
GARDENA kerti szivattyúk    3000/4, 4000/4 és 4000/5 
  cikksz. 1426,1428,1431 
 

Használati útmutató 
 
 

A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 
 
1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 
Kérjük, figyelmesen olvassa át a használati útmutatót. Tartsa be ezeket az útmutatásokat. Ennek az útmutatónak a segítségével 
ismerje meg az kerti szivattyúk kezelőszerveit, a szivattyúk helyes használatát. 
 
Biztonsági okokból azok a személyek, akik nem ismerik ezt a használati útmutatót, nem működtethetik a kerti szivattyút. 
A gyártó által mellékelt használati útmutató betartása előfeltétele a kerti szivattyúk rendeltetésszerű használatának. A használati 
útmutató tartalmazza az üzemeltetési, karbantartási és az üzembe helyezési feltételeket is. 
 
2. Felhasználási terület, szállítható folyadékok 
A GARDENA kerti szivattyúk magánhasználatra, házi és hobbikertben való munkákhoz készültek. Házi és hobbikertekben való 
munkákra alkalmas kerti szivattyúk alatt azokat értjük, melyek elsősorban öntözőkészülékek ill. öntözőrendszerek magánkerti 
üzemeltetésére szolgálnak. Emellett a GARDENA kerti szivattyúk használhatók úszómedencék kiürítésére, vízoldékony trágyák, és 
növényvédő szerek kihordására, fűtőolaj kiszivattyúzására, mészfestékek és vízoldható favédő anyagok szállítására. 
A GARDENA kerti szivattyúk nem alkalmasak a tartós üzemre (pl. ipari felhasználás, folyamatos keringtetés) 
 
Tilos szivattyúzni maró, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, mint pl. benzint, petróleumot, nitro-oldatokat, sós 
vizet, valamint élelmiszert. A szállított folyadék hőmérséklete nem lépheti túl a 35oC-ot. 
 
3. Részei (B/C ábrák)  
1. Vízleeresztő csavar 
2. Szívóoldal 
3. Szivattyú-csatlakozóelem 33.3 mm (G1") 
4. Betöltő nyílás 
5. Nyomóoldal 
6. Be-/kikapcsoló 
7. Házrögzítő csavarok 
8. Házfedél 
9. Turbina 
10. Turbinacsavar 
 
4. A készülék felállítása 
4.1. Felállítási hely és a szivattyú üzembe helyezés előtti feltöltése 
A szivattyút a szállítandó folyadéktól biztonságos távolságban állítsa fel. 
 
• A felállítási hely legyen szilárd, száraz és tegye lehetővé a szivattyú stabil állását. 
 
• A szivattyút minden üzembe helyezés előtt legalább 2 liter szállítandó folyadékkal fel kell tölteni a betöltő nyíláson (4) át ! 
 
• Ehhez a betöltőnyílás (4) csavarját kézzel csavarja ki és a szivattyú megtöltése után újra húzza meg (ne használjon fogót). 
 
4.2. Csőcsatlakozás 
Szívóoldal (2) 
• Az egyik szivattyú-csatlakozóelemet (3) csavarja be a szivattyú szívóoldalába és kézzel erősen húzza meg addig, amíg a 

tömítőgyűrű körben rányomódik. 
 
• A szívóoldalon csavarjon a szivattyúhoz egy vákuumálló szívócsövet, légszivárgás-mentesen. Ilyen pl. a GARDENA 1411 

cikksz. szívókészlet. A felszívási idő csökkentésére ajánljuk egy visszafolyásgátlóval felszerelt szívócső használatát, amely a 
szivattyú kikapcsolása után megakadályozza a szívócső önálló kiürülését. 4 m feletti szívómagasságoknál ajánljuk a szivattyú 
tehermentesítését a szívócső pótlólagos rögzítésével, pl. egy faállványhoz. 

 
• A szívóoldalon ne használjon víztömlő csatlakoztató rendszerelemeket! 
 
Nyomóoldal (5) 
• A második szivattyú-csatlakozóelemet (3) csavarja be a szivattyú nyomóoldalába és kézzel erősen húzza meg. Ügyeljen arra, 

hogy a tömítőgyűrű körben rászoruljon a nyomóoldalra. 
 
• A szivattyú-csatlakozóelem 33.3 mm-es (G1"), amelyre a GARDENA tömlőelemeken keresztül 13 mm-es (1/2"), 19 mm-es 

(3/4") vagy 16 mm-es (5/8") tömlők is csatlakoztathatók. 
 
• A teljesítmény jobb kihasználásához 19 mm-es (3/4") tömlők használatát ajánljuk a GARDENA Profi-System szerelvényeivel 

(pl. cikksz. 1752), vagy 25 mm-es (1") tömlők használatát a szakkereskedésekben kapható szerelvényekkel együtt. 
 



• Több tömlő/csatlakozó készülék egyidejű rákapcsolásához a GARDENA 2- vagy 4-utas elosztókat (cikksz. 1210/1194) ajánljuk, 
melyek közvetlenül a nyomóoldali (5) szivattyú-csatlakozóelemre csavarhatók. 

 
 
5. Biztonsági útmutatóok az üzembe helyezéshez 
• Figyelem! MSZEN 60335-2-41 szabvány szerint úszómedencéknél, kerti tavaknál és hasonló helyeken az kerti szivattyú 

csak egy hiba-áramvédőkapcsolón (FI-kapcsoló) keresztül üzemeltethető. A szivattyú működése közben emberek a vízben 
nem tartózkodhatnak. Ügyeljen a szivattyú stabil helyzetére. Ezenkívül betartandók a MSZ 172 vonatkozó pontjai is! 
Kérjük, forduljon elektromos szakemberhez! A biztonság növelhető a GARDENA személyvédő kapcsoló (cikksz. 1737), 
vagy más, engedélyezett védőkapcsoló beiktatásával. 

 
• A hálózati csatlakozó- és hosszabbító vezetékek nem lehetnek szűkebb keresztmetszetűek, mint a H07 RNF jelzésű (VDE 

szerinti) gumitömlős vezetékek. 
 
• Gyermekek és 16 év alattiak a szivattyúkat nem üzemeltethetik és a hálózatra kapcsolt készüléktől távol tartandók. 
 
• A szivattyút ne tegye ki az esőnek. Ne használja a szivattyút vizes vagy nagyon nedves környezetben. 
 
• A szivattyú használatát mindig vizuális vizsgálat előzze meg, különösen a hálózati kábelt és dugót illetően. Sérült 

szivattyút tilos használni. A károsodott szivattyút feltétlenül meg kell vizsgáltatni a GARDENA szervizállomással, vagy 
megfelelő szakemberrel. 

 
• Ügyeljen a hálózati feszültségre. A tipuscimkén feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük a hálózati jellemzőkkel. 
 
• A szivattyút minden üzembe helyezés előtt legalább 2 liter szállítandó folyadékkal fel kell tölteni! Ezután a betöltőnyílás (4) 

csavarját kézzel erősen húzza meg (ne használjon fogót). 
 
• Üzembe helyezés előtt a nyomóvezetékre kapcsolt elzáró szerveket (csatlakozó készülékek, vízmegállító, stb.) nyissa meg. 
 
• A nyomóvezetékben maradt vizet távolítsa el, hogy a levegő a felszívási folyamat alatt szabadon kiáramolhasson. 
 
 
6. Üzembe helyezés 
• A be-/kikapcsolót (6) helyezze "0" állásba. 
 
• A szivattyút legalább 2 liter szállítandó folyadékkal töltse fel a betöltő nyíláson (4) keresztül. 
 
• A csatlakozó dugót csatlakoztassa a hálózati váltakozó áramú (220 V, 50/60 Hz) konnektorba. 
 
• A nyomóoldalra (5) rákötött tömlőt tartsa függőlegesen a szivattyú fölé kb. 1 m-re, amíg a szivattyú felszívást végez (D ábra). 
 
• A megadott maximális önfelszívó magasság (lásd még a 9. pontot is) csak akkor érhető el, ha a szivattyút a betöltő csonkon (4) 

át a túlcsordulásig teletöltjük, és a szívócsövet eközben és az önfelszívás alatt úgy tartjuk a magasba, hogy a szívócsövön át 
szállítandó folyadék a szivattyúból ne távozhasson. (D ábra) 

 
 
7. A készülék működtetése 
• A szállítandó folyadék kimaradásakor azonnal le kell kapcsolni a szivattyút. 
• A csatlakozó kábel nem használható a szivattyú vitelére. A hálózati dugót ne a kábelnél, hanem a dugó testénél fogva 

húzza ki a konnektorból. Védje a kábelt a hőtől, olajtól és az éles sarkoktól. 
• Üzemen kívül helyezés után, ha a szivattyút nem használja, vagy karbantartás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a 

konnektorból. 
• A szárazüzem elkerülése érdekében figyeljen arra, hogy a szívócső vége egyfolytában a szállítandó folyadékban legyen. 
• A szivattyút ne működtesse zárt nyomóvezeték mellett 5 percnél tovább. 
• A szállított folyadék hőmérséklete nem lépheti túl a 35oC-ot. 
• Homok és más súroló hatású anyagok a szivattyú gyorsabb elhasználódásához és teljesítményének csökkenéséhez vezetnek. 
• A szivattyúk nem alkalmasak a tartós üzemeltetésre (pl. ipari felhasználás, folyamatos keringtetés). 
• A minimális átfolyó tömeg 80 l/óra (1.3 l/perc). Ennél kisebb teljesítményt igénylő csatlakozó készülékeket ne kapcsoljon a 

szivattyúra. 
• Ha a szivattyút nyomásnövelésre használja, a (nyomóoldalon) megengedett legnagyobb 8 bar belső nyomást nem szabad 

túllépni. A megnövelendő nyomás és a szivattyú adta nyomás összeadódnak. Példa: nyomás a vízcsapnál 1.5 bar, a 4000/4 kerti 
szivattyú maximális nyomása 4.2 bar - összes nyomás 5.7 bar. 

 
8. Karbantartás, ápolás, tárolás  
A GARDENA kerti szivattyúk megbízhatóan működnek karbantartás nélkül. Vízoldékony trágyák, növényvédő szerek, 
mészfestékek, fűtőolaj (Dieselolaj) szivattyúzása után a szivattyút langyos (max. 35 oC) vízzel, esetleg tisztítószer (pl. mosogatószer) 
hozzáadása mellett öblítse ki és a szennyvizet a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezelje. 
 
Az elszennyeződés miatt megakadt turbina kiszabadítható, ha turbinacsavart (10) egy csavarhúzóval megforgatjuk (itt ügyeljünk a 
házon feltüntetett forgatási irányra). Ha ez nem lehetséges, a ház rögzítő csavarok (7) kicsavarása és a ház (8) levétele után a 
turbinatér megtisztítható. Szükség esetén a turbina levehető a turbinacsavar (10) csavarhúzóval való megtartása mellet egy 
gyűrűskulcs segítségével. Az összeszerelésnél figyeljen arra, hogy a részeket a szétszerelés sorrendjében helyezze újra vissza. 



 
A fagyok beköszöntése előtt a szivattyút a vízleeresztő csavaron (1) át ürítse ki és tárolja fagymentesen. 
 
9. szivattyú ismertető adatok 
 
Névleges teljesítmény 
Max. szállítási mennyiség 
Max. nyomás 
Max. szállítási magasság 
Max. önfelszívó magasság 
Megengedett belső nyomás (nyomóoldal) 
 
Feszültség 
Frekvencia 
Zajszint LWA

1) 
Mérési eljárás EN 60335-1 szerint 

 
W 
l/h 
bar 
m 
m 
bar 
 
V 
Hz 
dB (A) 

3000/4 
750 
3300 
4.0 
40 
9 
8 
 
230 
50 
80 

4000/4 
800 
3600 
4.2 
42 
9 
8 
 
230 
50 
83 

4000/5 
1000 
3.600 
5.0 
50 
9 
8 
 
230 
50 
84 

 
szivattyú teljesítménygörbe (A ábra) 
A teljesítményadatok (max. szállítási mennyiség, max. nyomás) 0.5 m-es szívómagasságra és 25 mm-es (1") szívótömlőre 
vonatkoznak. 
 
10. Biztonsági- és vizsgajelzések 
A GARDENA kerti szivattyúk a Készülékbiztonsági Törvénynek (GSG) megfelelően készültek és vizsgáztak (TÜV). 
A GARDENA kerti szivattyúk a EMVG előírásainak megfelelően rádió-zavarmentesítettek. 
Nedvesség- és érintésvédelem a DIN VDE 0470-1 (EN 60529) szerint. 
Figyelem! Az elektromos részek javítását csak a GARDENA Szivattyúszerviz végezheti el, beleértve a hálózati vezeték cseréjét is! 
 
MSZEN 60335-2-41:1995 szabvány szerint úszómedencékben, kerti tavakban és szökőkutakban a szivattyúkat csak egy hiba 
áramvédő kapcsolón keresztül szabad működtetni. A szivattyú működése közben a vízben emberek nem tartózkodhatnak! 
Ezen kívül betartandók a MSZ 172 vonatkozó pontjai is! Kérjük forduljon elektromos szakemberhez! 
 
11. Ajánlott tartozékok 
GARDENA szívótömlők 
Megtörés- és vákuumálló, választhatóan méteráruként 19 mm (3/4") vagy 25 mm (1") átmérővel, csatlakozószerelvények nélkül, 
vagy fix hosszban, csatlakozó szerelvényekkel. 
 
GARDENA csatlakozóelemek (cikksz. 1723/1724) / szívószűrő visszafolyás gátlóval (cikksz. 1726/1727/1728) 
A szívótömlő-méteráru felszereléséhez. 
 
GARDENA szivattyú-előszűrő, cikksz. 1731 
Különösen ajánlott homoktartalmú közegek szállításához. 
 
GARDENA elektronikus nyomáskapcsoló, cikksz. 1739 
Az üzemi nyomás függvényében automatikusan be- ill. kikapcsolja a szivattyút. Szárazüzem-biztosítással. 
 
GARDENA szárazüzem-biztosítás, cikksz. 1741 
Megvédi a szivattyút a szállítandó folyadék kimaradása miatti keletkező károsodástól. 
 
GARDENA szívótömlő vert kutakhoz, cikksz. 1729 
A szivattyú vákuumálló csatlakoztatásához vert kutakhoz vagy merev csövekhez. 0.5 m hosszú. Mindkét végén 33.3 mm-es (G1") 
belső menettel. 
 
GARDENA permetező fúvókás egység, cikksz. 1445-00.000.00 
Elsősorban növényvédő szerek kihordására alkalmas készülék. Beszerezhető a GARDENA vevőszolgálatnál. 
 
12. Üzemzavarok 
Zavar 
 
A szivattyúmotor jár, de nem szív fel. 
 

Lehetséges ok 
 
A szivattyút üzembe helyezés előtt nem 
töltötték fel szállítandó folyadékkal. 
 
A betöltött folyadék eltávozik az 
önfelszívási folyamat alatt a 
nyomóoldalhoz (5) csatlakoztatott 
csőből. 
 
 
Szivárgó ill. sérült szívóvezeték. 
 
 
 
 
 

Elhárítás 
 
Töltse fel a szivattyút (lásd 4.1 pontot) 
 
 
Újra töltse meg a szivattyút (lásd a 4.1 
pontot). Az újra üzembe helyezéskor a 
nyomócsövet 1 m-re tartsa függőlegesen 
a szivattyú fölé, amíg a szivattyú felszív 
(D ábra). 
 
Állítsa helyre a szigeteléseket ill. 
vizsgálja meg a szívóvezeték épségét. 
Abszolút vákuumálló csatlakozást a 
GARDENA szívótömlő használatával 
(lásd 11. pontot) érhet el. 
 



 
A betöltő nyílás (4) csavartömítése 
ereszt. 
 
A levegő nem tud távozni, mert a 
nyomóoldal (5) zárt, vagy víz maradt a 
nyomócsőben. 
 
 
 
Nem tartották be a várakozási időt. 
 
 
 A szívószűrő, vagy visszafolyás-gátló 
eltömődött a szívócsőben 
 
 
Túl nagy szívómagasság. 

A csavart kézzel jól szorítsa meg (ne 
használjon fogót). 
 
A nyomóvezeték elzáró szerveit (pl. 
permetező) nyissa meg, ill. a 
nyomótömlőt ürítse ki vagy a 
szivattyúról vegye le a szívóüzem alatt. 
 
Kapcsolja be a szivattyút és max. 7 
percig várjon. 
 
A szitát, szűrőt ill. visszafolyásgátlót 
tisztítsa meg. 
 
 
Csökkentse a szívómagasságot. 

 
Más, felszívásnál jelentkező probléma esetén használja GARDENA szívótömlőt visszafolyásgátlóval (lásd 11. pontot) és üzembe 
helyezés előtt a szivattyút a betöltőnyíláson (4) át szállítandó folyadékkal töltse fel. 
 
A szivattyúmotor jár, de a szállított 
mennyiség vagy a nyomás hirtelen 
visszaesik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szivattyúmotor nem indul be, vagy 
üzem közben hirtelen megáll. 
 
 

A szívószűrő a szívótömlőben a 
folyadékszint fölé került. 
 
 
A szívószűrő vagy a visszafolyás-gátló 
eltömődött. 
 
A turbina eltömődött 
 
 
 
Áramkimaradás 
 
 
A túláramvédő kapcsoló túlterhelés miatt 
kikapcsolta a szivattyút. 
 
 
 
 
Megszakadás az elektromos részben. 

A szivattyút a nyomó-oldalon (5) fojtsa 
le szabályozószeleppel, pl. GARDENA 
cikksz. 977 
 
A szűrőt ill. visszafolyásgátlót tisztítsa 
meg. 
 
Húzza ki a hálózati csatlakozót és 
tisztítsa meg a turbinát (lásd a 8. pontot). 
 
Ellenőrizze a biztosítékot és a 
vezetékeket. 
 
Húzza ki a hálózati csatlakozót és 
tisztítsa meg a turbinát (lásd a 8. pontot). 
Ügyeljen a szállítandó folyadék 
maximális hőmérsékletére (35 oC) 
 
A szivattyút küldje be a GARDENA 
vevőszolgálathoz. 

Egyéb meghibásodások esetén kérjük, lépjen kapcsolatba GARDENA Szivattyúszervizzel: Budapest VII. Thököly út 32.tel: 2679-
363, vagy a hibás készüléket a hiba rövid leírásával és garanciális esetben a megfelelő garanciaokmányokkal együtt közvetlenül a 
feltüntetett szervizbe küldje be. 
 
Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott 
károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA - vagy általunk 
kibocsátott alkatrészekkel végzik el és a javítást nem a GARDENA Szivattyúszerviz végzi el. Ez értelemszerűen érvényes a 
kiegészítő részekre és a tartozékokra is. 
 
EU normáknak való megfelelésről szóló nyilatkozat 
GARDENA Kress + Kastner GmbH 
Hans-Lorenser-Str. 40 - D-89079 Ulm 
igazolja, hogy az alább felsorolt készülék(ek), az általunk forgalomba hozott kivitelben, teljesítik az összehangolt EU irányelvek, EU 
biztonsági szabványok és termékspecifikus EU szabványok követelményeit. 
A készülék(ek) velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. 
 
A készülék megnevezése 
 
típusa(i) 
 
Cikksz. 
 
EU-irányelvek 
 
 
 
Összehangolt EN 
 
 
 

Kerti szivattyú 
 
3000/4, 4000/4, 4000/5 
 
1426, 1428, 1431 
 
EU gépekről szóló irányelvek 
89/392/EG, i.d.F. 91/368/EG 
Elektromágneses egészségügyi norma 89/336/EG 
 
EN 292-1 
EN 292-2 
EN 55014-1/2 
EN 50081-2 



 
 
 
Nemzeti normák 
 

EN 50082-2 
EN 60555-2/3 
 
MSZ 161 
MSZEN 60335-2-41 

CE bejegyzés éve     1995 
 
Ulm 1996.11.14. 
 
J. Katzer 
Műszaki vezető 
 
 
Jótállás: 
   
A GARDENA erre a termékre 3 év (a vétel időpontjától számítva) garanciát vállal. Ez a garancia minden olyan 
termékhiányosságra vonatkozik, mely bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A szolgáltatás 
jellegét mi választjuk meg: ez lehet a hozzánk beküldött készülék kifogástalan új készülékre való cseréje vagy ingyenes 
javítása, amennyiben a következő előfeltételek teljesülnek: 
 
A készüléket szakszerűen és a használati utasításban leírtaknak megfelelően kezelték.  
 
Sem a vevő, sem egy harmadik személy nem kísérelte meg a készülék javítását. 
 
Ez a gyártói garancia nem érinti a kereskedővel vagy eladóval szemben támasztott teljesítési igényeket. 
 
A készüléket küldje megfelelő bélyegzéssel közvetlenül a GARDENA szervizbe, a hiba leírásával a jótállási jeggyel és 
a számla másolatával. 
 
Nyomatékosan utalunk arra, hogy a temékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által 
okozott károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti 
GARDENA - vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végzik el. Ez értelemszerűen érvényes a kiegészítő 
részekre és a tartozékokra is. 
 
Vevőszolgálat: 
GARDENA       
Magyarország Kft.     
H-1158 Budapest     
Késmárk u.22.      

Tel: 416-2676 
 
GARDENA SZERVIZEK: 
 
 

 
Jegenye Kft. 

Variomat Kft. 
(csak szivattyú) 

 
Edison Szerszám 

1184 Budapest 1074 Budapest 6722 Szeged 
Jegenye fasor 15. Thököly út 32. Török u. 1/a 
Tel: (1) 290-6788 Tel: (1) 352-8119 Tel: (62) 426-833 
 
Hirschtec Kft. 

 
Nyári Kert Bt. 

 
Spirál 96 Kft. 

7630 Pécs 9026 Győr 4025 Debrecen 
Kiskőszeg u. 5. Dózsa rkp. 7. Nyugati u. 5-7. 
Tel: (72) 326-298 Tel: (96) 329-203 Tel: (52) 413-035 
 
Tibor és társa Bt. 

 
Vasi Agro Center Kft. 

 

3529 Miskolc 9700 Szombathely  
Szilágyi D. u. 36. Pálya u. 5.  
Tel: (46) 416-540 Tel: (94) 501-702  
 


