllal. Ez a garancia minden olyan lйnyeges
kйszьlйk-hiбnyossбgra vonatkozik, mely bizonyнthatуan anyagvagy gyбrtбsi hibбra vezethetх vissza. A garanciбlis szolgбltatбs
vбlasztбsunk szerint lehet a hozzбnk bekьldцtt kйszьlйk kifogбstalan ъj kйszьlйkre valу cserйje vagy ingyenes javнtбsa, amenynyiben a kцvetkezх elхfeltйtelek teljesьlnek:
• A kйszьlйket szakszerыen йs a hasznбlati utasнtбsban leнrtaknak megfelelхen kezeltйk.
• Sem a vevх, sem egy harmadik szemйly nem kнsйrelte meg
a kйszьlйk javнtбsбt.
A kopуalkatrйszek, mint pl. a jбrуkerйk йs a szыrх nem tartoznak
a garancia hatбlya alб.
Ez a gyбrtуi garancia nem йrinti a kereskedхvel vagy eladуval
szemben tбmasztott teljesнtйsi igйnyeket.
A meghibбsodott kйszьlйket a szбmla egy mбsolatбval, йs
a meghibбsodбs leнrбsбval kьldje el postai ъton a megadott
szerviz cнmre. Sikeres javнtбs esetйn a javнtott kйszьlйket
visszakьldjьk Цnnek.
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Odpowiedzialnoњж
za produkt

Zwracamy Paсstwa uwagк na fakt, iї nie odpowiadamy za szkody wyrz№dzone przez nasze urz№dzenia, jeїeli powstaіy one na skutek nieodpowiedniej naprawy 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 autorizovanэm specialistou. Analogickй ustanovenн platн rovnмћ pro doplтky
a pшнsluљenstvн.

X

Zodpovednosќ za
vady vэrobku

Vэslovne zdфrazтujeme, ћe podѕa zбkona o ruиenн za vэrobok nie sme
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

Προϊνευθύνη

Κνουμε σαφ ς τι, σμφωνα με τους ν μους παραγωγς των προϊ ντων,
δεν εμαστε υπεθυνοι για καμα ζημι που προκλθηκε απ το προϊ ν μας
εν δε χρησιμοποιθηκαν για λες τις συνδ σεις αποκλειστικ και μ νο τα
γνσια εξαρτματα  ανταλλακτικ της GARDENA  αν το σ ρβις δεν
πραγματοποιθηκε στο σ ρβις της GARDENA. Τα δια ισχουν για τα
συμπληρωματικ μ ρη και τα αξεσουρ.

Ответственность

Мы однозначно заявляем, что согласно Закону об ответственности
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.
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за продукцию

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 uporabljeni 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.

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.

T

Belgesi

p

Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej

H

EU azonossбgi nyilatkozat

C

Prohlбљenн o shodм EU

Onarýmlar sadece GARDENA servisi veya yetkili GARDENA acentalarýnca
yapýlabilir. Gayri nizami tamiratlardan, orijinal GARDENA yedek parçalarý
veya tarafýmýzdan önerilen yedek parçalarý kullanmamadan veya onarýmlarýn GARDENA servisince veya yetkili bir acenta / usta tarafýndan yapýlmamasýndan ötürü meydana gelecek bozukluk ve hasarlardan, Üretim
Kanunu gereðince sorumlu olmadýðýmýzý bilhassa hatýrlatmak isteriz. Bu
husus tamamlayýcý parçalar ve aksesuar için de geçerlidir.

Niїej podpisany GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40,
D-89079 Ulm, potwierdza, їe poniїej opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym 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.

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.

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 harmonizovanэch smмrnicнch EU, v bezpeиnostnнch standardech EU a ve standardech
pro pшнsluљnй produkty. V pшнpadм zmмny pшнstroje, kterб nбmi nebyla odsouhlasena, 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.
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Πιστοποιητικ συμφωνας EK

Η υπογεγραμμ νη : GARDENA Manufacturing GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm πιστοποιε τι τα μηχανματα που υποδεικνονται κτωθι, ταν φεγουν απ το
εργοστσιο, εναι κατασκευασμ να με τις οδηγες της Ευρωπαϊκς Κοιν τητας και τα Κοινοτικ πρ τυπα ασφαλεας
και προδιαγραφ 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 :
A kйszьlйk
megnevezйse :
Oznaиenн pшнstroje :
Oznaиenie zariadenн :

Hydrofor electronic plus
Hбzi automatikus vнzellбtу berendezйs
electronic plus
Domбcн vodnн automaty electronic plus
Domбce vodovodnй automaty
electronic plus
Περιγραφ του
Αυτματα συστήματα τροφοδοσίας
μηχανματος :
νερού 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 :
Tнpusok :
Typy :
Typy :
Τπος :
Тип :
Tip :
Типи :
Tipovi :
Tipi :

4000/4 i,
4000/5 i
5000/4 i
5000/5 Inox i

Dyrektywy UE :
EU szabvбnyok :
Smмrnice EU :
Smernice EU :
Προδιαγραφ ς ΕΚ :
Директивы ЕС:
Smjernice EU :
Директива ЄС :
Odredbe EU-e :
AB yönetmeliði :

Nr art.:
Cikkszбm :
И.vэr :
Typovй и. :
Κωδ. Νο. :
Арт. № :
Љt. art.:
Арт.№ :
Br. art.:
Ürün kodu :

1481
1483
1485
1487

Harmonisierte EN :

98/37/EC : 1998

EN 292-1

2006 /42/EC : 2006

EN 292-2

2004/108/EC

EN 60335-1

2006/95/EC

EN 60335-2-41

93 /68/EC
2000 /14/EC

Poziom ciњnienia akustycznego :
Zajszint :
Hladina akustickйho vэkonu :
Hodnota hlukovэch emisiн :
Στάθμη ακουστικής πίεσης:
Эмиссионное значение :
Vrednost emisije hrupa :
Рівень шуму :
Vrijednost emisije buke :

zmierzony / gwarantowany
mйrt / garantбlt
namмшeno / zaruиeno
meranб / garantovanб
μετρηθείσα / διασφαλισμένη
измерено / гарантировано
izmerjena / zajamиena
measured / guaranteed
izmjerena / zajamиena

1481
1483
1485
1487

74 dB (A) / 75 dB (A)
76 dB (A) / 79 dB (A)
74 dB (A) / 77 dB (A)
80 dB (A) / 81 dB (A)

Rok nadania znaku CE :
CE bejegyzйs kelte :
Rok pшidмlenн znaиky CE :
Rok inљtalбcie znaиky CE :
'τος πιστοποιητικο ποι τητας CE :
Год разрешения маркировки значком CE :
Leto namestitve oznake CE :
Рік застосування позначення CE :
Godina stavljanja CE-oznake :
AB dagasý yýlý :

1999

117

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

AB Uygunluk Sertifikasý

Ýmzasý bulunan GARDENA Manufacturing GmbH Hans-LorenserStr. 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.
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1999

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

Rok nadania znaku CE :
CE bejegyzйs kelte :
Rok pшidмlenн znaиky CE :
Rok inљtalбcie znaиky CE :
'τος πιστοποιητικο ποι τητας CE :
Год разрешения маркировки значком CE :
Leto namestitve oznake CE :
Рік застосування позначення CE :
Godina stavljanja CE-oznake :
AB dagasý yýlý :

Ulm, 12.06.2002
Ulm, 12.06.2002
V Ulmu, dne 12.06.2002
Ulm, 12.06.2002
Ulm, 12.06.2002
Ульм, 12.06.2002
Ulm, 12.06.2002
Ульм, 12.06.2002
Ulm, dana 12.06.2002.
Ulm, 12.06.2002

Thomas Heinl
Kierownictwo Techniczne
Mыszaki igazgatу
Technickэ шeditel
Vedъci technickйho oddelenia
Διευθυντς Τεχνικο Τμματος
Техническое руководство
Vodja tehniиnega oddelka
Петер Ламелі
Voditelj tehniиkog odjela
Teknik Bölüm Müdürü

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

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
Argentina
®
condam@spidernet.com.cy
Argensem S.A.
Calle Colonia Japonesa s / n Czech Republic
(1625) Loma Verde
GARDENA spol. s r.o.
Escobar, Buenos Aires
Шнpskб 20 a, и.p. 1153
Phone: (+ 54) 34 88 49 40 40 627 00 Brno
info@argensem.com.ar
Phone: (+ 420) 800 100 425
gardena@gardenabrno.cz
Australia
Nylex Consumer Products
Denmark
50 -70 Stanley Drive
GARDENA Norden AB
Somerton, Victoria, 3062
Salgsafdeling Danmark
Phone: (+ 61) 1800 658 276
Box 9003
spare.parts@nylex.com.au
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Austria / Österreich
GARDENA
Finland
Österreich Ges.m.b.H.
Habitec Oy
Stettnerweg 11-15
Martinkyläntie 52
2100 Korneuburg
01720 Vantaa
Tel. : (+ 43) 22 62 7 45 45 36
France
kundendienst@gardena.at
GARDENA
Belgium
PARIS NORD 2
GARDENA Belgium NV/ SA
69, rue de la Belle Etoile
Sterrebeekstraat 163
BP 57080
1930 Zaventem
ROISSY EN FRANCE
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
95948 ROISSY CDG CEDEX
Mail: info@gardena.be
Tél. (+ 33) 0826 101 455
service.consommateurs@
Brazil
gardena.fr
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Great Britain
Rua Américo Brasiliense,
GARDENA UK Ltd.
2414 - Chácara Sto Antonio
27- 28 Brenkley Way
São Paulo - SP - Brasil Blezard Business Park
CEP 04715-005
Seaton Burn
Phone: (+ 55) 11 5181- 0909
Newcastle upon Tyne
eduardo@palash.com.br
NE13 6DS
info@gardena.co.uk
Bulgaria
DENEX LTD.
Greece
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Agrokip
Sofia 1404
Psomadopoulos S.A.
Phone: (+ 359) 2 958 18 21
Ifaistou 33A
office@denex-bg.com
Industrial Area Koropi
194 00 Athens Greece
Canada
V.A.T. EL093474846
GARDENA Canada Ltd.
Phone: (+ 30) 210 66 20 225
100 Summerlea Road
service@agrokip.gr
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
Hungary
info@gardenacanada.com
GARDENA
Magyarország Kft.
Chile
Késmárk utca 22
Antonio Martinic y Cia Ltda.
1158 Budapest
Cassillas 272
Phone: (+ 36) 80 20 40 33
Centro de Cassillas
gardena@gardena.hu
Santiago de Chile
Phone: (+ 56) 2 20 10 708
Iceland
garfar_cl@yahoo.com
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
Costa Rica
110 Reykjavik
Compania Exim
ooj@ojk.is
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
Ireland
200 metros al Sur del Colegio Michael McLoughlin & Sons
Saint Francis - San José
Hardware Limited
Phone: (+ 506) 297 68 83
Long Mile Road
exim_euro@racsa.co.cr
Dublin 12
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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
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Manufacturing GmbH
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