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RGARDENA Ηλεκτρ�νικ�ς
Πρ�γραμματιστής Π�τίσματ�ς C 14 e 
1. Μερικές συμ��υλές για τις �δηγίες 	ρήσεως 
Αυτή είναι η μετάφραση απ� τ� Γερμανικ� κείμεν� των πρωτ�τυπων
�δηγιών #ρήσεως. Παρακαλ�ύμε δια$άστε πρ�σεκτικά τις παρ�ύσες
�δηγίες #ρήσης και τις σημειώσεις π�υ σας δίν�νται.
%ρησιμ�π�ιήστε τις �δηγίες για να ε&�ικειωθείτε με τα κ�υμπιά τ�υ
πρ�γραμματιστή και τη σωστή και ασφαλή τ�υ #ρήση. 

A Για λ�γ�υς ασφαλείας, δεν πρέπει να 	ρησιμ�π�ι�ύν τ�ν
πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς 

και άτ�μα π�υ δεν έ	�υν δια�άσει τις �δηγίες 	ρήσης. Αυτή είναι 
η μετάφραση απ� τ� Γερμανικ� κείμεν� των πρωτ�τυπων �δηγιών
	ρήσεως. Να έχετε τα παιδιά υπό επιτήρηση ώστε να εξασφαλίσετε
ότι δε θα παίξουν με το προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή
όταν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή κάτω από την επιρροή οινο-
πνεύματος, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
Φυλά&τε αυτές τις �δηγίες 	ρήσεως σε ασφαλές μέρ�ς. 

2. Σωστ�ς 	ειρισμ�ς 
� Ηλεκτρ�νικ�ς Πρ�γραμματιστής Π�τίσματ�ς C 14 e της GARDENA
είναι κατάλληλ�ς για ερασιτε#νική #ρήση σε �π�ι�δήπ�τε μέρ�ς 
τ�υ κήπ�υ σας – απ�κλειστικά σε ε&ωτερικ�ύς #ώρ�υς – και ελέγ#ει
κάθε π�τιστικ� ή σύστημα π�τίσματ�ς. 

A � ηλεκτρ�νικ�ς πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς C 14 e δεν πρέπει 
να 	ρησιμ�π�ιείται σε �ι�μη	ανικές εφαρμ�γές ή σε συνδυα -

σμ� με 	ημικά, τρ�φιμα, εύφλεκτα υλικά ή εκρηκτικές �υσίες. 

Απαραίτητη πρ�ϋπ�θεση για τη σωστή #ρήση τ�υ πρ�γραμματιστή
π�τίσματ�ς είναι η ακρι$ής τήρηση των υπ�δεί&εων π�υ θα $ρείτε
στις παρ�ύσες �δηγίες #ρήσεως. 

Μέσα στις �δηγίες #ρήσεως θα $ρείτε και τ�υς �ρ�υς #ρήσης,
συντήρησης και εγγύησης. 

3. Τε	νικά στ�ι	εία 
Πίεση νερ�ύ: 1 - 12 ατμ 
Επιτρεπ�μενα υγρά: Καθαρ� τρε#�ύμεν� νερ� 
Μέγιστη θερμ�κρασία νερ�ύ: 40 °C 
Αριθμ�ς πρ�γραμμάτων: 14 
Παρ�#ή ρεύματ�ς: 1 αλκαλική μπαταρία 9 V 

τύπ�υ IEC 6LR61 
Διάρκεια μπαταρίας: περίπ�υ 1 έτ�ς
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4. Πώς λειτ�υργεί � πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς
� πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς C 14 e της GARDENA σας δίνει τη
δυνατ�τητα να επιλέ&ετε ένα απ� τα πρ�εγκατεστημένα πρ�γράμ -
ματα με συ#ν�τητα π�τίσματ�ς απ� 4 φ�ρές τη μέρα έως μία φ�ρά
την ε$δ�μάδα. Συνδυά0εται με �λα τα π�τιστικά, τα συστήματα
π�τιστικών και τα συστήματα σταγ�νας π�υ θα #ρησιμ�π�ιήσετε 
για να π�τίσετε τ�ν κήπ� σας. 

� πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς θα π�τί0ει τ�ν κήπ� σας εντελώς
αυτ�ματα, σύμφωνα με τ� πρ�γραμμα π�υ θα επιλέ&ετε. Μπ�ρείτε 
να ρυθμίσετε τ�ν πρ�γραμματιστή να π�τί0ει νωρίς τ� πρωί ή αργά
τ� $ράδυ ώστε να περι�ρίσετε την ε&άτμιση τ�υ νερ�ύ, ή �ταν
λείπετε σε διακ�πές.

5. Λειτ�υργικά μέρη
1 �θ�νη Συμπληρωματικά μέρη
2 �θ�νη υγρών κρυστάλλων 8 Συστ�λή G ¾
3 Υπ�δ�#ή μπαταρίας 9 Ρακ�ρ 
4 Επαφή �θ�νης
5 Κ�υμπί απελευθέρωσης 

της �θ�νης Πρ�αιρετικά:
6 Υπ�δ�#ή για υγρασι�μετρ� 0 Κρίκ�ς αντικλεπτικής 

ή αισθητήρα $ρ�#ής πρ�στασίας
7 Ρακ�ρ κ�ρμ�ύ

6. Πρ�ετ�ιμασία τ�υ πρ�γραμματιστή
Για να λειτ�υργήσει � πρ�γραμματιστής πρέπει :

α) να τ�π�θετήσετε την μπαταρία
$) να συνδέσετε τ�ν πρ�γραμματιστή στη $ρύση και
γ) να επιλέ&ετε τ� πρ�γραμμα π�υ θέλετε.

6.1  Τ�π�θέτηση καιν�ύριας μπαταρίας (εικ Α)

1. Αφαιρέστε την �θ�νη 1 απ� τ� σώμα τ�υ πρ�γραμματιστή
πιέ0�ντας τ� κ�υμπί απελευθέρωσης της �θ�νης 5 ($λ. εικ B/C).

2. Τ�π�θετήστε τη μπαταρία (#ρησιμ�π�ιήστε μ�ν� αλκαλική μπατα-
ρία 9 V) στην υπ�δ�#ή μπαταρίας (εικ Α). 
Σημείωση: Πρ�σ�#ή στην π�λικ�τητα (+/–) κάθε φ�ρά π�υ $ά0ετε
τη μπαταρία.

3. Τ�π�θετήστε &ανά την �θ�νη στ� σώμα τ�υ πρ�γραμματιστή.
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6.2  Σύνδεση τ�υ πρ�γραμματιστή στη �ρύση (εικ C)

� πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς είναι εφ�διασμέν�ς με ρακ�ρ 
33,3 mm (1 ίντσας). 

Συστ�λή G 3/4 (26,5 mm) 
Η συστ�λή G 3/4 #ρησιμ�π�ιείται �ταν θέλετε να συνδέσετε τ�ν
πρ�γραμματιστή σας σε $ρύση G 3/4 (26,5 mm). Απλά $ιδώστε τη
συστ�λή πάνω στ� ρακ�ρ 1 ίντσας πριν τ�ν συνδέσετε με τη $ρύση.

Πρ�σ�	ή! 
Τ� �ίδωμα με τ� 	έρι είναι αρκετ�. Μην 	ρησιμ�π�ιείτε πένσα! 

6.3  Λειτ�υργικά μέρη και �θ�νη υγρών κρυστάλλων (εικ C)
Σημείωση: Η �θ�νη 1 τ�υ πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς είναι
απ�σπώμενη (εικ Β). Αυτ� σημαίνει �τι μπ�ρείτε να κάνετε τ�ν
πρ�γραμματισμ� σε �π�ι�δήπ�τε #ώρ�, μακριά απ� τ� σημεί� 
π�υ έ#ετε συνδέσει τ� σώμα τ�υ πρ�γραμματιστή.

Menu-O.K.
➔ Για την κατα#ώρηση των δεδ�μένων στη μνήμη και τη μετά$αση

στ� επ�μεν� στάδι� πρ�γραμματισμ�ύ.

On/Off-man.
➔ Για την επιλ�γή των δεδ�μένων (π.#. ώρα π�τίσματ�ς, λεπτά). 
➔ Για να αν�ί&ετε και να κλείσετε τ�ν πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς

#ειρ�κίνητα.

�θ�νη υγρών κρυστάλλων 
Σημείωση:
. Κατά την εισαγωγή δεδ�μένων ανα$�σ$ήν�υν �ι αντίστ�ι#ες

ενδεί&εις.
. Αν η θερμ�κρασία αυ&ηθεί π�λύ (πάνω απ� 60 °C) �ι ενδεί&εις 

της �θ�νης υγρών κρυστάλλων μπ�ρεί να ε&αφανιστ�ύν, τ�
πρ�γραμμα π�τίσματ�ς �μως δεν επηρεά0εται. Μ�λις πέσει η
θερμ�κρασία �ι ενδεί&εις θα εμφανιστ�ύν &ανά.

On
Κατάσταση �θ�νης – τ� πρ�γραμμα π�τίσματ�ς είναι ενεργ�.

Off
Κατάσταση �θ�νης – τ� πρ�γραμμα π�τίσματ�ς δεν είναι ενεργ�.

Time (τρέ#�υσα ώρα)
➔ Ώρες �ι ώρες της τρέ#�υσας ώρας 

Λεπτά τα λεπτά της τρέ#�υσας ώρας.
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Start
➔ Ώρα έναρ&ης π�τίσματ�ς (για τ� πρ�γραμμα π�τίσματ�ς π�υ

έ#ετε επιλέ&ει).
Ώρες �ι ώρες της ώρας π�υ θα ενεργ�π�ιηθεί τ� 

επιλεγμέν� πρ�γραμμα. 
Λεπτά Τα λεπτά της ώρας π�υ θα ενεργ�π�ιηθεί τ� 

επιλεγμέν� πρ�γραμμα.

Ενεργ� πρ�γραμμα
Εμφανί0εται τ� πρ�γραμμα π�υ έ#ετε επιλέ&ει.

6.4  Πρ�γραμματισμ�ς

Εισαγωγή της τρέ	�υσας ημέρας και ώρας (π.	. 09:23)
1. Πατήστε τ� κ�υμπί O.K.

➔ �ι ώρες (της τρέ#�υσας ώρας) ανα$�σ$ήν�υν.
2. Πατήστε τ� κ�υμπί man. για να επιλέ&ετε την τρέ#�υσα ώρα. 

π.#. 9.
3. Πατήστε τ� κ�υμπί �.Κ. για να μπει η ώρα στη μνήμη και να

αρ#ίσ�υν να ανα$�σ$ήν�υν τα λεπτά,
4. Πατήστε τ� κ�υμπί man. για να επιλέ&ετε τα λεπτά της τρέ#�υσας

ώρας, π.#. 23.
5. Πατήστε τ� κ�υμπί �.Κ. για να μπ�υν τα λεπτά της τρέ#�υσας

ώρας στη μνήμη και να αρ#ίσει να ανα$�σ$ήνει η ώρα έναρ&ης.

Εισαγωγή της ώρας έναρ&ης π�τίσματ�ς (π.	. 07:30)
1. Πατήστε τ� κ�υμπί man. για να επιλέ&ετε την ώρα έναρ&ης

π�τίσματ�ς. π.#. 7.
Στη συνέ#εια πατήστε τ� �.Κ. για να μπει η ώρα στη μνήμη και 
να αρ#ίσ�υν να ανα$�σ$ήν�υν τα λεπτά.

2. Πατήστε τ� κ�υμπί man. για να επιλέ&ετε τα λεπτά της ώρας
έναρ&ης τ�υ π�τίσματ�ς π.#. 30. 
Πατήστε τ� �.Κ. για να μπ�υν τα λεπτά της ώρας έναρ&ης
π�τίσματ�ς στη μνήμη και να αρ#ίσει να ανα$�σ$ήνει � αριθμ�ς /
κωδικ�ς τ�υ πρ�γράμματ�ς, 1 - 14.

Επιλ�γή τ�υ πρ�γράμματ�ς
1. Συμ$�υλευτείτε τη λίστα με τα 14 πρ�γράμματα και $ρείτε αυτ�

π�υ σας ταιριά0ει. Πατήστε τ� κ�υμπί man. μερικές φ�ρές μέ#ρι 
να εμφανιστεί στην �θ�νη � αριθμ�ς / κωδικ�ς τ�υ πρ�γράμματ�ς
π�υ επιλέ&ατε απ� τη λίστα. 
Σημείωση: Εάν επιλέ&ετε τ� 00 (stand by) �λα τα πρ�γράμματα
μέν�υν ανενεργά και � πρ�γραμματιστής δεν θα π�τίσει καθ�λ�υ.
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2. Πατήστε τ� κ�υμπί �.Κ. για να μπει στη μνήμη � αριθμ�ς τ�υ
πρ�γράμματ�ς π�υ επιλέ&ατε. Στην �θ�νη τώρα εμφανί0εται η
τρέ#�υσα ώρα.

➔ Μ�λις �λ�κληρώσατε τ�ν πρ�γραμματισμ� σας. Η τρέ#�υσα ώρα
εμφανί0εται στην �θ�νη,

Σημείωση:
. Μπ�ρείτε ανά πάσα στιγμή να περάσετε στ� επ�μεν� $ήμα

πρ�γραμματισμ�ύ (τρέ#�υσα ώρα, ώρα έναρ&ης π�τίσματ�ς,
αριθμ�ς / κωδικ�ς πρ�γράμματ�ς), πατώντας τ� κ�υμπί �.Κ.
Τα δεδ�μένα των πρ�ηγ�υμένων $ημάτων θεωρ�ύνται σωστά 
και κατα#ωρ�ύνται στη μνήμη �πως είναι.

. Εάν δεν πατήσετε κανένα κ�υμπί μέσα σε 120 δευτερ�λεπτα,
κατα#ωρ�ύνται τα δεδ�μένα στη μνήμη �πως είναι και εμφανί0εται
στην �θ�νη η τρέ#�υσα ώρα.

. Έτσι �λ�κληρώσατε τ�ν πρ�γραμματισμ�. � κήπ�ς σας τώρα θα
π�τί0εται αυτ�ματα σύμφωνα με τ� πρ�γραμμα π�υ επιλέ&ατε. 

�ι ενδεί&εις της �θ�νης υγρών κρυστάλλων 
Παράδειγμα:
. Η τρέ#�υσα ώρα είναι 8:45. 
. Ανά$ει η ένδει&η στ� On. Αυτ� σημαίνει �τι έ#ετε ενεργ�π�ιήσει

κάπ�ι� πρ�γραμμα και �τι � πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς θα
π�τίσει καν�νικά, σύμφωνα με τ� πρ�γραμμα αυτ�.

. Eταν ανα$�σ$ήνει η άνω και κάτω τελεία ανάμεσα στην ώρα και
τα λεπτά, σημαίνει �τι τ� ρ�λ�ι τ�υ πρ�γραμματιστή λειτ�υργεί
καν�νικά.

Μπ�ρείτε να αν�ί&ετε τ�ν πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς #ειρ�κίνητα
ανά πάσα στιγμή πατώντας τ� κ�υμπί man. Αν δεν πατήσετε &ανά 
τ� κ�υμπί man. για να κλείσετε τ�ν πρ�γραμματιστή, τ� π�τισμα θα
σταματήσει αυτ�ματα μετά απ� 30 λεπτά. 

Ανάγνωση / Αλλαγή των δεδ�μένων
Για να δείτε τα δεδ�μένα π�υ υπάρ#�υν στη μνήμη τ�υ πρ�γραμματι-
στή πατήστε συνε#�μενα τ� κ�υμπί �.Κ. Εμφανί0�νται διαδ�#ικά �λα
τα στάδια πρ�γραμματισμ�ύ, #ωρίς να επηρεά0�νται τα δεδ�μένα. 
Αν θέλετε να αλλά&ετε κάπ�ι� απ� τα δεδ�μένα ακ�λ�υθήστε τις
�δηγίες στην αρ#ή της παραγράφ�υ 6.4.
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Λίστα Πρ�γραμμάτων

κωδικ�ς αριμ�ς Διαρκεια τ�υ πρ�γράμ- Συ	ν�τητα π�τίσματ�ς π�τίσματ�ςματ�ς

00 Απενεργ�π�ίηση �λων των 
πρ�γραμμάτων

01 Κάθε  6 ώρες (4 φ�ρές την ημέρα) 3 λεπτά

02 Κάθε 12 ώρες (2 φ�ρές την ημέρα) 3 λεπτά

03 Κάθε 12 ώρες (2 φ�ρές την ημέρα) 15 λεπτά

04 Κάθε 24 ώρες (1 φ�ρά την ημέρα) 3 λεπτά

05 Κάθε 24 ώρες (1 φ�ρά την ημέρα) 5 λεπτά

06 Κάθε 24 ώρες (1 φ�ρά την ημέρα) 30 λεπτά

07 Κάθε 24 ώρες (1 φ�ρά την ημέρα) 1 ώρα

08 Κάθε  2 ημέρες 5 λεπτά

09 Κάθε  2 ημέρες 30 λεπτά

10 Κάθε  2 ημέρες 1 ώρα

11 Κάθε  3 ήμερες 30 λεπτά

12 Κάθε  3 ημέρες 1 ώρα

13 Κάθε  7 ημέρες 1 ώρα

14 Κάθε  7 ημέρες 2 ώρες

?ειρ�κίνητη λειτ�υργία με τσ On/Off-man. 
Ανά πάσα στιγμή, πριν ή μετά τ�ν πρ�γραμματισμ�, μπ�ρείτε να
αν�ί&ετε #ειρ�κίνητα τ�ν πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς C 14 e της
GARDENA, πατώντας τ� κ�υμπί man. μία φ�ρά. 

Για να κλείσετε τ�ν πρ�γραμματιστή και να σταματήσει τ� π�τισμα
πατήστε &ανά τ� κ�υμπί man. αλλιώς τ� π�τισμα θα σταματήσει
αυτ�ματα μετά απ� 30 λεπτά, 

7. Αντικατάσταση της μπαταρίας / 
Έλεγ	�ς της μπαταρίας 

A Για να ε&ασφαλίσετε την ασφαλή λειτ�υργία τ�υ πρ�γραμ -
ματιστή π�τίσματ�ς 	ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� μία αλκαλική 

μπαταρία 9 V τύπ�υ IEC 6LR61.
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Εάν τ� $�λτά0 της μπαταρίας πέσει
κάτω απ� ένα συγκεκριμέν� επίπεδ�,
εμφανί0εται στην �θ�νη η ένδει&η Batt.
Στ� σημεί� αυτ� και μέ#ρι η μπαταρία
να αδειάσει εντελώς (�π�τε η $αλ$ίδα
δεν αν�ίγει καθ�λ�υ), εκτελείται μ�ν� 

#ειρ�κίνητ� π�τισμα. Τα πρ�γράμματα π�τίσματ�ς π�υ υπάρ#�υν
στ�ν πρ�γραμματιστή δεν εκτελ�ύνται. Εάν τη στιγμή π�υ θα αδειά-
σει τελείως η μπαταρία η $αλ$ίδα είναι αν�ι#τή, κλείνει αυτ�ματα. 

� έλεγ#�ς τ�υ $�λτά0 της μπαταρίας πραγματ�π�ιείται μετα&ύ τ�υ
αν�ίγματ�ς και κλεισίματ�ς της ηλεκτρ�$άννας, έτσι ώστε να μπ�-
ρείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγ&ετε την κατάσταση της μπαταρίας.
Για να ελέγ&ετε τη μπαταρία, πιέστε δύ� φ�ρές τ� κ�υμπί On/Off-
man. Εάν η ηλεκτρ�$άννα κλείσει καν�νικά #ωρίς να εμφανιστεί η
ένδει&η Batt. στην �θ�νη, η μπαταρία δεν #ρειά0εται αντικατάσταση.
Σε περίπτωση �μως π�υ η �θ�νη σ$ήσει και εμφανιστεί μ�ν� η
ένδει&η Batt., τ�τε η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. 

A Με την αλλαγή της μπαταρίας 	άν�νται �λα τα δεδ�μένα απ�
τη μνήμη. Πρ�γραμματίστε &ανά τ� μη	άνημα απ� την αρ	ή. 

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες $λ § 6.1. Τ�π�θέτηση καιν�ύριας
μπαταρίας.

8. Παρατηρήσεις για ασφαλή λειτ�υργία 
. H ελά	ιστη π�σ�τητα νερ�ύ τρ�φ�δ�σίας για την ασφαλή λειτ�-

υργία μεταγωγής τ�υ Πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς ανέρ	εται σε
20 - 30 λίτ./ώρα. Π.	. για τ�ν έλεγ	� τ�υ Συστήματ�ς Micro-Drip
είναι απαραίτητα τ�υλά	. 10 τεμά	ια σταλακτών 2 λίτρων. 

. Για να μην εισ	ωρήσει νερ� στ�ν πρ�γραμματιστή, τ�π�θετήστε
τ�ν κατακ�ρυφα, με την είσ�δ� τ�υ νερ�ύ πάντα απ� πάνω. 

. Παρακαλ�ύμε έ	ετε τη �ρύση κλειστή �σ� πρ�γραμματίCετε τ�ν
πρ�γραμματιστή για να μην �ρα	είτε απ� τ� νερ� π�υ ίσως τρέ&ει
(�σ� θα δ�κιμάCετε τη 	ειρ�κίνητη λειτ�υργία “On/Off-man”).
Εναλλακτικά μπ�ρείτε να αφαιρέσετε την �θ�νη και να την &ανα-
τ�π�θετήσετε αφ�ύ τελειώσετε τ�ν πρ�γραμματισμ�. 

. Πρ�σ�	ή! � πρ�γραμματιστής π�τίσματ�ς πρέπει να 	ρησιμ�π�ι-
είται απ�κλειστικά και μ�ν� σε ε&ωτερικ�ύς 	ώρ�υς. 

. Τ� �αρύ 	ειμώνα φυλά&τε τ�ν πρ�γραμματιστή π�τίσματ�ς σε
&ηρ� μέρ�ς �π�υ να μην κυνδυνεύει απ� παγετ�. 

. Η θερμ�κρασία τ�υ νερ�ύ π�υ περνά μέσα απ� τ�ν πρ�γραμ μα-
τιστή δεν πρέπει να &επερνά τ�υς 40 °C. 

· Batt.
On ·
Off· 28..883

·Tim
e 

· Sta
rt

· Cyc
le
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. Η δυναμική πίεση δεν πρέπει να είναι λιγ�τερη απ� 1 ατμ και
μεγαλύτερη απ� 12 ατμ.

. Ελέγ	ετε τακτικά τ� φίλτρ� στ� ρακ�ρ κ�ρμ�ύ 7 και καθαρίστε
τ� εαν είναι αναγκαί�. 

. Πρ�σέ	ετε τ�ν πρ�γραμματιστή σας. Μην τρα�άτε τ� λάστι	� 
π�υ είναι συνδεδεμέν� στην έ&�δ� τ�υ πρ�γραμματιστή.

. Τρ�φ�δ�τείτε τ�ν πρ�γραμματιστή μ�ν� με καθαρ� τρε	�ύμεν�
νερ�. 

9. Αντικλεπτική πρ�στασία (εικ D)
Για να πρ�στατέψετε τ�ν πρ�γραμματιστή σας απ� πιθανή κλ�πή,
πρ�μηθευτείτε απ� τ� σέρ$ις της GARDENA τ�ν ειδικ� κρίκ�
αντικλεπτικής πρ�στασίας με κωδικ� (1815-00.791.00). � κρίκ�ς
αντικλεπτικής πρ�στασίας $ιδώνεται στ� πίσω μέρ�ς τ�υ πρ�γραμ -
ματιστή. Μ�λις $ιδώσετε τ�ν κρίκ� $ε$αιωθείτε �τι η $ίδα δεν
μπ�ρεί πλέ�ν να &ε$ιδωθεί. %ρησιμ�π�ιήστε τ�ν κρίκ� αντικλεπτικής
πρ�στασίας για να περάσετε απ� μέσα π.#. μία αλυσίδα.

10. Υγρασι�μετρ� της GARDENA (εικ Ε)
Μ�λις συνδεθεί τ� υγρασι�μετρ� της GARDENA κωδ. 1188, τ�
π�τισμα ελέγ#εται και με $άση τ� επίπεδ� υγρασίας τ�υ εδάφ�υς. 

Σύνδεση
Τ� υγρασι�μετρ� συνδέεται στην υπ�δ�#ή 6 στ� πίσω μέρ�ς τ�υ
πρ�γραμματιστή (εικ Α).

Τρ�π�ς λειτ�υργίας
Εάν τ� υγρασι�μετρ� δεί&ει αρκετή υγρασία, τ� π�τισμα διακ�πτεται
ή αναστέλλεται.

Σημείωση: η 	ειρ�κίνητη λειτ�υργία είναι ακ�μα δυνατή πατώντας 
τ� κ�υμπί On/Off-man.

11. Αισθητήρας �ρ�	ής της GARDENA (εικ F)
Μ�λις συνδεθεί � αισθητήρας $ρ�#ής της GARDENA κωδ. 1189, 
τ� π�τισμα ελέγ#εται και με $άση τις $ρ�#�πτώσεις.

Σύνδεση 
� αισθητήρας $ρ�#ής συνδέεται στην υπ�δ�#ή 6, εναλλακτικά 
με τ� υγρασι�μετρ�, στ� πίσω μέρ�ς τ�υ πρ�γραμματιστή (εικ Α).

Τρ�π�ς λειτ�υργίας 
Εάν � αισθητήρας $ρ�#ής $ρα#εί τ� π�τισμα διακ�πτεται ή
αναστέλλεται. 
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Σημείωση: η #ειρ�κίνητη λειτ�υργία είναι ακ�μα δυνατή πατώντας 
τ� κ�υμπί On/Off-man. 

12. Πιθανά πρ��λήματα
Πρ��λημα Πιθανή αιτία Πρ�τειν�μενη λύση

Πατώντας τ� Η μπαταρία είναι Τ�π�θετείστε 
On/Off-man. πεσμένη. καιν�ύρια αλκαλική 
� πρ�γραμματιστής μπαταρία. 
δεν π�τίCει

Η $ρύση είναι κλειστή. Αν�ί&τε τη $ρύση. 

� πρ�γραμματιστής Η μπαταρία είναι Τ�π�θετείστε 
δεν π�τίCει πεσμένη. καιν�ύρια αλκαλική 

μπαταρία.

Αλλά&ατε τα δεδ�- Κάντε τις ρυθμίσεις 
μενα ακρι$ώς την σας σε #ρ�ν� 
ώρα π�υ θα άρ#ι0ε διαφ�ρετικ� απ� την 
τ� π�τισμα, ή αμέσως αναμεν�μενη ώρα 
πριν. έναρ&ης π�τίσματ�ς.

Η $ρύση είναι κλειστή. Αν�ί&τε τη $ρύση. 

Τ� υγρασι�μετρ� ή � Εάν τα φυτά 
αισθητήρας $ρ�#ής #ρειά0�νται π�τισμα, 
ανέστειλαν τ� ελέγ&τε τ� σημεί� π�υ 
π�τισμα. έ#ετε εγκαταστήσει 

τ� υγρασι�μετρ� ή 
τ�ν αισθητήρα 
$ρ�#ής.

Η μπαταρία αδειάCει Δεν εί#ατε %ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� 
σε μικρ� 	ρ�νικ� τ�π�θετήσει αλκαλική αλκαλική μπαταρία.
διάστημα. μπαταρία.

Εάν έ#ετε �π�ι�δήπ�τε άλλ� πρ�$λημα, απευθυνθείτε στ� service
της GARDENA. Θα #αρ�ύν να σας ε&υπηρετήσ�υν. 

Κάν�υμε σαφές �τι, σύμφωνα με τ�υς ν�μ�υς παραγωγής των
πρ�ϊ�ντων, δεν είμαστε υπεύθυν�ι για καμία Cημιά π�υ πρ�κλήθηκε
απ� τ� πρ�ϊ�ν μας εάν δε 	ρησιμ�π�ιήθηκαν για �λες τις συνδέσεις
απ�κλειστικά και μ�ν� τα γνήσια ε&αρτήματα ή ανταλλακτικά της
GARDENA ή αν τ� σέρ�ις δεν πραγματ�π�ιήθηκε στ� σέρ�ις της
GARDENA. Τα ίδια ισ	ύ�υν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα
α&εσ�υάρ.
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Πιστ�π�ιητικ� συμφωνίας EK
Η υπ�γεγραμμένη:

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden 

πιστ�π�ιεί �τι τα μη#ανήματα π�υ υπ�δεικνύ�νται κάτωθι, �ταν
φεύγ�υν απ� τ� εργ�στάσι�, είναι κατασκευασμένα με τις �δηγίες
της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας και τα Κ�ιν�τικά πρ�τυπα ασφαλείας 
και πρ�διαγραφές.

Αυτ� τ� πιστ�π�ιητικ� ακυρώνεται εάν τα μη#ανήματα
συναρμ�λ�γ�ύνται #ωρίς δική μας άδεια.

Περιγραφή τ�υ μη	ανήματ�ς:
Ηλεκτρ�νικ�ς Πρ�γραμματιστής 
Π�τίσματ�ς 

Τύπ�ς: C 14 e 

Κωδ. Ν�. : 1820 

Πρ�διαγραφές ΕΚ:
2004 /108/EC 
2011/65/EC 

Έτ�ς πιστ�π�ιητικ�ύ 
π�ι�τητας CE: 
2000 

Ulm, 19.09.2013 

Reinhard Pompe 
(Vice President) 

Ανακύκλωση: (σύμφωνα με την �δηγία RL 2012/19/EU) 

Μην πετά&ετε τ�ν πρ�γραμματιστή μα0ί με τα �ικιακά
απ�ρρίμματα. Παραδώστε τ�ν σε κάπ�ι� κέντρ�
ανακύκλωσης.
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I 
Garanzia 
Questo prodotto GARDENA è
coperto da garanzia legale (nella
Comunità Europea per 24 mesi 
a partire dalla data di acquisto)
relativamente a tutti i difetti sostan-
ziali imputabili a vizi di fabbrica-
zione o di materiale impiegato. Il
prodotto in garanzia potrà essere,
a nostra discre zione, o sostituito
con uno in perfetto stato di funzio-
namento o riparato gratuitamente
qualora vengano osservate le
seguenti condizioni: 

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

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

Eventuali danni e anomalie di fun-
zionamento imputabili alla qualità
dell’acqua o alle tubazioni (calcare,
scorie, depositi di ruggine, etc.) 
oppure causati da una pila non
conforme alle presenti istruzioni 
o montata erroneamente non 
rientrano nella presente garanzia. 

L’intervento in garanzia non 
estende in nessun caso il periodo
iniziale. 

La presente garanzia del produt-
tore non inficia eventuali rivalse 

nei confronti del negoziante/ riven-
ditore. 

R 
Εγγύηση 
Η GARDENA εγγυάται αυτ� 
τ� πρ�ϊ�ν για 24 μήνες (απ� 
την ημερ�μηνία αγ�ράς).
Η εγγύηση καλύπτει �λες τις
σημαντικές $λά$ες �ι �π�ίες 
θα πρ�κληθ�ύν απ�κλειστικά
απ� σφάλματα στ� υλικ� ή 
την κατασκευή τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. 
Εάν τ� πρ�ϊ�ν καλύπτεται απ�
εγγύηση είναι δική μας επιλ�γή
εάν θα αντικαταστήσ�υμε ή 
θα επισκευάσ�υμε τ� πρ�ϊ�ν
δωρεάν εφ�σ�ν ακ�λ�υθήθηκαν
�ι παρακάτω �ρ�ι: 

. Τ� πρ�ϊ�ν έ#ει
#ρησιμ�π�ιηθεί σωστά,
σύμφωνα με τις δεδ�μένες
πληρ�φ�ρίες στ� έντυπ� 
των �δηγιών #ρήσης. 

. �ύτε � αγ�ραστής �ύτε
κανένας τρίτ�ς δεν έ#ει
πρ�σπαθήσει να επισκευάσει
τ� πρ�ϊ�ν. 

Βλά$ες π�υ πρ�κλήθηκαν στ�ν
πρ�γραμματιστή απ� μπαταρία
π�υ τ�π�θετήθηκε λάθ�ς ή 
απ� #υμένα υγρά μπαταρίας
μέσα στ�ν πρ�γραμματιστή 
δεν καλύπτ�νται με εγγύηση. 

Η εγγύηση τ�υ εργ�στασί�υ 
δεν εμπ�δί0ει ή δεν καλύπτει
τ�υς τυ#�ν �ρ�υς εγγύησης 
απ� τ� κατάστημα πώλησης, 
εάν άλλα συμφωνήσατε μα0ί
τ�υ. 
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Deutschland / Germany 
GARDENA GmbH 
Central Service 
Hans-Lorenser-Straße 40 
D-89079 Ulm 
Produktfragen: 
(+49) 731 490-123 
Reparaturen: 
(+49) 731 490-290 
service@gardena.com 

Albania 
COBALT Sh.p.k. 
Rr. Siri Kodra 
1000 Tirana 

Argentina 
Husqvarna Argentina S.A. 
Av.del Libertador 5954 –
Piso 11 – Torre B 
(C1428ARP) Buenos Aires 
Phone: (+54) 11 5194 5000 
info.gardena@

ar.husqvarna.com 

Armenia 
Garden Land Ltd. 
61 Tigran Mets 
0005 Yerevan 

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 
Consumer Products 
Industriezeile 36 
4010 Linz 
Tel. : (+43) 732 77 01 01- 90 
consumer.service@

husqvarna.at 

Azerbaijan 
Firm Progress 
a. Aliyev Str. 26A 
1052 Baku 

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

Bosnia / Herzegovina 
SILK TRADE d.o.o. 
Industrijska zona Bukva bb 
74260 Tešanj 

Brazil 
Husqvarna do Brasil Ltda 
Av. Francisco Matarazzo, 
1400 – 19º andar 
São Paulo – SP
CEP: 05001-903 
Tel: 0800-112252 
marketing.br.husqvarna@

husqvarna.com.br 

Bulgaria 

Хускварна България ЕООД 
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72 
1799 София 
Тел.: (+359) 02/9753076 
www.husqvarna.bg 

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

Chile
Maquinarias Agroforestales 
Ltda. (Maga Ltda.) 
Santiago, Chile 
Avda. Chesterton 
# 8355 comuna Las Condes 
Phone: (+56) 2 202 4417 
Dalton@maga.cl 
Zipcode: 7560330 

Temuco, Chile 
Avda. Valparaíso # 01466 
Phone: (+56) 45 222 126 
Zipcode: 4780441

China 
Husqvarna (China) Machinery
Manufacturing Co., Ltd. 
No. 1355, Jia Xin Rd., 
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., 
Shanghai 
201801 
Phone: (+86) 21 59159629 
Domestic Sales 
www.gardena.com.cn 

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 
SILK ADRIA d.o.o. 
Josipa Lončara 3 
10090 Zagreb 
Phone: (+385) 1 3794 580 
silk.adria@zg.t-com.hr 

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
Husqvarna Consumer 
Outdoor Products 
Salgsafdelning Danmark 
Box 9003 
S-200 39 Malmö 
info@gardena.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 
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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 
Consumer Outdoor Products 
Kesk tee 10, Aaviku küla 
Rae vald 
Harju maakond 
75305 Estonia 
kontakt.etj@husqvarna.ee 

Finland 
Oy Husqvarna Ab 
Consumer Outdoor Products 
Lautatarhankatu 8 B / PL 3 
00581 HELSINKI 
info@gardena.fi 

France 
GARDENA France 
Immeuble Exposial 
9-11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99 
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex 
Tél. (+33) 01 40 85 30 40 
service.consommateurs@

gardena.fr 

Georgia 
ALD Group 
Beliashvili 8 
1159 Tleilisi 

Great Britain 
Husqvarna UK Ltd 
Preston Road 
Aycliffe Industrial Park 
Newton Aycliffe 
County Durham 
DL5 6UP 
info.gardena@

husqvarna.co.uk 

Greece 
P. PAPADOPOULOS S.A. 
92 ATHINON AVENUE 
ATHENS
POST CODE 10442 
GREECE
Phone: (+30) 210 5193100 
info@papadopoulos.com.gr 

Hungary 
Husqvarna Magyarország Kft. 
Ezred u. 1- 3 
1044 Budapest 
Telefon: (+36) 1 251-4161
vevoszolgalat.husqvarna@

husqvarna.hu 

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

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 Como 72 
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111 
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 

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 

Kyrgyzstan 
Alye Maki 
av. Moladaya Guardir J 3 
720014 
Bishkek 

Latvia 
Husqvarna Latvija 
Consumer Outdoor Products 
Bākūžu iela 6 
LV-1024 Rīga 
info@husqvarna.lv 

Lithuania 
UAB Husqvarna Lietuva 
Consumer Outdoor Products 
Ateities pl. 77C 
LT-52104 Kaunas 
centras@husqvarna.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 

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 
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New Zealand 
Husqvarna New Zealand Ltd. 
PO Box 76-437 
Manukau City 2241 
Phone: (+64) (0) 9 9202410 
support.nz@husqvarna.co.nz

Norway
GARDENA
Husqvarna Consumer 
Outdoor Products 
Salgskontor Norge 
Kleverveien 6 
1540 Vestby 
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 

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

Russia 

ООО „Хускварна“
141400, Московская обл., 
г. Химки, 
улица Ленинградская, 
владение 39, стр.6 
Бизнес Центр 
„Химки Бизнес Парк“, 
помещение ОВ02_04 

Serbia
Domel d.o.o. 
Autoput za Novi Sad bb 
11273 Belgrade 
Phone: (+381) 118 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 
Consumer Products 
Industriezeile 36 
4010 Linz 
Tel. : (+43) 732 77 01 01- 90 
consumer.service@

husqvarna.at 

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

Suriname
Agrofix n.v. 
Verlengde Hogestraat #22 
Phone: (+597) 472426 
agrofix@sr.net 
Pobox : 2006 
Paramaribo 
Suriname – South America 

Sweden 
Husqvarna AB 
S-561 82 Huskvarna 
info@gardena.se 

Switzerland / Schweiz 
Husqvarna Schweiz AG 
Consumer Products 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 
Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 
info@gardena.ch 

Turkey 
GARDENA Dost Diş Ticaret 
Mümessillik A.Ş. 
Sanayi Çad. Adil Sokak 
No: 1/B Kartal 
34873 Istanbul 
Phone: (+90) 216 38 93 939 
info@gardena-dost.com.tr 

Ukraine / Україна 

ТОВ «Хусварна Україна» 
вул. Васильківська, 34, 
офіс 204-г 
03022, Київ 
Тел. (+38) 044 498 39 02 
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 

1820-29.960.16 /0714 
© GARDENA 
Manufacturing GmbH 
D-89070 Ulm 
http: //www.gardena.com


