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atenţie! Vă rugăm să citiți manualul înainte 
de a utiliza.

avertizare! Închideți întotdeauna sursa de apă 
(robinetul de alimentare cu apă) după utilizarea 
produselor de udare a grădinii. • Pericol de șoc 
electric - Nu direcționați jetul de apă pe sau lân-
gă conexiuni electrice sau prize. • Nu îndreptați 
jetul de apă către persoane sau animale. • Nu 
utilizați apă potabilă. • Doar pentru grădinari 
amatori - utilizarea industrială va anula garanția. 
Pentru udare numai cu sursă de apă pentru uz 
casnic. Nu folosiți la interior. • Presiune reco-
mandată - 4 bar. • Nu folosiți cu apă care depă-
șește 38°C. • Se deconectează și se scurge apa 
înainte de depozitare în mediu ferit de îngheț. • 
Nu lăsați produsul sub presiune când nu este 
folosit.

Reciclare 
important! Produsul se va preda pentru recicla-
re prin intermediul centrelor de colectare locale.

Condiții de garanție Producătorul va repara 
sau înlocui, prin intermediul furnizorului, orice 
piesă a produsului care se dovedește a se fi de-
teriorat din cauza defectelor de fabricație, pentru 
o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării. 
Acest serviciu este supus următoarei condițiii: 
dispozitivul a fost utilizat corect, conform reco-
mandărilor din manualul de utilizare. Garanția nu 
acoperă defectele datorate modificărilor, utilizării 
necorespunzătoare sau uzurii. Garanția este 
valabilă numai în cazul în care clientul returnează 
comerciantului produsul complet împreună cu 
bonul sau alt document care dovedește data 
achiziției. Garanția este îndeplinită prin înlocuirea 
produsului defect sau prin repararea dispozitivu-
lui defect. Producătorul își rezervă dreptul de a 
alege între aceste opțiuni.

Declarația de conformitate UE Fiskars Oy, 
Finlanda certifică prin prezenta că la ieșirea din 
fabrica Fiskars, aspersoarele Fiskars sunt în 
conformitate cu liniile directoare armonizate ale 
UE, cu standardele UE de siguranță și cu stan-
dardele specifice produsului. Acest certificat 
devine nul dacă unitățile sunt modificate fără 
aprobarea Fiskars. Declarația CE de conformita-
te în conformitate cu Directiva Europeană privind 
Mașinile 2006/42/CE anexa I și alte directive 
aplicabile.

Utilizare Reglați distanța de udare și direcția 
cu ajutorul butonului de comandă (D). Cele 4 
opțiuni posibile: complet (D1), centru (D2), stânga 
(D3) și dreapta (D4). 

Depozitare 
1. Depozitați în mediu ferit de îngheț. 
2. Deconectați (dacă are control de debit, rotiți în 

poziția ON) și scurgeți apa din aspersor înainte 
de depozitare prin deșurubarea robinetului de 
scurgere (A).

Întreținere 
Pentru ca aspersorul să funcționeze optim: 
1. Nu rotiți tubul de pulverizare al aspersorului cu 

mâna (B). 
2. Curățați duzele în mod regulat cu dopul de 

curățare (A).

Remediere  
problemă: Aspersorul nu se rotește înainte 
și înapoi.  
1. cauza posibilă: Alimentarea cu apă este în-
chisă. soluție: Deschideți robinetul. 

2. cauza posibilă: Presiune insuficientă a apei. 
soluție: Presiune de funcționare recomandată 
este 4,0 bar. 

3. cauza posibilă: Furtunul conectat este răsu-
cit / încurcat. soluție: Verificați furtunul. 

problemă: Aspersorul se rotește într-o par-
te și se oprește.  
cauza posibilă: Presiune insuficientă a apei.
soluție: Presiune de funcționare recomandată 
este 4,0 bar.

problemă: Nu toate duzele aspersorului 
funcționează.  
cauza posibilă: Duzele sunt blocate cu reziduuri 
sau calcar. soluție: Curățați duzele în mod reg-
ulat cu dopul de curățare (A).

presiune de funcționare recomandată 4.0 bar

temperatura de funcționare 5 – 50 °C

max. temperatura apei 38 °C

distanța de udare până la** 16 x 17/17.5 x 19 m

** Performanța este legată de presiunea de funcționare

Aspersor oscilant
Instrucțiuni originale: Model 1023659 / 1023660

Recomandare pentru dimensiunea grădinii:
Model 1023660 - pentru grădini de dimensiuni mari (300 – 500 m2)*. 
Model 1023659 - pentru grădini de dimensiuni medii (150 – 300 m2)*. 
* Conform ghidului Fiskars pentru dimensiunea grădinii
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A.  Robinet de golire prevăzut cu dop de curățare a 
duzelor.

B. Tub curb din aluminiu cu jeturi de pulverizare din alamă.
C.  Baza metalică rezistentă - 1023660 (C1).  

Baza din plastic rezistent la impact - 1023659 (C2).
D. Buton de control.
E. Compatibil cu toate tipurile de conectori și alte mărci.
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