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GARDENA zawór automatyczny V1 / V2
Wskazówki dotycz¹ce instrukcji obs³ugi!
Przed uruchomieniem nale¿y dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, zapoznaæ siê z urz¹dzeniem i podstawowymi zasadami bezpieczeñstwa.
Dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 16 roku ¿ycia oraz osoby, które nie zapozna³y siê
z instrukcj¹ obs³ugi nie mog¹ obs³ugiwaæ urz¹dzenia i winny siê trzymaæ od
niego z daleka.
Proszê zachowaæ instrukcjê obs³ugi!
Treæ
1. Zastosowanie
2. Wskazówki bezpieczeñstwa
3. Monta¿
4. Eksploatacja
5. Konserwacja
6. Usuwanie usterek
7. Przechowywanie
8. Dostêpne wyposa¿enie dodatkowe
9. Dane techniczne
10. Serwis

1. Zastosowanie

Zawór automatyczny jest u¿ywany w po³¹czeniu z programatorem ( art. nr 1242 ) i elementem steruj¹cym ( art. nr 1250 ) albo ze sterownikiem radiowym ( art. nr 1243 ) i
odbiornikiem radiowym ( art. nr 1244, 1245 ) jako czêæ systemu nawadniaj¹cego.
1242

1250

1243

1244 / 1245

Urz¹dzenie to s³u¿y do automatycznego sterowania pojedynczych sektorów nawadniania.
Podzielenie systemu na niezale¿ne sekcje jest wskazane ze wzglêdu na ró¿ne zapotrzebowania na wodê poszczególnych rolin oraz przy niewystarczaj¹cej iloci wody uruchomienia ca³ego systemu nawadniaj¹cego.
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Zawór automatyczny jako urz¹dzenie steruj¹ce grup¹ zraszaczy wynurzalnych lub MicroDrip Systemem mo¿e byæ zamontowany pod ziemi¹.
Stosowanie siê do niniejszej instrukcji obs³ugi jest warunkiem prawid³owego u¿ytkowania
zaworu automatycznego.
Uwaga! Zawór automatyczny mo¿e byæ u¿ywany tylko w po³¹czeniu z elementem steruj¹cym GARDENA oraz odbiornikiem radiowym GARDENA.

2. Wskazówki bezpieczeñstwa

Cinienie w systemie nawadniaj¹cym - Nale¿y przestrzegaæ
wskazówek bezpieczeñstwa znajduj¹cych siê bezporednio na obudowie zaworu.
Uwaga! -- Przed uruchomieniem nale¿y przeczytaæ dok³adnie
instrukcjê obs³ugi.
Zimowanie -- Przed nastaniem pierwszych mrozów nale¿y
wymontowaæ z obudowy zawór automatyczny.

-- Nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa zamieszczonych w instrukcji obs³ugi.
Zanieszyszczenie /zaworu automatycznego/ -- Jeli u¿ywana woda jest
zanieczyszczona, system musi byæ zabezpieczony centralnie umieszczonym filtrem
GARDENA ( art. nr 1506 ).
Cisnienie w systemie nawadniajacym.
Jako ¿e funkcjonowanie systemu nawadniaj¹cego zale¿y od cinienia wody, nale¿y
zwracaæ uwagê aby cykle nawadniania poszczególnych sekcji nie nak³ada³y siê na siebie,
a zaprojektowane obiegi wodne by³y zaopatrywane w wystarczaj¹c¹ iloæ wody podawanej
pod odpowiednim cinieniem. Nale¿y przestrzegaæ uwag dotycz¹cych planowania systemu
nawadniaj¹cego znajduj¹cych siê na opakowaniu produktu. Dodatkowe informacje mo¿na
uzyskaæ w prospektach firmy GARDENA "Technika Nawadniania" i "Sprinkler-System".

3. Monta¿

Pod³¹czenie: Zawór automatyczny jest instalowany w ziemi, mo¿e byæ te¿ jednak
umiejscowiony nad powierzchni¹ gruntu. 1. Plan instalacji (patrz: np. rys. poni¿ej).

Dalsze informacje mo¿na uzyskaæ w prospekcie firmy GARDENA "Sprinkler System"
dostêpnym w punktach sprzeda¿y.
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GARDENA Verlegerohre an
Ventilschacht anschließen :
3a
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Przy³¹czenie rury monta¿owej do obudowy zaworu:
W celu pod³¹czenia zaworu automatycznego mo¿na u¿yæ, np.
rury monta¿owej GARDENA. Gwint ³¹cz¹cy ma powszechny
w urz¹dzeniach sanitarnych rozmiar 33,3 mm (G1).
Monta¿ wstêpny: Gwinty wewnêtrzne (2) nasmarowaæ
za³¹czonym silkonem.
1. Obydwie nakrêtki przy³¹czeniowe (2) nasun¹æ na koniec
rury (3) / (3a).
Wskazówka: rurê jest ³atwiej nasun¹æ na ³¹cznik zaworu
automatycznego po uprzednim ogrzaniu jej koñca w ciep³ej
wodzie.
2. W³o¿yæ króciec przy³¹czeniowy z otworami w koniec rury
monta¿owej (4a) po stronie wyjciowej (3a).
3. W³o¿yæ króciec przy³¹czeniowy bez otworów w koniec rury
monta¿owej (4) po stronie wejciowej (3).
4. Obydwie nakrêtki przy³¹czeniowe (2) nale¿y rêcznie mocno
dokrêciæ ( bez u¿ycia narzêdzi ).
5. Obydwa króæce (4) / (4a) wsun¹æ od strony zewnêtrznej
obudowy.
6. Przykrêciæ od wewn¹trz do obudowy zaworu obydwa
przy³¹cza (4) / (4a) za pomoc¹ nakrêtek.
Wskazówka: Do przy³¹czy mog¹ byæ równie¿ pod³¹czone
inne urz¹dzenia posiadaj¹ce gwint ³¹cz¹cy 33,3 mm (G1).
P³ukanie urz¹dzenia:
Po pod³¹czeniu rury monta¿owej do obudowy zaworu
urz¹dzenie musi zostaæ przep³ukane. Przep³ukanie instalacji
po pod³¹czeniu rur pozwoli na unikniêcie zanieczyszczenia
zaworów automatycznych.

Anlage durchspülen :
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2. Przy monta¿u podziemnym zawór powinien byæ osadzony
na podstawie z ubitego gruboziarnistego ¿wiru ( 1 ) o wymiarach 20 x 30 x 10 cm3 (V1) / 30 x 35 x 10 cm3 ( V2), w celu
zapewnienia prawid³owego zdrenowania obudowy.
3. Kanty zaworu automatycznego powinny byæ zainstalowane
równo z powierzchni¹ ziemi. W ten sposób mo¿na unikn¹æ
uszkodzeñ w czasie koszenia trawy.

1

4a

11:21

4a

Monta¿ wstêpny: Ma³y oring (6) rury teleskopowej (7),
du¿y oring (6a) rury ³¹cz¹cej (8) nasmarowaæ za³¹czonym
silikonem.
1. O-ring (6) / (6a) za³o¿yæ od strony wejciowej rury
teleskopowej (7) i rury ³¹cz¹cej(8).
2. Rurê teleskopow¹ (7) wsun¹æ w króciec (4a).
Strza³ka na rurze teleskopowej pokazuje kierunek przep³ywu.
3. Rurê ³¹cz¹c¹ (8) przykrêciæ do króæca (4).
4. Rurê teleskopow¹ (7) przykrêciæ do rury ³¹cz¹cej (8).
5. Otworzyæ dop³yw wody (4).
Urz¹dzenie zostanie przep³ukane.
6. Rurê ³¹cz¹c¹ (8)wymontowaæ.
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Zamykanie przy³¹cza wejciowego: Je¿eli do jednego ujêEingangsseitigen
cia wody zosta³o pod³¹czonych kilka zaworów automatyAnschluss schließen :
cznych, w celu osi¹gniêcia odpowiedniego cinienia wody
10
8 9
nale¿y ka¿d¹ rurê oddzielnie przep³ukaæ.
W nie sp³ukiwanych rurach rurê monta¿ow¹ zamkn¹æ
zalepk¹ (9) lub króciec przy³¹czeniowy (10) zamkn¹æ przy
pomocy dostêpnych w handlu zalepek z gwintem
wewnêtrznym 1".
Bewässerungsventil
Monta¿ zaworu automatycznego: Prawid³owe funkcjonomontieren :
wanie zintegrowanego zaworu magnetycznego uzale¿nione
jest od prawid³owego ustawienia od kierunku przep³ywu wody.
Uwaga, kierunek przep³ywu! W trakcie instalacji zaworu
automatycznego nale¿y zwróciæ uwagê na kierunek
przep³ywu wody.
1. Rurê teleskopow¹ (7) ca³kowicie wsun¹æ w króciec (4a).
10 12 11
13
Strza³ka na rurze teleskopowej pokazuje kierunek przep³ywu.
2. Przykrêciæ nakrêtk¹ (12) zawór automatyczny (11) do
7
króæca przy³¹czeniowego (10).
4a
3. Rurê teleskopow¹ (7) przykrêciæ do zaworu
automatycznego (11).
4. Zawleczkê (13) wsun¹æ w otwory króæca przy³¹czeniowego
(4a), nastêpnie zamocowaæ rurê teleskopow¹ (7).
Po otwarciu pokrywy obudowy (14) mo¿na zauwa¿yæ
kierunek przep³ywu zaznaczony strza³k¹ na rurze
teleskopowej (7).

Alternatywnie zamiast zaworu automatycznego mo¿na
równie¿ zamontowaæ w obudowê nastêpuj¹ce urz¹dzenia
steruj¹ce nawadnianiem GARDENA:
o
o
o
o
o

sterownik
sterownik
sterownik
sterownik
sterownik

nawadniania
nawadniania
nawadniania
nawadniania
nawadniania

T14E
T1030
C 1030 plus
C 1060 profi

(
(
(
(
(

art.
art.
art.
art.
art.

nr
nr
nr
nr
nr

1169 )
1820 )
1805 )
1810 )
1815 )

•
•
•
•
•

Schachtdeckel verriegeln :

Rura teleskopowa mo¿e byæ regulowana w czasie instalacji
w celu dopasowania ró¿nic w wymiarach.
Zabezpieczenie pokrywy obudowy: Poprzez przekrêcenie 15
dwigni zamykaj¹cej (15) o 90° pokrywa mo¿e zostaæ
zamkniêta na sta³e. W celu zabezpieczenia przed kradzie¿¹,
pokrywa obudowy (14) mo¿e byæ zamkniêta.

14
16

Pokrywê obudowy nale¿y zamkn¹æ ( ma³¹ k³ódk¹ lub
zamkiem ). W tym celu przewidziano specjalny otwór (16) lub Bodenfeuchte- oder
przykrywê obudowy (14) przymocowaæ wkrêtem (4,2 x 19 ). Regensensor (optional)
anschließen :
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Pod³¹czenie czujnika wilgotnoci lub czujnika
deszczowego: Niezale¿nie od zapisywanego programu
nawadniaj¹cego istnieje mo¿liwoæ dodatkowego regu20
17
lowania nawadniania w zale¿noci od wilgotnoci gleby.
Je¿eli wilgotnoæ pod³o¿a jest wystarczaj¹ca program
18
zostanie anulowany lub aktywacja programu zostanie
wstrzymana.
1. Czujnik wilgotnoci (17) umieciæ w zasiêgu zraszaczy
18
ewentualnie czujnik deszczowy (istnieje te¿ kabel
21
przed³u¿aj¹cy) umieciæ poza zasiêgiem zraszaczy.
20
19
2. Przeprowadziæ kabel przy³¹czeniowy (19) czujnika (17)
przez jeden z dwóch otworów zatyczki (18).
3. Doprowadziæ do obudowy zaworu na odpowiedni¹
d³ugoæ kabla przy³¹czeniowego (19).
4. Wcisn¹æ zatyczkê (18) w cianê zaworu automatycznego.
5. W³o¿yæ wtyczkê (20) do gniazdka czujnika elementu steruj¹cego/odbiornika radiowego.
19

4.Eksploatacja

Automatyczne sterowanie: Dwigniê (22) ustawiæ w pozycji "AUTO". Dop³yw wody do
systemu nawadniaj¹cego kontrolowany bêdzie zgodnie z programem elementu
steruj¹cego / odbiornika radiowego.
Rêczne sterowanie: Dwigniê (22) ustawiæ w pozycji "ON". Sta³y dop³yw wody niezale¿nie od programu lub dwigniê (22) ustawiæ w pozycji "OFF". Brak dop³ywu wody
niezale¿nie od programu.

5. Konserwacja

Czyszczenie filtra:
1. Zawleczkê (13) wyci¹gn¹æ.
22
2. Nakrêtkê (12) i rurê teleskopow¹ (7) od³¹czyæ.
3. Zawór automatyczny (11) zdemontowaæ i filtr (23)
delikatnie wyczyciæ.
5. Zawór automatyczny zmontowaæ (patrz punkt 3 " Monta¿").
Podczas tych prac strona wejciowa powinna byæ zamkniêta (patrz punkt 3
"Monta¿" "Zamykanie przy³¹cza wejciowego").
23 12

11

13

7

Wymiana wyk³adziny z g¹bki: Wyk³adzina z g¹bki (24)
zapobiega wtargniêciu owadów (szczególnie mrówek).
Powinna byæ ona wymienia po zu¿yciu siê (proszê skontaktowaæ siê z serwisem GARDENA).
14
25

Wymiana pokrywy obudowy: Pokrywa obudowy jest
przymocowana do obudowy zaworu dwoma zawiasami.
1. Pokrywê obudowy (14) nale¿y otworzyæ.
2. W celu zdjêcia pokrywy (14) nale¿y po jej otwarciu
poci¹gn¹æ j¹ do ty³u i zdj¹æ z zawiasów (25).
3. Now¹ pokrywê zamontowaæ w odwrotnej kolejnoci.

6
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6. Usuwanie usterek
Usterka

Prawdopodobna przyczyna

Sposób postêpowania

1. Zawór magnetyczny
nie otwiera siê. Brak
przep³ywu wody.

Element steruj¹cy
/odbiornik radiowy nie jest
prawid³owo zamontowany
na zaworze magnetcznym.
Przerwany dop³yw wody.
Rura zamkniêta.
Dwignia steruj¹ca(22)
w pozycji "OFF".

Zamontowaæ prawid³owo
element steruj¹cy
/odbiornik radiowy

Zawór magnetyczny nie
zamyka siê, ci¹g³y
przep³yw wody.

Zawór magnetyczny
zamontowany w odwrotnym kierunku ni¿ kierunek
przep³ywu wody.

Zmieniæ kierunek ustawienia zaworu ( zgodnie z
kierunkiem przep³ywu
wody).

S³aby przep³yw wody

Zanieczyszczony filtr.

Oczyciæ filtr (23)

Zsuwa siê rura
z przy³¹cza

Przed monta¿em nie zosta³
nasmarowany gwint.

Gwint przy³¹czeniowy (4)
(4a) nasmarowaæ/
nat³uciæ.
Nakrêtkê nale¿y mocno
dokrêciæ.

Nakrêtka za s³abo przykrêcona.

Przywróciæ dop³yw wody.
Zalepkê (9) wymontowaæ.
Zmieniæ pozycjê dwigni
(22) na "AUTO"

W przypadku wyst¹pienia innych usterek prosimy o kontakt z jednym z naszych punktów serwisowych lub o przes³anie wadliwego urz¹dzenia wraz z krótkim opisem usterki do punktu serwisowego, a jeli jest ono przedmiotem reklamacji prosimy o za³¹czenie karty gwarancyjnej.

7. Przechowywanie

Aby unikn¹æ uszkodzenia zaworu automatycznego i ca³ej instalacji nawadniaj¹cej nale¿y
przed nastaniem pierwszych mrozów poczyniæ nastêpuj¹ce kroki:
1. Zamkn¹æ kran. W¹¿ przy³¹czeniowy miêdzy kranem, a puszk¹ pod³¹czeniow¹
GARDENA 1594 poluzowaæ doprowadzaj¹c w ten sposób powietrze do instalacji.
2. Przy pod³¹czeniu instalacji nawadniaj¹cej bezporednio do domowej instalacji wodnej
nale¿y wczeniej odci¹æ dop³yw wody i otworzyæ zawór opró¿niaj¹cy w instalacji domowej.
3. Pokrêt³o (22) wszystkich zaworów ustawiæ w pozycji "ON".
4. Urz¹dzenie opró¿niæ (np. sprê¿onym powietrzem) lub w przypadku systemu na
pochy³ym terenie wymontowaæ tylko najg³êbiej po³o¿ony zawór, sk³adowaæ w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem, lub wymontowaæ wszystkie zawory i przechowywaæ je w
miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
5. W miejsce po wymontowanych zaworach musi zostaæ za³o¿ona rura ³¹cz¹ca (patrz.
Pkt. "3. Monta¿", "P³ukanie urz¹dzenia"), która bêdzie zapobiegaæ przedostaniu siê
zanieczyszczeñ do systemu.
6. Wyj¹æ bateriê z elementu steruj¹cego /odbiornika radiowego.
7. Pokrywê obudowy zablokowaæ (patrz "3 Monta¿", "Zabezpieczenie pokrywy obudowy").

8. Dostêpne wyposa¿enie dodatkowe
GARDENA rura monta¿owa
GARDENA odbiornik radiowy

art. nr 1580 / 1582
art. nr 1244 / 1245
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element steruj¹cy
czujnik wilgotnoci
czujnik deszczowy
kabel przed³u¿aj¹cy czujnika wilgotnisci
i czujnika deszczowego
GARDENA drobny filtr
GARDENA filtr centralny

art. nr 1250
art. nr 1187 (z kablem 5 m)
art. nr 1189
art. nr 1186
art. nr 1174
art. nr 1506

9. Dane techniczne

Zawór magnetyczny
Cinienie dopuszczalne
Rodzaj przepompowywanej cieczy
Maksymalna temperatura wody

1-12 bar
czysta s³odka woda
40oC

10. Serwis

W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ prosimy o skontaktowanie siê z naszym serwisem,
tel: 022/ 727 56 90 lub z jednym z punktów serwisowych wymienionych na odwrocie karty
gwarancyjnej. Jeli to konieczne prosimy o przys³anie uszkodzonego urz¹dzenia z krótkim
opisem usterki, lub w przypadku okresu gwarancyjnego - z odpowiednimi dokumentami
gwarancyjnymi, bezporednio do punktu serwisowego najbli¿szego miejscu zamieszkania.
Gwarancja
Firma GARDENA udziela na zakupiony artyku³ 12 miesiêcy gwarancji (od daty zakupu). W
ramach gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie wszelkie usterki pod warunkiem, ¿e urz¹dzenie
jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i w ramach opisanych w instrukcji obs³ugi.
Gwarancj¹ niniejsz¹ objête s¹ usterki produktu spowodowane wadliwymi czêciami lub
defektami produkcyjnymi. Wszelkie usterki ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuniête w
jednym z Autoryzowanych Punktów Serwisowych w mo¿liwie najkrótszym czasie, a nie
d³u¿szym jednak ni¿ 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz¹dzenia do serwisu.
Gwarancj¹ nie s¹ objête:
- naprawy urz¹dzeñ, w których uszkodzenia powsta³y na skutek:
a. niew³aciwej obs³ugi lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem,
b. dzia³ania si³y wy¿szej (po¿ar, powód, wy³adowania atmosferyczne, itp.)
c. mechanicznego uszkodzenia produktu i wywo³anych nim wad,
d. napraw dokonywanych przez osoby inne ni¿ Autoryzowane Punkty Serwisowe,
- urz¹dzenia, w których dokonano samowolnych zamian podzespo³ów
z innych urz¹dzeñ oraz urz¹dzenia, w których dokonano przeróbek
- urz¹dzenia, których kartê gwarancyjna zatarto, zamazano lub zmieniono.
W przypadku reklamacji kartê gwarancyjn¹ przes³aæ razem z urz¹dzeniem.
Zwracamy Pañstwa uwagê na fakt, i¿ nie odpowiadamy za
szkody wyrz¹dzone przez nasze urz¹dzenia, je¿eli powsta³y one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany nieoryginalnych czêci GARDENA lub czêci nie polecanych przez nas oraz je¿eli
naprawa nie zosta³a dokonana przez serwis GARDENA lub
autoryzowanego fachowca. Podobne ustalenia obowi¹zuj¹
w przypadku czêci uzupe³niaj¹cych i osprzêtu.
8
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