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GARDENA  
Robotfűnyírók
Élni és nyírni hagyni.
Élvezd a kerted, lazulj el teljesen, dőlj hátra, és ne aggódj egy percig sem – hagyd, hogy más végezze 
el a bosszantó és időigényes fűnyírást. A 20 éves tapasztalaton alapuló kifinomult technológiának 
köszönhetően a GARDENA robotfűnyíró automatikusan, csendesen, megbízhatóan és pontosan végzi el 
a feladatát. Az eredmény a tökéletes gyep – mindig.





 

Képzeld csak el, hogy mire hazaérsz a munkából, a füvet már levágták és a gyep sűrűbb  
és gyönyörűbb, mint korábban bármikor. A robotfűnyiró segítségével a gyep szép és rendezett lesz, 
fantasztikus látványt nyújt és minőségi javuláson megy keresztül, még az eldugott helyeken is,  
anélkül, hogy erre kellene szánnod a saját szabadidődet esténként vagy a hétvégéken.  
Így marad időd és energiád élvezni az életet. A robotfűnyíró káros anyagot nem bocsát ki,  
mégis nagy teljesítményre képes. Csak lazulj nyugodtan, és hagyd a robotfűnyíróra a munkát.

Miért vásárolj
robotfűnyírót?



Az álomgyep

Szeretnél mezítláb sétálgatni buja,
zöld, tömör és egészséges pázsiton?
Nagyon pihentető élmény.
Mi, a robotfűnyírók úttörőjeként,
hosszú évek fűnyírási tapasztalatával
és a robotfűnyíróinkkal felfegyver-
kezve tudjuk, milyen műszaki
tulajdonságokra van szükség.
A SensorCut rendszernek
köszönhetően a fűnyírás rendszere-
sen, simán és „érzéssel” történik.

Idő nekem – idő Neked
 
A kert az a hely, ahol elengedhetjük
magunkat. Egy olyan zöld sziget,
ahol az élet igazán fontos dolgai
történnek. Együtt lehetünk,
és jól érezhetjük magunkat
a családunkkal, a barátainkkal.
Eldönthetjük, hogy a kertben
vagy máshol szeretnénk eltölteni
a felszabadult időnket. Az idő nem
pénz, az idő maga az élet.

Teljes ellazulás 

Sok kert ékköve a gyep. Amint
a robotfűnyíró átveszi a gyep
leggyakrabban végzett karbantartási
munkálatait, felszabadul az eddig 
fűnyírással töltött idő. Ülj le és csak 
pihenj – ilyen könnyen megy ez.

Dőlj hátra és lazíts

Gyönyörű pázsit
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Dőlj hátra és lazíts!

Egyszerű menübeállítás Hihetetlenül csendes Bármilyen időjárásban üzemképes

A Silent Drive motoroknak köszönhetően a GARDENA
robotfűnyírói a forgalomban kapható gépek közül
a legcsendesebbek, így ez a kis segéd sem Téged,
sem a szomszédokat nem zavarja majd.

Fejlett technológiánkkal megelőzzük versenytársainkat,
és ennek köszönhetően a robotfűnyírók bármilyen
időjárási körülmény között használhatók. Nincs szükség
érzékelőre, hogy leállítsa a gépet, ha elered az eső.

Az üzembe helyezés, a beállítások és
a beprogramozás egy lépésben elvégezhető.

Intelligens fűnyírás pihenés közben.

Automatikus töltés Keskeny területekkel is könnyedén 
boldogul

A robotfűnyíró saját maga gondoskodik a fűnyírásról
és a töltésről. Neked semmivel sem kell törődnöd.

Te döntöd el, hogy mikor vágsz füvet 

A vezetőszálnak köszönhetően a robotfűnyíró keskeny,
akár mindössze 1,5 méter széles átjárókon is átjut
nehézség nélkül. Keréknyomot nem hagy, mivel 
minden alkalommal más-más távolságot tart  
a vezetőszáltól a töltőállomáshoz menet. Sőt, ezen  
az útvonalon a SILENO és a SILENO+ elboldogul  
a még keskenyebb átjárókon is, ha a határoló  
vezetékek közötti távolság legalább 60 cm.

A robotfűnyíró teljesen automatikusan működik –
de csak, ha Te is ezt szeretnéd! Az időzítést
a könnyen használható menü segítségével állíthatod 
be, így meghatározva kis segédednek, hogy mikor
dolgozzon és mikor maradjon a töltőállomáson.

SensorControl

A SILENO+ robotfűnyírók mindig egy lépéssel előttünk
járnak – tudják, milyen gyorsan nő a fű, és a tevé-
kenységüket automatikusan a növekedés üteméhez
állítják be – ezáltal energiát takarítanak meg,  
a gyep pedig a szükséges kezelést kapja – teljesen 
automatikusan!

www.gardena.hu

Szerviz:
• Professzionális robotfűnyírótisztítás
• A mozgó alkatrészek vizsgálata 

és karbantartása
• A töltőállomás alap és érintkező 

lemezek ellenőrzése és tisztítása 

• A szenzorok és meghajtók 
működésének ellenőrzése

• Akkumulátorteszt
• A kések cseréje
• Tesztüzem tesztfelületen
• Téli akkumulátortöltés

Még több információért látogass el az alábbi weboldalra: www.gardena.hu

Gondoskodj robotfűnyíródról: készítsd fel a télre

Tippek és trükkök
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Még több idő 

Teljesen automata fűnyírás Pillanatok alatt telepíthető Megfeledkezhetünk a fűnyesedékről

1. Válaszd ki a töltőállomás helyét.
2. Fektesd le a határoló vezetékeket. 

Innen tudja majd a fűnyíró, hol nyírja a füvet  
és hol ne.

3. Fektesd le a vezetőszálat. 
A fűnyíró a kert legtávolabbi pontjaiba is eltalál, 
utaná pedig úgy tér vissza a töltőállomásra,  
hogy az hosszú távon se eredményezzen kéretlen  
nyomot a pázsiton. A határoló vezetékeket  
és a vezetőszálat a gyep alá is fektethetjük.

4.  Csatlakoztasd a vezetéket a töltőállomáshoz.
5.  A robotfűnyíró üzemképes. 

Programozd be a fűnyírási időket és konfiguráld 
a további beállításokat az egyéni igényeidnek 
megfelelően.

6.  Indítsd el a robotfűnyírót.
7.  Kezdődhet a fűnyírás és élvezheted  

a szabadidőt!

A GARDENA robotfűnyíró csak a fűszálak gyenge
csúcsát vágja le akár minden nap. A rendszeres
vágás és a gyenge nyesedékből származó tápanyagok
javítják a gyep minőségét. A pázsit dúsabbá válik.
De ami a legfontosabb – nem kell többé
a fűnyesedékkel foglalkozni.

A GARDENA robotfűnyíró önállóan dolgozik
és pontosan azt a gyepfelületet nyírja le,
amelyre beprogramozták.

Végre még több szabadidő. Azaz még több időnk marad a családra, barátainkra és bármi egyébre.

www.gardena.hu

Tippek és trükkök

Gondoskodj arról, hogy a robotfűnyíró kései  
mindig élesek legyenek. Ez a tökéletes nyírás titka.  
A robotfűnyíró energiaigénye pedig még kisebb lesz általa.  
A késeket akár Te is könnyedén kicserélheted.
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A gyönyörű gyep

SensorCut rendszer Precíziós vágás

Csíkmentes és egyenletes vágás. Mivel a robotfűnyíró
mindenféle irányban vág, a metszéspontok  
egyenletesek és tiszták. A napi rendszerességű 
gondozás segít a dúsabb pázsit és a szőnyegszerű 
megjelenés elérésében.

Első osztályú vágási eredmény még nagy vagy kimondottan bonyolult formájú gyepen is.

A kétélű precíziós késeknek köszönhetően a robot-
fűnyíró a teljes nyírandó területen egyenletesen és 
tisztán vágja le a füvet, minden irányból megközelítve. 

A GARDENA robotfűnyíró csak a fűszálak gyenge
csúcsát vágja le akár minden nap. Ez a finom
nyesedék a talajfelszínre kerülve természetes
gyeptrágyaként hasznosul.

Könnyen beállítható vágási magasság.

Mulcsozó funkció – 
a természetes trágyázásért

Igény szerint állítható vágási 
magasság

www.gardena.hu

A szabadalmaztatott és egyedi vezetőszálnak köszön-
hetően a robotfűnyíró még a kert legtávolabbi  
sarkaiba is eltalál, utána pedig visszatér a töltőállo-
másra, ha az akkumulátornak töltésre van szüksége. 
A fűnyíró nem hagy maga utána keréknyomokat,  
mivel minden alkalommal más-más távolságot tart  
a vezetőszáltól a töltőállomásra menet. 

Vezetőszál

Tippek és trükkök
A robotfűnyíró gondozása nagyon egyszerű, elektromos motorjának
pedig nincs különleges karbantartásra szüksége. Hetente egyszer azonban 
tehetünk valamit kis segítőtársunk érdekében: töröljük le a fűnyíró
tetejét nedves ruhával, az aljáról pedig súrolókefével távolítsuk el
a rátapadt fűszálakat. Ne használjunk vizet a fűnyíró aljának tisztításához.

A GARDENA karbantartó- és tisztítókészletet állított össze, mely hasznos 
szerszámokat tartalmaz a robotfűnyíró ápolásához.
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GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ 
SILENO / SILENO+
Akár 1300 m² gyepterületig.

Csíkmentes és egyenletes
vágáskép.

SensorCut rendszer

Amíg a gép füvet vág, addig  
Te foglalkozhatsz egyéb
dolgokkal.

Teljesen automatikus 
működés

A keskeny területekkel is
könnyedén elboldogul.

EasyPassage

Érzékeli a fű növekedését és
csak akkor nyír, ha szükséges
(Sileno+). Gyengéd a pázsithoz
és kisebb a fogyasztása.

SensorControl Állítható vágási 
magasság

Könnyen beállítható vágási
magasság: 20–60 mm.

Nagyobb gyepekhez
A robotfűnyíró nagy teljesítményű és alkalmas nagyobb pázsitokhoz.

Bonyolultabb kertekhez
A különösen bonyolult vagy zegzugos gyepfelületekhez a robotfűnyíró még személyre
szabhatóbb beállítási lehetőségeket nyújt. A távoli indítási funkció segítségével Te döntöd el,
milyen gyakran nyírja a robotfűnyíró a kert nehezebben elérhető részeit.
Az EasyPassage segítségével keskeny átjárókon is könnyedén áthalad a vezetőszál mentén.

Halk működés
60 dB(A), hogy ne zavarja
a szomszédokat

Egyszerű telepítés és karbantartás
A töltőállomás akár szűk helyre is
kerülhet a kertben

A keskeny átjárókat
is automatikusan megtalálja
és megbirkózik velük – nem szükséges
hozzá külön programozás

SensorControl
A vágási gyakoriság automatikusan
változik a fű növekedési ütemének
megfelelően (Sileno+)

Max. munkaterület   
1000 m² (Sileno) vagy 1300 m² (Sileno+)

Akár
35%-os emelkedőkkel
és egyenetlen gyepfelületekkel
is megbirkózik

Használata egyszerű és könnyen megtanulható
Nagy billentyűk és kijelző

Megbízható és tartós
Modern lítium-ion
akkumulátor-technológia
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GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ R80Li
Akár 800 m² gyepterületig.

www.gardena.hu

Közepes méretű gyepekhez
A robotfűnyíró nagy teljesítményű és alkalmas közepes méretű pázsitokhoz.

Nem túl bonyolult kertekhez
A kissé bonyolultabb vagy zegzugos gyepfelületekhez a robotfűnyíró személyre szabható 
beállítási lehetőségeket nyújt. A távoli indítási funkció segítségével Te döntöd el, milyen  
gyakran nyírja a robotfűnyíró a kert nehezebben elérhető részeit.

Csíkmentes és egyenletes
vágáskép.

SensorCut rendszer

Amíg füvet vág, addig Te  
foglalkozhatsz  egyéb dolgokkal.

Teljesen automatikus 
működés

Gazdaságos
Nagyon csekély energiafogyasztás

Megbízható és tartós
Modern lítium-ion
akkumulátor-technológia

Használata egyszerű és könnyen megtanulható
Nagy billentyűk és kijelző

Kis súly
Könnyű és jó a súlyelosztása

Halk működés
60 dB(A), hogy ne zavarja
a szomszédokat

Akár
25%-os emelkedőkhöz is 

Max. munkaterület  
800 m²

Állítható vágási 
magasság

Könnyen beállítható vágási
magasság: 20 – 50 mm.
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GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓ R40Li

Kisebb gyepfelületekhez
Egyre elterjedtebbek a kisebb kertek, melyeknek tökéletes társa a GARDENA R40Li.  
Te több időt fordíthatsz a zöldség- és virágágyásokra, miközben a robotfűnyíró a füvet vágja, 
vagy egyszerűen töltsd azzal a szabadidődet, amivel csak szeretnéd.

Egyszerűbb kertekhez
Egyszerűbb szerkezetű gyepek esetében, a GARDENA robotfűnyíró több szabadidőt
és több pihenési lehetőséget jelent.

Csíkmentes és egyenletes
vágáskép.

SensorCut rendszer

Amíg füvet vág, addig Te  
foglalkozhatsz egyéb dolgokkal.

Teljesen automatikus 
működés

Állítható vágási magasság

Könnyen beállítható vágási
magasság: 20–50 mm.

Gazdaságos
Nagyon csekély energiafogyasztás

Megbízható és tartós
Modern lítium-ion
akkumulátor-technológia

Használata egyszerű és könnyen megtanulható
Nagy billentyűk és kijelző

Kis súly
Könnyű és jó a súlyelosztása

Halk működés
58 dB(A), hogy ne zavarja
a szomszédokat

Akár
25%-os emelkedőkhöz is 

Max. munkaterület 
400 m²

Akár 400 m² gyepterületig.
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Termékjellemzők Robotfűnyíró R40Li 
Kisebb, egyszerűbb 
gyepfelületekhez.

Robotfűnyíró R80Li
Közepes nagyságú, kissé  
bonyolultabb gyepfelületekhez.

Robotfűnyíró SILENO
Nagyobb és bonyolult kertekhez. 

Robotfűnyíró SILENO+
Nagyobb és bonyolult kertekhez.

Munkaterület Max. 400 m2 Max. 800 m2 Max. 1000 m² Max. 1300 m²
Töltési idő, kb. 50 perc 50 perc 60 perc 60 Min.

Töltésenkénti üzemidő, kb. 70 perc 65 perc 65 perc 65 Min.
Energiafogyasztás max. 
munkaterület esetén kb. 5 kWh / hó kb. 6 kWh / hó kb. 8 kWh / hó kb. 9 kWh / hó

Tartozékok 150 m határoló vezeték,  
200 rögzítő tüske, 
7 vízmentes csatlakozó, 
5 csatlakozó, 
3 tartalék kés

200 m határoló vezeték, 
400 rögzítő tüske, 
7 vízmentes csatlakozó, 
5 csatlakozó, 
3 tartalék kés

200 m határoló vezeték, 
400 rögzítő tüske, 
7 vízmentes csatlakozó, 
5 csatlakozó, 
9 tartalék kés

250 m határoló vezeték, 
400 rögzítő tüske, 
7 vízmentes csatlakozó, 
5 csatlakozó, 
9 tartalék kés

Energia-ellátás Lítium-ion akkumulátor 
18 V / 2,1 Ah

Lítium-ion akkumulátor 
18 V / 2,1 Ah

Lítium-ion akkumulátor 
18 V / 2,1 Ah

Lítium-ion akkumulátor 
18 V / 2,1 Ah

Töltőrendszer Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus

Max. emelkedő Max. 25% Max. 25% Max. 35% Max. 35%

Állítható vágási magasság 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Kijelző LCD, menüvel LCD, menüvel LCD, menüvel LCD, menüvel

Súly 7 kg 7 kg 9 kg 9 kg

Biztonsági beállítások PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó PIN kód, riasztó

Érzékelők Ütközés-, emelés- és 
borulásérzékelő

Ütközés-, emelés- és 
borulásérzékelő

Ütközés-, emelés- és 
borulásérzékelő

Ütközés-, emelésés 
borulásérzékelő, SensorControl 
– a nyírás gyakoriságát a 
fű növekedéséhez igazítja

Garantált hangerőszint (dB)A 58 60 60 60

Cikkszám 4071 4069 4052 4054

A robotfűnyírók áttekintése

www.gardena.hu

Cikkszám 4007

                   
A következő robotfűnyírókkal
használható:
Cikkszám 4071 / 4072 / 4077 / 4069

Cikkszám 4011

                   
A következő robotfűnyírókkal
használható:
Cikkszám 4052 / 4054

Ide parkolhat a robotfűnyíród védve a naptól és a rossz
időtől. A ház és a robotfűnyíró tökéletesen illenek 
egymáshoz. Felhajtható, így egy szempillantás alatt 
hozzáférhetsz a kezelőfelülethez, ha szükséges.

Előnyei
• Védelmet nyújt a nap és az időjárás ártalmai ellen
• Felhajtható tető a fűnyíró könnyű kezelhetőségéért
• Kompakt és könnyű, GARDENA design

Robotfűnyíró ház



Robotfűnyíró tartozékok

Falitartó 
A következő robotfűnyírókkal használható:
Cikkszám 4052 / 4054 / 19060 / 19061 
Cikkszám 4042

Kábelcsatlakozó-védő 
robotfűnyírókhoz
Cikkszám 4056

Tároló táska 
robotfűnyírókhoz 
Cikkszám 4057

Karbantartó- és tisztítókészlet 
robotfűnyírókhoz
Cikkszám 4067

 

Vásárlóink  
leggyakoribb
kérdései  
és válaszaink



17GARDENA ROBOTFŰNYÍRÓK

2  Üzemeltetés 

Milyen rendszerrel üzemel a GARDENA 
robotfűnyíró?
A GARDENA robotfűnyírója a SensorCut rendszert használja, amely
véletlenszerű mozgásmintát követ. Ennek köszönhetően a gyep erős lesz,
egyenletes és tiszta vágásképű; látható nyomot nem hagy maga után.

Tehetem a töltőállomást sarokba vagy fülkébe?
Az a modelltől függ. A SILENO és SILENO+ robotfűnyírók esetében
a töltőállomás helyzete személyre szabható. A többi modell esetében
a töltőállomás helyzetét úgy kell meghatározni, hogy a határoló vezetéket
egyenes vonalban lehessen lefektetni, attól legalább 1,5 méternyi távolságot
tartva jobb és bal oldalon egyaránt. Ettől eltérő helyszín esetén vagy sarokba
telepítéskor gondok adódhatnak. Kérjük, mindig tartsd be a használati
útmutatóban szereplő telepítési utasításokat.

3  Kert- és gyeptípusok

A GARDENA robotfűnyíró képes emelkedőkkel is 
megbirkózni?
A GARDENA robotfűnyírói – modelltől függően – 25 és 35%-os lejtésszögű
munkaterületen is üzembiztosak, (ez annyit tesz, hogy 1 méteren
25 vagy 35 cm-es lehet a magasságkülönbség).

A GARDENA robotfűnyíró egyenetlen  
gyepfelületeken is boldogul?
A GARDENA robotfűnyírói, nagy kerekeiknek köszönhetően,  
még egyenetlen terepen is használhatók. A négykerekű SILENO  
és SILENO+ modellek különösen alkalmasak az egyenetlen  
és hepehupás gyepfelületekre.

4  Vezetőszál és határoló vezetékek 

Mire való a határoló vezeték?
A határoló vezeték szabja meg a robotfűnyíró munkaterületét.

Mire való a vezetőszál?
A vezetőszál egy olyan szabadalmaztatott megoldás, amely segítségével
a GARDENA robotfűnyíró visszatalál a töltőállomáshoz, és egyúttal elvezeti
a fűnyírót a töltőállomástól a kert távolabbi részeihez. Segít abban, hogy
a fűnyíró gyorsan visszataláljon a töltőállomáshoz anélkül, hogy nyomot
hagyna maga után, és hogy a gyep még a kert távolabbi zugaiban
is egyenletes képet mutasson.

Szeretném megvédeni a gyönyörű 
virágágyásomat. Ez lehetséges?
Természetesen – mindössze a határoló vezetéket kell pontosan az ágyás
(és egyéb tereptárgyak) körül elvezetni, és a GARDENA robotfűnyíró elkerüli
majd ezeket a helyeket, és sértetlenül hagyja pompázni a virágokat, fákat,
bokrokat, stb. Ehhez mindössze követned kell a használati útmutatóban
szereplő utasításokat.

1  Tervezés és telepítés

A telepítési szolgáltatás a saját kertemben
is elérhető?
A GARDENA robotfűnyíró telepítése általában igen egyszerű, és akár
Te is el tudod végezni. Ha azonban szeretnéd igénybe venni telepítési
szolgáltatásunkat, a GARDENA hivatalos partnerei szíves rendelkezésedre
állnak és elvégzik a telepítést. Kérdéseiddel fordulj a helyi GARDENA 
szakkereskedéshez. A telepítés költsége a helyi adottságok,  
pl. a gyep méretének és bonyolultságának függvénye.

A tervezési szolgáltatás a saját kertemben
is elérhető?
Küldj egy (1:100 vagy 1:200) méretarányos rajzot a szóban forgó  
területről, és a GARDENA térítésmentesen megjelöli a töltőállomás
ideális helyét, továbbá javaslatot ad a határoló vezeték és a vezetőszál
fektetését illetően.



5  Biztonság

Mi történik, ha a GARDENA robotfűnyíró fába vagy 
egyéb akadályba ütközik, illetve ha felemelik?
A robotfűnyíró rendkívül érzékeny ütközés-, borulás- és emelésérzékelővel
van felszerelve. Ha akadályba ütközik, helyzetet vált és más irányba indul
tovább. Ha felemelik, a vágás azonnal leáll.

Miért nincsenek a kések fixen rögzítve?
Számos fűnyírón megtalálható ez a biztonsági funkció: ez, az amúgy  
biztonsági célokat szolgáló funkció, hogy a kések szabadon vannak  
felfüggesztve, így ha akadályba ütköznek (pl. gyümölcsbe vagy ágba), 
elforognak. A fűnyírás során a centrifugális erő hatására a kések
felgyorsulnak, és így vágják le a füvet. Ha azonban beleütköznek valamibe,
lelassulnak és elforognak.

Rendelkezik a GARDENA robotfűnyíró lopás elleni
védelemmel?
Igen, a fűnyírón számos lopásellenes funkciót lehet aktiválni. Figyelem!
A GARDENA robotfűnyíró nem használható a személyes PIN kód nélkül.
Ezzel védhető ki, hogy a fűnyírót máshol is használják, mint a saját telepítési
helyén. Ha a fűnyírót kézzel leállítják vagy felemelik, újra kéri a PIN kódot.
A kód nélkül bekapcsol a riasztó.

6  Karbantartás 

Mi a fűnyíró tisztán tartásának legjobb módja?
Fontos, hogy a robotfűnyírót mindig tartsuk tisztán, és ne hagyjuk, hogy
a fű rárakódjon. Karbantartásához használjunk kefét és nedves rongyot.
Soha ne mossuk le a fűnyírót folyó vízzel. A GARDENA számos tisztítószert
és szerszámot kínál robotfűnyíróihoz. Fordulj partnereinkhez vagy
látogass el a weboldalunkra. 

Mire figyeljünk télen?
A téli pihenő előtt gondosan tisztítsuk meg és töltsük teljesen fel
a robotfűnyírót. Tároljuk a saját kerekein állva, száraz és fagymentes helyen.
A fűnyírási szezon végéhez közeledve igénybe veheted a GARDENA
professzionális téli szerviz-szolgáltatását.
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GARDENA vevőszolgálat
Még több információt találsz a weboldalunkon:
www.gardena.hu 

E-mail: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

Tel.: +36 (1) 251 4161 
Fax: +36 (1) 251 4144

hétfőtől csütörtökig 8:00–17:00-ig, pénteken 8:00–14:00-ig



0271200785004

Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a robotfűnyírókkal kapcsolatban
Tel.: +36 (1) 251 4161
Fax: +36 (1) 251 4144
E-mail: info.gardenahu@husqvarnagroup.com  

 
GARDENA vevőszolgálat
Ha bármilyen kérdésed merül fel a robotfűnyíró telepítésével kapcsolatban,
vagy további információra lenne szükséged, bármikor ellátogathatsz
weboldalunkra (www.gardena.hu), ahol a részletes telepítő videókon
kívül válaszokat olvahatsz a gyakran ismételt kérdésekre, valamint még
több információt, adatot és javaslatot találhatsz.

A változtatas jogát fenntartjuk – ideértve a termékekkel kapcsolatos módosításokat. 
A képek illusztráció célját szolgálják. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

www.gardena.hu
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