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HU Használati utasítás
Öntözésvezérlés

A

C

B

Ø 26,5 mm G3/4"
+ Ø 33,3 mm G1"
1x

9V

E

D

F

Next

Back

Sensor

min

sec

O.K.

OFF

Lock

3 sec. Reset

Battery Condition*
Soil Moisture

Sensor

0 – 3 drops = very dry /
rather dry / humid /
very humid

Start Time

(0-23) hrs (0-59) min.

Run Time

min

Frequency

3 sec. Key

Water Now
on /off

Time
Connected
sensor

(0-99) min., (0-59) sec.

hrs
ON

Active Watering

A video of the
commissioning and
setting processes
is available here:

4, 6, 8, 12, 24,
48, 72 hrs

sec

max. 1 year
min. 4 weeks

hrs
ON

*

OFF

Time Plan active / deactive

max. 4 weeks
too weak for
opening again

2

G
1 Set clock (hrs)

3 Set time plan

2 Set clock (min.)

4 Confirm time plan

min

sec

hrs
ON

H

Art. 1867

I
1 Active Watering

2 Change Duration

3 Stop Active
Watering anytime

Sensor

min

sec

min

sec

min

sec

min
hrs

hrs
ON

3

ON

sec
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GARDENA Flex Öntözésvezérlés
Az eredeti útmutató fordítása.

Rendeltetésszerű használat:

Biztonsági okból nem használhatják ezt
a terméket a gyerekek és 16 évnél fiatalabbak, továbbá olyan személyek, akik nem
ismerik ezt az üzemeltetési útmutatót. Testi vagy
szellemi fogyatékossággal rendelkező emberek
a terméket csak egy másik ember felügyelete vagy
irányítása mellett használhatják. Ügyeljen rá, hogy
a gyerekek biztonsági okokból ne játszanak a termékkel. Soha ne használja a terméket, ha fáradt,
beteg vagy alkohol, kábítószer, ill. gyógyszer hatása
alatt áll.

A GARDENA Öntözésvezérlés, amelyet házi- és
hobbikertekben, kizárólag a szabadban történő
használatra terveztük, esőztetők és öntözőrend
szerek vezérlésére alkalmas. Az öntözésvezérlés
a nyaralás időtartama alatt automatikus öntözési
feladatok ellátására fogható be.
VESZÉLY! A GARDENA Öntözésvezérlést nem
szabad ipari célra, valamint vegyszerekkel,
élelmiszerekkel, könnyen éghető és robbanó
anyagokkal együtt használni.

1. BIZTONSÁG
Fontos!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és
őrizze meg gondosan, hogy később is fellapozhassa.

Ha az akkumulátor jelképe villogni kezd, ki kell
cserélni a lemerülő elemet, nehogy a hosszabb
távollét alatt a lemerülő félben lévő elem miatt
leálljon az öntözésvezérlés működése.

Elem:
A működés biztonsága érdekében csak
IEC 6LR61 típusú, 9 V-os (lúgos) alkáli-
mangán elemet szabad használni!

Üzembe helyezés:
Az öntözésvezérlőt csak függőleges helyzetben,
a csőkötő anyával felfelé szabad felszerelni,
nehogy víz szivárogjon bele az elemtartó rekesz-
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Nagy melegben (amikor a megjelenítő 70 °C feletti
értéket mutat) előfordulhat, hogy elalszik az LCD
kijelzés; ennek azonban semmilyen hatása sincs
a program futására. Lehűlés után újból megjelenik
az LCD kijelzés.
Az átfolyó víz hőmérséklete nem haladhatja meg
a 40 °C-t.
A húzó igénybevételeket kerülje el.
vN
 e a csatlakoztatott tömlőnél fogva húzza
odébb.
FIGYELEM! Ha nyitott szelepnél húzza ki
a vezérlő egységet, a szelep mindaddig

 yitott helyzetben marad, amíg vissza nem dugja
n
a vezérlő egységet.
VESZÉLY! Szívleállás!
Ez a termék az üzemelés során elektromágneses mezőt hoz létre. Ez a mező bizonyos körülmények között hatással lehet az aktív és passzív
orvosi implantátumok működési módjára. A súlyos
vagy halálos kimenetelű sérülések elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal rendelkező személyek a termék használata
előtt beszéljenek erről az orvosukkal, vagy az implantátum gyártójával.
VESZÉLY! Fulladásveszély!
Az apróbb alkatrészek könnyen lenyelhetők.
A nejlonzacskó miatt kisgyermekeknél fulladás
veszélye fenyeget. Szereléskor tartsa távol a kisgyermekeket.

2. ÜZEMBE HELYEZÉS v (A – D. ábra)
A beüzemelést
és beállítást bemutató videót itt
tekintheti meg:
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be. Az öntözésvezérlés kapcsolási művelete akkor
tud biztonságos módon működni, ha óránként
legalább 20 – 30 liternyi vízmennyiséget ad le.
Pl. a Micro-Drip rendszer vezérléséhez min.
10 darab, egyenként 2 literes csepegtetőre van
szükség.

3. MŰKÖDÉS v (F. ábra)

4. BEÁLLÍTÁS v (G – I. ábra)

A kezelő egység levétele után elvégezhető a beállítás. A beállításokat a külső kerék forgatásával
lehet módosítani, ill. azzal lehet elugrani a követ
-gomb
kező beállításra. A mindenkori bevitel a
megnyomásával erősíthető meg. A minimum
3 másodpercig lenyomva tartott gomb zárolja,
ill. feloldja a megjelenítőt.

G. ábra: 1 órát beállítani (óra) | 2 órát beállítani (perc) |

Elem
kijelző *

Kérjük figyelembe venni: A múltban, és 4, 6, 8,
12 órás gyakorisággal történő elindításkor a kezdési
idő automatikusan a beadott értékhez igazodik.
Öntözési tanács: cserepes növények esetében,
amelyek rövid időközönként kis mennyiségű vizet
igényelnek, eszményi megoldás, ha rövid öntözési
időszakokat és csepegtető öntöző rendszert használunk. Az öntözés mentett időtervét az ON / OFF
gombbal lehet működésbe hozni, ill. működésen
kívül helyezni.

A talajnedves
ség mért értéke

I. ábra: 1 folyó öntözés | 2 öntözés időtartamát módosí

Kézi öntözés
Idő
Érzékelő csatlakozó
Öntözés kezdetének időpontja

Sensor

(0 – 23) óra (0 – 59) perc

Öntözés időtartama

min

HU

(0 – 99) perc, (0 – 59)
másodperc

Öntözés
gyakorisága
4, 6, 8, 12, 24,
48, 72 óra

*

max. 1 év
min. 4 hét
max. 4 hét
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sec

hrs
ON

3 Időtervet megválasztani | 4 időtervet megerősíteni

0 – 3 csepp =
nagyon száraz /
inkább száraz /
párás /
nagyon nedves

OFF

Öntözési
program be / ki

az újbóli megnyitáshoz túl gyenge
Ha az akkumulátor jelképe villogni kezd,
ki kell cserélni az elemet, nehogy a hos�szabb távollét alatt a lemerülő félben lévő
elem miatt leálljon az öntözésvezérlés
működése.

tani | 3 folyó öntözést bármikor leállítani

A kézi öntözést a kívánt időpontban a
-gomb
működtetésével lehet elindítani, ill. leállítani
(lsd. a I. ábrát).
Talajnedvesség-érzékelő v (D és H. ábra):
Talajnedvesség érzékelő csatlakoztatása után az
„Érzékelő” kijelzés jelenik meg – ez akár 1 percig
is a kijelzőn maradhat. Kellő talajnedvesség esetén
abbamarad a folyó öntözés, vagy az időterv futá –
sával szemben tiltás lép hatályba. A kézi öntözés
lehetősége azonban ettől függetlenül továbbra
is fennáll.

1187. cikk sz-ú talajnedvesség-
érzékelő, (rendelésre kapható)

5. KARBANTARTÁS v (E. ábra)

1 Érzékelő csatlakoztatása

1188. cikk sz-ú talajnedvesség-
érzékelő (rendelésre kapható, 2020-ig
terjedő modell esetén)
A talaj nedvességtartalmát, amely felett a
berendezés nem fogja elvégezni az időterv
szerinti öntözést, a nedvességérzékelő kapcsolási
pontjának szabályozó körén lehet beállítani (lásd a
GARDENA talajnedvesség-érzékelő üzemeltetési
útmutatóját).

6. TÁROLÁS
Üzemen kívül helyezés:
v A terméket gyermekektől elzárt helyen
kell őrizni.
vA
 z elem kímélése érdekében célszerű kivenni
az elemet (B ábra).
v Őrizze a vezérlő egységet és a szelep egységet
száraz, zárt és fagymentes helyen.
Ártalmatlanítás: (2012/19/EU jelű IE szerint)
	Nem szabad a terméket a normál háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A hatályos helyi
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kell ártalmatlanítani.
FONTOS!
Adja le a terméket a helyi újrahasznosító
gyűjtőhelyen, vagy bízza rájuk az ártalmatla
nítását.
Az elem ártalmatlanítása:
v Az elhasználódott elemet vigye vissza valamelyik
árusítóhelyre, vagy adja le a helyi hulladéklerakóban, ahol majd ártalmatlanítják.
Az elemet csak kisütött állapotban ártalmatlanítsa.
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Majd meg kell határozni egy kapcsolási
pontot. Ez az a talajnedvességi érték, amely felett
már nem fog sor kerülni idővezérelt öntözésre (lásd
a GARDENA talajnedvesség érzékelő üzemeltetési
útmutatóját).
3 fokozat közül lehet választani.
– rendes üzemben mindig az éppen mért fokozat
jelenik meg.
– a kapcsolási pontot, amely felett az érzékelő
nedves állapotot jelez, és ezért nem kerül sor
öntözésre, a fokozatok számával választjuk ki.
– agyagos talajnál a pontok száma 0
v érzékelő reakciója meglehetősen száraz talaj
esetén.
– homokos talajnál a pontok száma 3
v érzékelő reakciója igen nedves talaj esetén.

7. HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma

Lehetséges oka

Megoldása

Nincs képernyő
kijelzés

Elem helytelenül betéve.

vA
 (+ / –) sarkok helyzetére figyeljen.

Elem teljesen lemerült.

vR
 akjon be új (lúgos) elemet.

A megjelenítőn 70 °C-nál nagyobb
hőmérséklet látszik.

 hőmérséklet csökkenését követően
vA
megjelenik a kijelzés.

A rendszer zárolta a gombokat.

v3
 másodpercre nyomja meg
a
gombot.

A gomb / forgatókerék
működtetésekor a
jelenik meg a kijelzőn

HU

A Man. gombbal
nem kezdeményezhető
kézi öntözés

Az öntöző program nem
fut (nincs öntözés)

64

Az elem lemerült állapotát mindig látni lehet.

vR
 akjon be új (lúgos) elemet.

Vízcsap zárva van.

vN
 yissa ki a vízcsapot.

Vezérlő egység nincs bedugva.

vD
 ugja be a vezérlő egységet a házon.

Nincs meg a megkívánt legkisebb,
0,5 bar-os nyomás.

 ondoskodjon róla, hogy meglegyen
vG
a megkívánt legkisebb, 0,5 bar-os
nyomás.

Programot röviddel az indító impulzus
előtt vagy alatt lehet bevinni / módosítani.

vA
 beprogramozott kezdési idők alatt
ne vigyen be / módosítson programot.

Előzőleg kézzel kinyitották a szelepet.

vK
 erülje el az esetleges programátfedést.

Vízcsap zárva van.

vN
 yissa ki a vízcsapot.

A talajnedvesség-érzékelő nedvességet
jelez.

vS
 zárazság esetén vizsgálja meg
a talajnedvesség-érzékelő beállítását /
elhelyezkedését.

Vezérlő egység nincs bedugva.

vD
 ugja be a vezérlő egységet a házon.

Probléma

Lehetséges oka

Megoldása

Az öntöző program nem
fut (nincs öntözés)

Az elem lemerült állapotát mindig látni lehet.

vR
 akjon be új (lúgos) elemet.

Nincs meg a megkívánt legkisebb,
0,5 bar-os nyomás.

vG
 ondoskodjon róla, hogy meglegyen
a megkívánt legkisebb, 0,5 bar-os
nyomás.

Az öntözésvezérlő nem
zár

A vételezett vízmennyiség a minimális
érték, 20 lit./ó alatt van

vC
 satlakoztasson további csepegtetőket.

A szelep elpiszkolódott.

vÖ
 blítse át a normál átfolyási iránnyal
ellentétesen.

HU

ÚTMUTATÁS: Egyéb üzemzavarok esetén forduljon a GARDENA területileg illetékes
szervizközpontjához. Javításokat csak a GARDENA szervizközpontokkal, valamint
a GARDENA szerződött szakkereskedőivel szabad végeztetni.
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8. MŰSZAKI ADATOK
Öntözésvezérlés

Érték  / Egység

Min. / max. üzemi nyomás 0,5 bar / 12 bar
Üzemi hőmérséklettar
tomány

5 °C – 50 °C

Átfolyó közeg

Tiszta édesvíz
40 °C

Programvezérelt öntö
zések naponta

6 (4 óránként), 4 (6 óránként), 3 (8 óránként),
2 (12 óránként),
1 (24 óránként), minden
2. nap (48 óránként),
minden 3. nap (72 óránként)

Érték  / Egység

Programvezérelt öntözémax. 42
sek hetente
Öntözési időtartam

1 mp. ‒ 99 perc 59 mp.

Használandó elem

1 x 9 V-os
IEC 6LR61 típusú
(lúgos) alkáli-mangán

Az elem üzemideje

kb. 1 év

HU

Max. közeghőmérséklet

Öntözésvezérlés

9. TARTOZÉKOK
GARDENA Talajnedvesség-érzékelő

cikksz. 1867

GARDENA Lopásvédő

cikksz. 1815-00.791.00 (a GARDENA szervizben kapható)
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Szerviz:
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a hátoldalon
lévő címen.
Garancianyilatkozat:
Garanciaigény esetén nem kerül felszámolásra díj
önnek a nyújtott szolgáltatásokért.
A GARDENA Manufacturing GmbH minden új, eredeti GARDENA termékre a vásárlás napjától számított 2 év garanciát vállal, feltéve, hogy a termékeket
kizárólag magán célra használták. Másodkézből
vásárolt termékekre nem vonatkozik a gyártói
garancia. Ez a garancia a termék minden olyan
lényeges hiányosságára kiterjed, amely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza.
A jótállás egy teljes mértékben működőképes cseretermék biztosításával vagy a számunkra megküldött hibás termék ingyenes megjavításával teljesül;
fenntartjuk a jogot az ezen lehetőségek közötti
választásra. Ez a szolgáltatás az alábbi rendelkezések teljesülése esetén érhető el:
• A terméket rendeltetés szerint használták,
a használati útmutatóban meghatározott
 jánlások szerint.
a
• Sem a vevő, sem más nem próbálta felnyitni
vagy javítani a terméket.
• A készüléket csak eredeti GARDENA pót- és
kopóalkatrészekkel üzemeltették.

• A vásárláskor kapott blokk bemutatása.
Az alkatrészek és készülékelemek (pl. kések, késrögzítő alkatrészek, turbinák, világítótestek, ékszíjak és
fogazott szíjak, járókerekek, légszűrők, gyújtógyertyák) szokásos kopása, a kinézetben mutatkozó
elváltozások, valamint a kopó alkatrészek és
fogyóeszközök nem tartoznak a garancia hatálya alá.
Ez a gyártói garancia a fenti feltételeknek megfelelő
pótalkatrész szállításra és javításra szorítkozik.
A gyártói garancia nem szolgáltat alapot a velünk,
mint gyártóval szemben támasztandó egyéb, például kártérítési igények elismerésére. Ez a gyártói
garancia természetesen nem érinti a vásárlót a törvények és a szerződés alapján a kereskedővel /
eladóval szemben megillető szavatossági igényeket.
A gyártói garancia a Németországi Szövetségi
Köztársaság jogrendjének hatálya alá tartozik.
Garancia esetén kérjük, hogy a megfelelően bérmentesített hibás terméket a vásárláskor kapott
blokk másolatának és a hiba leírásának kíséretében
küldje el a GARDENA szerviz címére.
Kopóalkatrészek:
A helytelen módon betett, vagy kifolyt elemek miatt
az öntözésvezérlésen bekövetkező meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.
A fagy hatására bekövetkező sérülések nem tartoznak a garancia hatálya alá.
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10. SZERVIZ / GARANCIA

EN Product liability

DA Produktansvar

FR Responsabilité

IT Responsabilità del prodotto

SV Produktansvar

ES Responsabilidad sobre el producto

In accordance with the German Product Liability Act,
we hereby expressly declare that we accept no
liability for damage incurred from our products where
said p
 roducts have not been properly repaired by
a GARDENA-approved service partner or where
original GARDENA parts or parts authorised by
GARDENA were not used.

Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait
des p
 roduits défectueux, nous déclarons expressément
par la présente que nous déclinons toute responsabilité
pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits
produits n‘ont pas été correctement réparés par un
partenaire d‘entretien agréé GARDENA ou si des pièces
d’origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA
n‘ont pas été utilisées.

I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi
härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar
för skador som o
 rsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från
en GARDENA-godkänd servicepartner eller där
originaldelar från GARDENA eller delar godkända
av GARDENA inte använts.

100

I overensstemmelse med den tyske produktansvarslov
erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os
noget ansvar for s kader på vores produkter, hvis de
pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt
af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor
der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller
godkendte reservedele fra GARDENA.

In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità
del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni
causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza
approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati
ricambi originali o autorizzati GARDENA.

De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos
si dichos productos no han sido reparados por un socio
de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se
han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.

PT Responsabilidade pelo produto

EL Ευθύνη προϊόντος

HU Termékszavatosság

SL Odgovornost proizvajalca

De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo
produto, declaramos que não nos responsabilizamos
por danos causados pelos nossos produtos, caso os
tais produtos não tenham sido devidamente reparados
por um parceiro de assistência GARDENA aprovado
ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA
originais ou peças autorizadas pela GARDENA.

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

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

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

101

EN EC Declaration of Conformity

DA EU-overensstemmelseserklæring

FR Déclaration de conformité CE

IT Dichiarazione di conformità CE

The undersigned hereby certifies as the authorized representative of the manufacturer, GARDENA Germany AB,
PO Box 7454, S-103 92, Stockholm, Sweden, that,
when leaving our factory, the unit(s) indicated below
is / are in accordance with the harmonised EU guidelines,
EU standards of safety and product specific standards.
This certificate becomes void if the unit(s) is / are modified
without our approval.

Underskriveren bekræfter som fuldmægtig for produ
centen, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Sverige, at det (de) efterfølgende
betegnede apparat(er) i den af os markedsførte udførelse
opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EUsikkerhedsstandarder og produktspecifikke standarder.
Foretages en ændring af apparatet / apparaterne, der ikke
er aftalt med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Le soussigné déclare, en tant que mandataire du fabricant, la GARDENA G
 ermany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Suède, qu’à la sortie de ses
usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme
aux prescriptions des directives européennes énoncées
ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres
règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union
européenne. Toute modification portée sur ce(s) produit(s) sans l’accord express de notre part supprime la
validité de ce certificat.

Il sottoscritto, in quanto soggetto autorizzato dal pro
duttore, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stoccolma, Svezia, dichiara che l’apparecchio/gli apparecchi di seguito denominato / i, nella
versione da noi immessa in commercio, soddisfa / no
i requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard
di sicurezza europei e degli standard specifici per il
prodotto. La presente dichiarazione perde di validità in
caso di modifica dell’apparecchio / degli apparecchi
non concordata con noi.

SV EG-försäkran om överensstämmelse

ES Declaración de conformidad CE

Undertecknad intygar som befullmäktigad företrädare
för tillverkaren, GARDENA G
 ermany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Sverige, att nedan angiven apparat/nedan angivna apparater i det utförande vi har släppt
på marknaden, uppfyller fordringarna i de harmoniserade
EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna. Denna försäkran upphör att
gälla vid en ändring av apparaten / apparaterna som inte
har stämts av med oss.
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El firmante confirma, en calidad de apoderado del
fabricante GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92 Estocolmo (Suecia), que el / los aparato(s)
mencionado(s) a continuación cumple(n), en la versión
lanzada al mercado por nuestra empresa, los requisitos
de las directivas de la UE armonizadas, los estándares
de seguridad de la UE y los estándares específicos del
producto. La presente declaración perderá su validez
si se modifica(n) el / los aparato(s) sin previa aprobación
por nuestra parte.

PT Declaração de conformidade CE

EL Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

HU EK megfelelőségi nyilatkozat

SL Izjava ES o skladnosti

O abaixo-assinado, na qualidade de representante do
fabricante, GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Schweden, confirma que o(s)
aparelho(s) a seguir designado(s) no modelo lançado
por nós no mercado cumpre / cumprem os requisitos
das diretivas UE harmonizadas, as normas de segu
rança UE e as normas específicas para estes produtos.
Esta declaração perde a sua validade se forem realizadas alterações no(s) aparelho(s) sem o nosso consentimento.
Az alulírott, a GARDENA Germany AB, Pf. 7454,
S-103 92, Stockholm, Svédország megbízotti minő
ségében megerősíti, hogy az általunk alábbi kivitelben
 szköz(ök) megfe
forgalomba hozott, lent nevezett e
lel(nek) az uniós irányelvekkel összhangba hozott nemzeti előírások követelményeinek, az EU biztonsági
szabványainak és a konkrét termékre vonatkozó szab
ványoknak. Az eszköz(ök)nek velünk nem egyeztetett
módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνει ως πληρεξούσιος του
κατασκευαστή, της εταιρείας GARDENA Germany AB,
Τ. Θ. 7454, S-103 92, Στοκχόλμη, Σουηδία, ότι η (οι)
παρακάτω αναφερόμενη(ες) συσκευή(ές) στην έκδοση
που τίθεται από εμάς σε κυκλοφορία πληροί / πληρούν
τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της ΕΕ,
προτύπων ασφαλείας της ΕΕ και των ειδικών για το
προϊόν προτύπων. Σε περίπτωση τροποποίησης της
(των) συσκευής(ών) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση
με την εταιρεία μας παύει να ισχύει η δήλωση.
Spodaj podpisani kot pooblaščenec proizvajalca
GARDENA Germany AB, PO Box 7454,
S-103 92, Stockholm, Švedska, potrjuje, da v nadalje
vanju označene naprave v izvedbi, v kakršni smo jih
dali v promet, izpolnjujejo zahteve usklajenih direktiv EU,
varnostnega standarda EU in standardov, ki veljajo za
posamezne izdelke. V primeru spremembe naprave,
ki ni usklajena z nami, ta izjava neha veljati.
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Description of the product:
Désignation du produit :
Beskrivning av produkten:
Beskrivelse af produktet:
Descrizione del prodotto:
Descripción del producto:
Descrição do produto:
A termék leírása:
Περιγραφή του προϊόντος:
Opis izdelka:

Water Control
Programmation d’arrosage
Bevattningsautomatik
Vandingskontrol
Unità di controllo per irrigazione
Control de riego
Controlador de rega
Öntözésvezérlés
Σύστημα ελέγχου ποτίσματος
Upravljalnik zalivanja

Product type:
Type de produit :
Produkttyp:
Produkttype:
Tipo di prodotto:
Tipo de producto:
Tipo de produto:
Terméktípus:
Τύπος προϊόντος:
Vrsta izdelka:

Article number:
Référence :
Artikelnummer:
Artikelnummer:
Codice articolo:
Referencia:
Número de referência:
Cikkszámok:
Κωδικός είδους:
Številka izdelka:

Flex
EC-Directives:
Directives CE :
EU-direktiv:
EF-direktiver:
Direttive UE:
Directiva CE:
Diretivas CE:
EK-irányelvek:
Οδηγίες ΕΚ:
Direktive EU:

2014/30/EU
2011/65/EC
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Hinterlegte Dokumentation:
GARDENA Technische
Dokumentation,
M. Kugler, 89079 Ulm

Year of CE marking:
Année d’apposition du marquage CE :
Märkningsår:
CE-Mærkningsår:
Anno di applicazione della certificazione CE:
Colocación del distintivo CE:
Ano de marcação pela CE:
CE-jelzés elhelyezésének éve:
Έτος σήματος CE:
Leto namestitve CE-oznake:

2018


Ulm, 02.03.2020
Fait à Ulm, le 02.03.2020
Ulm, 2020.03.02.
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020
Ulm, 02.03.2020

Authorised representative
Le mandataire
Auktoriserad representant
Autoriseret repræsentant
Persona delegata
La persona autorizada
O representante
Meghatalmazott
Ο εξουσιοδοτημένος
Pooblaščenec

Deposited Documentation:
GARDENA Technical 
Documentation,
M. Kugler, 89079 Ulm
Documentation déposée:
Documentation technique
GARDENA,
M. Kugler, 89079 Ulm

Reinhard Pompe
Vice President

Deutschland / Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen: (+49) 731 490-123
Reparaturen: (+49) 731 490-290
service@gardena.com
http: //www.gardena.com
Albania
KRAFT SHPK
Autostrada Tirane-Durres
Km 7
1051 Tirane
Argentina
ROBERTO C. RUMBO S.R.L.
Predio Norlog
Lote 7
Benavidez. ZC: 1621
Buenos Aires
ventas@rumbosrl.com.ar
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku
Belarus
Private Enterprise
“Master Garden”
Minsk
Sharangovich str., 7a
Phone: (+375) 17 257-00-33
Mob.: (+375) 29 676-16-09
mg@mastergarden.by

Belgium
Husqvarna Belgium nv
Gardena Division
Leuvensesteenweg 542
Planet II E
1930 Zaventem
België
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19 o andar
São Paulo – SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br
Bulgaria
AGROLAND България АД
бул. 8 Декември, № 13
Офис 5
1700 Студентски град
София
Тел.: (+359) 24 66 6910
info@agroland.eu
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
REPRESENTACIONES
JCE S.A.
Av. Del Valle Norte 857,
Piso 4
Santiago RM
Phone: (+ 56) 2 24142560
contacto@jce.cl

China
Husqvarna (Shanghai)
Management Co., Ltd.
富世华（上海）管理有限公司
3F, Benq Square B,
No207, Song Hong Rd.,
Chang Ning District,
Shanghai, PRC. 200335
上海市长宁区淞虹路207号明
基广场B座3楼, 邮编: 200335
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@husqvarna.com.co
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
Croatia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@husqvarnagroup.com
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA DANMARK
Lejrvej 19, st.
3500 Værløse
Tlf.: (+45) 70 26 47 70
husqvarna@husqvarna.dk
www.gardena.com / dk
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago
Dominican Republic
Phone: (+809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de
Agosto Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Valdeku 132
EE-11216 Tallinn
info@gardena.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Gardena Division
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
www.gardena.fi
France
Husqvarna France
9/11 Allée des pierres mayettes
92635 Gennevilliers Cedex
France
http : //www.gardena.com/ fr
N° AZUR: 0 810 00 78 23
(Prix d’un appel local)
Georgia
Transporter LLC
113b Beliashvili street
0159 Tbilisi, Georgia

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Greece
Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Λεωφ. Αθηνών 92
Αθήνα
Τ.Κ.104 42
Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 5193 100
info@papadopoulos.com.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1 - 3
1044 Budapest
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu
Iceland
BYKO ehf.
Bildshöfoa 20
110 Reykjavik
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
assistenza.italia@it.husqvarna.com
Japan
Husqvarna Zenoah Co. Ltd. Japan
1-9 Minamidai, Kawagoe
350-1165 Saitama
Japan
gardena-jp@husqvarnagroup.com
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Kazakhstan
LAMED Ltd.
155/1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Korea
Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+82) (0)2 574-6300
Latvia
Husqvarna Latvija SIA
Ulbrokas 19A
LV-1021 Rīga
info@gardena.lv
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
info@gardena.lt
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
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Netherlands
Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131
1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl

Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603 Bucureşti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http://www.gardena.ru

New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Trøskenveien 36
1708 Sarpsborg
info@gardena.no
Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416
juan.remuzgo@husqvarna.com
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl
Portugal
Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+351) 21 922 85 30
Fax : (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt

Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
miroslav.jejina@domel.rs
Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
servis@sk.husqvarna.com
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com

South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+27) 33 846 9700
info@gardena.co.za
Spain
Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Suriname
Deto Handelmaatschappij N.V.
Kernkampweg 72-74
P.O.Box: 12782
Paramaribo – Suriname
South America
Phone: (+597) 438050
www.deto.sr
Sweden
Husqvarna AB / GARDENA Sverige
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
Sverige
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch

Turkey
Dost Bahçe Dış Ticaret
Mümessillik A.Ş
Yunus Mah. Adil Sok. No: 3
Ic Kapi No: 1 Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@dostbahce.com.tr

Ukraine / Україна
ТОВ «Хускварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, м. Київ
Тел. (+38) 0 800 504 804
info@gardena.ua

Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy

Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve
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