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Innhold 

GARDENA smart-system 

Hva er GARDENA smart-system? GARDENA smart-system er det nyeste og mest innovative 
utviklingen fra GARDENA. Du trenger ikke lenger å klippe eller vanne 
selv. Systemet er helt automatisk, du vil alltid ha perfekt klippet 
gress og plantene dine vil få det vannet de behøver. Styres via en 
app fra hvor som helst i verden hvor du har nett-tilkobling. Systemet 
kan utvides når som helst med andre GARDENA smart-enheter. 

Hvordan virker GARDENA smart- 
systemet? 

De invidividuelle smart-enhetene kommuniserer med hverandre 
gjennom gatewayen, som er selve hjertet til systemet, via 
radiosignaler. Du kan kontrollere GARDENA smart-systemet 
gjennom en app på din smarttelefon, som er koblet til gatewayen 
gjennom internett. smartenhetene kan styres via app hvor enn du 
befinner deg i verden så lenge appen er tilkoblet internett. 

Hvilke fordeler tilbyr GARDENA 
smart-systemet? 

Komfort! 
Len deg tilbake og nyt den ekstra tiden du får ved å benytte deg av 
GARDENA smart-system. 
Lett å installere, lett å konfigurere og lett å navigere gjennom appen! 

Frihet! 
Tiden du før brukte på hagearbeid kan nå brukes på helt andre ting, 
uten å måtte konstant klippe eller daglig vanning. Disse gjøremålene 
er nå styrt av GARDENA smart-system. 

Kontroll! 
Enten du er på forretningsreise, familieferie eller en dag ute med 
venner – med GARDENA smart-system vet du akkurat hva som 
skjer i hagen din til enhver tid og du kan styre klippingen og 
vanningen på farten. Så du kan komme hjem med en god følelse og 
til en velstelt hage. 
 

Hvem passer GARDENA smart- 
system til? 

GARDENA smart-system passer til alle. Enten du er den 
lidenskapelige gartneren, som er stolt av sin egenstelte og unike 
hage, til den mer tekniske og pragmastiske typen. GARDENA 
smart-systemet vil alltid tilby den rette løsningen for deg. 

Hvilke enheter er inkludert i 
GARDENA smart-system? 

GARDENA smart-systemet har for øyeblikket en Gateway, smart 
Vannkontroll, smart Sensor, smart Trykkpumpe, smart Batteri, smart 
Vanningskontroll, smart Adapter smart SILENO/SILENO+ i tillegg til 
smart SILENO city og SILENO Life. Flere smart-produkter vil bli 
inkludert i fremtiden. 

Hva må jeg ta hensyn til når jeg 
installerer og styrere GARDENA 
smart-systemet? 

For å kunne bruke GARDENA smart-system, er internett et krav. I 
tillegg trenger du en smarttelefon eller et nettbrett. Appen vil guide 
deg gjennom resten av installasjonen på en enkel måte. Det er også 
mulig å bruke en nettleser ved å logge seg inn på 
https://smart.gardena.com.  

Hvilke tekniske spesifikasjoner 
trenger GARDENA smart- 
systemet? 

For å kunne bruke GARDENA smart -system, er internett et krav. I 
tillegg trenger du en smarttelefon eller en nettbrett. iOS og Android 
støtter GARDENA smart-systemet. 

Kan jeg installere GARDENA 
smart-systemet selv? 

Ja. GARDENA smart-app vil guide deg gjennom installasjonen på 
en enkel og forståelig måte.  

https://smart.gardena.com/


Hvordan kontrollerer jeg 
GARDENA smart-systemet? 

Enkelt via GARDENA smart-app på din smarttelefon eller tablet. Du 
kan også bruke en nettleser. Skriv bare inn smart.gardena.com inn 
på adresselinjen. 

Hva er rekkevidden til GARDENA 
smart-systemet? 

Med appen kan du styre hagen din fra hvor enn du er i verden, gitt 
at du har internett tilgjengelig og systemet ditt er aktivt. Hver smart-
enhet er tilkoblet gatewayen trådløst og har en rekkevidde på 100 
meter i fri sikt. 

Hva kan jeg gjøre hvis 
rekkevidden på GARDENA smart- 
systemet ikke er tilstrekkelig? 

Sjekk avstanden mellom smartproduktene og gatewayen. 
Radiosignalet mellom gateway og enhet skal helst ha minst mulig 
forstyrrelser. Trær, murvegger eller stålgjerder kan forstyrre 
radiosignalene. Samme gjelder hvis det er radiomaster i nærheten. 
Prøv å flytte posisjonen til gatewayen, for eksempel, til vinduet ut 
mot hagen. 

Er GARDENA smart-systemet 
trygt? 

GARDENA smart-systemet bruker krypterte signaler mellom 
gatewayen og smartenhetene. I tillegg er kontoen din 
passordbeskyttet og smartenhetene er beskyttet mot tyveri. Hvis en 
smart-enhet er linket til din konto, kan den ikke kobles til et annet 
system før den er fjernet fra din konto. 

Kan smart-systemet bli styrt av 
uautoriserte tredje-parter? 

Nei, det er sikkerhetsfunksjoner som skal forhindre dette. Når en 
smart-enhet er koblet til din konto, er det kun din konto som kan 
kontrollere den. 

Kan GARDENA smart-system bli 
koblet til eksisterende Smart 
Hjem-systemer? 

GARDENA smart-system er kompatibelt med IFTTT og Apple 
HomeKit. Du kan lese mer om dette på vår hjemmeside her. 

På hvilke frekvenser 
kommuniserer smart-systemet 
med hverandre? 

Radiofrekvensen mellom enhetene ligger mellom 862-870 MHz. 

WLAN frekvensen har en rekkevidde på  2400-2483,5 MHz 

Hva er overføringseffekten til 
smart-systemet? 

Gatewayen har en maks overføringseffekt på 25 mW. (SRD radio) 

Maks overføringseffekt WLAN  er på 100 mW. 

Hva skjer med GARDENA smart-
systemet hvis strømmen går? 

Ved strømbrudd vil de eksisterende programmer fortsette å gå. 
Vanning eller klippe-tider ligger lagret i enhetene. Alle enheter 
utenom gateway bruker batterier. Men ved et strømbrudd vil ikke 
ladestasjonen til robotklipperen få strøm og dermed vil ikke batteriet 
lades. 

Hva skjer med GARDENA smart-
systemet vis jeg mister internett-
tilkoblingen? 

Ved brudd på internettforbindelsen vil alle enhetene fortsette som 
normalt, du vil derimot ikke kunne sjekke eller endre status via 
appen. 

Hvilke data lagres? Data som er nødvendig for sikker drift blir samlet og lagret. Kun da 
er smidig drift garantert. Norske personvernlover gjelder. 

Hvor i GARDENA smart-systemet 
blir dataene lagret? 

Dine personlige data blir lagret i et høysikkerhets datasenter hos 
Amazon. 

Hva er en nettsky assosiert med 
smart-systemet? 

En nettsky er et nettverk av datamaskiner i et datasenter, som 
holder dataene lagret med flere redundanser. Slik vil det bli minimalt 
med tap av data og tilgjengeligheten maksimert. Dette forsikrer at all 
data forblir intakt dersom en av lagringsenhetene skulle bryte 
sammen. Og siden dataene er spredd utover, vil man kunne 
navigere i appen og da hagen, uansett hvor du er i verden innen 
rimelig tid. 

Kan jeg lagre andre data i min 
GARDENA smart-system nettsky? 

Nei, dette er ikke mulig på nåværende tidspunkt. 

https://www.gardena.com/no/produkter/smart/partners/


Lagrer GARDENA smart-system 
personlige data? 

Så langt disse dataene er nødvendige for operasjonen og er i 
samsvar med personvernreglene. Vi må sørge for at enhetene er 
helt og tydelige dine og er tildelt deg. Dette er bare mulig når vi har 
den nødvendige informasjonen. 

Hvem har tilgang til mine lagrede 
systemdata? 

Husqvarna/GARDENA og henholdsvis GARDENA Service har 
tilgang til den lagrede dataen, GARDENA Service dersom kunde har 
en servicesak. 

Hvordan sendes informasjonen 
innad i smart systemet? 

Informasjonen sendes mellom smart-enhetene og gatewayen via 
radio. Gatewayen er koblet til internett gjennom LAN eller WLAN. All 
informasjon er kryptert med ASE (Advanced Encryption Standard) 
og er derfor sikker. 

Hvor mange enheter kan jeg 
koble til mitt GARDENA smart-
system? 

Opp til 25 smart-enheter kan kobles til ditt smart-system. 

Tilleggsinformasjon: Kun én gateway kan kobles til ditt smart-
system. 

Min nabo har også et GARDENA 
smart-system. Hvordan vet jeg at 
det er mine enheter som blir 
funnet? 

Alle smart-enheter har et unikt serienummer eller ID, som også 
finnes på selve enheten. Når du installerer en enhet, vises denne 
ID’en på din smart app. 

Min nabo har også et GARDENA 
smart-system. Vil det kunne bli 
interferens? 

Når du først installerer de smarte enhetene, er de i en søkemodus. 
Dette løper ca. 3 min. I løpet av denne tiden kan en smart enhet 
legges til i kontoen din. Når en smart enhet er tilkoblet, kan den ikke 
kobles til et annet smart system. 

Kan jeg registrere mitt GARDENA 
smart-system? 

Dette gjøres automatisk når du installerer smart-systemet. Du må 
registerere en brukerkonto i ditt navn når du skal bruke smart-
appen. Alle enhetene som kobles til ditt smart-system blir da 
registrert i ditt navn. 

Hvor lang er garantien? 2 år. Lokale reklamasjonsbestemmelser gjelder. 

Hva slags strømtilkobling trenger 
smart-systemet? 

Gatewayen trenger en 100-240V strømtilførsel. 

Kan jeg bruke oppladbare 
batterier på mine smart-enheter? 

Vi anbefaler at oppladbare batterier ikke brukes. 

Trenger jeg ett eller flere SIM-kort 
til smart-systemet? 

For å bruke systemet trenger du en internett-tilkobling. smart-
enhetene i seg selv trenger ikke SIM-kort. 

Kan jeg bruke GARDENA smart-
system der jeg bor? 

Det kan brukes hvor som helst. Eneste forutsetningen er en 
internett-tilkobling. 

Det er ikke noen mobildekning 
der jeg bor. Kan jeg fortsatt bruke 
smart-systemet? 

Mobildekning er ikke nødvendig. Men du trenger en internett-
tilkobling. 

Vil jeg få noen månedlige 
kostnader ved bruk av GARDENA 
smart-system? 

Å bruke GARDENA smart-system er kostnadsfritt. Du kan imidlertid 
bli belastet av mobiloperatøren og internettleverandør din, i og med 
at en Internett-tilkobling er nødvendig.   

Hvilke enheter (telefon, tablets) 
støtter GARDENA smart-
systemet? 

Du trenger enten iOS eller Android (iOS 8.1, Android 4.4 KitKat eller 
nyere). 

 

 

 



 

Gateway 

Hva er en GARDENA gateway? Gatewayen er linken mellom smart-enhetene, som for eksempel 
smart Sensor og smart Vannkontroll og internett. 

Hva er rollen til gatewayen? Gatewayen er ansvarlig for dataoverføringen. Den konverterer data 
fra internett over til radiosignaler og sender de videre til smart-
enhetene. I tillegg sender gatewayen de mottatte radiosignalene 
over til smart-appen på din telefon eller tablet. 

Må jeg ha en gateway eller kan 
jeg kontrollere mitt smart-system 
med en annen enhet? 

På nåværende tidspunkt må man ha en GARDENA gateway for å 
kunne bruke GARDENA smart-system. 

Hvor og hvordan installerer jeg 
gatewayen? 

Gatewayen kobles til internett enten via ethernettkabel eller Wi-Fi. I 
tillegg trenger man en strømtilførsel. 

Hva slags strømtilførsel trenger 
jeg til gatewayen? 

Gatewayen kan bli brukt med en strømforsyning på 100-240V. 

Kan jeg bruke en annen gateway 
til GARDENA smart-system? 

GARDENA smart-system er et selvstendig system og kun 
kompatibelt med GARDENA smart-enheter. 

Tilbyr dere GARDENA gatewayer i 
andre farger? 

Nei, for øyeblikket er gatewayen kun tilgjengelig i én farge. 

Er det en minimumsavstand 
mellom GARDENA gateway og 
andre enheter? 

GARDENA smart-enheter er utstyr med radio. 
Nøyaktige avstander til andre elektroniske 
enheter er ennå ikke definert. 

Hvor burde jeg plassere 
gatewayen? 

Plasser gatewayen der hvor du kan forvente minst forstyrrelse av 
radiosignalene, for eksempel ved vinduet ut mot hagen. 

Hva er de forskjellige LED-
lampene på gatewayen? 

 

 

Internett-tilkoblingsstatus (LAN / WLAN) 
 

 

WIFI-tilkoblingsstatus til smarte enheter 
Grønn: koblet til ruteren og skyen 
Grønn i 10 sekunder: høy signalstyrke 
Gul i 10 sekunder: Mellom signalstyrke 
Rød i 10 sekunder: Ingen tilkobling 
Blinker blå: Programvarefeil 

 

Strømindikator, andre statusmeldinger 
(programvarefeil, oppstart) 

Hvordan vet jeg at gatewayen er 
tilkoblet? 

Kontroller lampen for internett-tilkobling, den lyser grønt hvis du er 
koblet til internett. Du kan også bruke appen til å kontrollere med. 
Hvis smart-appen finner gatewayen, er den tilkoblet. 

 



Hvordan blir Gatewayen 
oppdatert? 

Gatewayen oppdaterer seg selv automatisk når en oppdatering er 
tilgjengelig. Du vil få en notifikasjon på smart-appen som du må 
godta før den oppdaterer seg.  

PS! Dersom du ikke godtar oppdateringen kan dette få følger for 
funksjonaliteten på smart-systemet. Vi anbefaler å holde systemet 
oppdatert til enhver tid. 

Hva må jeg ta hensyn til ved 
oppdatering av Gatewayen? 

Ikke trekk ut strømtilførselen da dette kan forårsake uopprettelig 
skade. 

Er det mulig å plassere 
Gatewayen utendørs? 

Nei, Gatewayen er designet kun for innendørs bruk. 

Hva skjer med Gatewayen ved et 
strømbrudd? 

Ved et strømbrudd vil Gatewayen slå seg av. Men alle eksisterende 
og aktive programmer på enhetene vil forbli aktive og fortsette som 
normalt. 

Hva skjer med GARDENA 
Gateway ved brudd på internett-
forbindelsen? 

Gatewayen vil miste tilgangen til internett og ikke være i stand til å 
sende informasjon til smart-appen men systemet vil fortsette som 
normalt. 

Kan jeg plassere GARDENA 
Gateway inne i en lukket boks? 

Gatewayen er designet kun for innendørs bruk. 

Dessuten bruker Gatewayen radiosignaler for å overføre data 
mellom enhetene. En lukket boks vil hemme eller blokkere de 
trådløse signalene. 

Hva er Gatewayens tekniske 
data? 

SDR: Frekvensområde: 863-870 MHz 
Maksimal signalstyrke: 25 mW 
 
Fri radiorekkevidde: 100m 
 
WLAN: Frekvensområde: 2400-2483,5 MHz 
Maksimal signalstyrke: 100 mW 
 
Støttede standarder: IEEE 802.11b / g / n 
LAN port 1 LAN-port via RJ45-kontakt 
Datatilkobling: standard Ethernet 10/100 
Adapter: Strømforsyning: 100 - 240 V 
Maks utgangsspenning. 5 V (DC) 
Dimensjoner: 57 x 128 x 58 mm (B x H x D) 
Vekt: 120g 

Hva slags data er lagret på 
Gatewayen? 

Det blir ikke lagret noen data på gatewayen. Gatewayen fungerer 
kun som en sender og mottaker 

Hva slags ruter trenger jeg til 
GARDENA smart-system? 

Du kan bruke hvilken som helst ruter. Alt du trenger er en 
internettforbindelse. 

Er det et minimum systemkrav til 
en ruter? 

Nei, alt du trenger er en internettforbindelse. 

Hvor kan jeg finne Gatewayens 
MAC-adresse og trenger jeg den? 

Du kan finne MAC-adressen på undersiden av Gatewayen. Du 
trenger serienummeret til gatewayen for å implementere dette i ditt 
GARDENA smart-system. 

Hvordan får jeg byttet Gateway 
dersom jeg trenger det? 

Først, må du gå inn i smart-appen og slette den gamle fra systemet. 
Deretter følger du stegene som ved den opprinnelige installasjonen. 

Kan to Gatewayer installeres på 
en konto? 

Nei, dette er ikke mulig på nåværende tidspunkt. 



Hva gjør jeg hvis jeg ikke får 
koblet til internett? 

Sørg for at port 53 for DNS og port 443 for VPN er åpne. 

Hva må jeg gjøre hvis jeg skal 
gjenopprette fabrikkinnstillinger 
på Gatewayen? 

1. Koble gatewayen fra strømforsyningen 

2. Hold nede reset-knappen bak på 
boksen mens du kobler strømmen til 
strømforsyningen, fortsett med å holde 
knappen nede frem til strømlampen 
begynner å lyse. 

Lampen vil lyse kontinuerlig i ca 10 sekunder, før den begynner å 
blinke. Den vil blinke ca 1 minutt. Når lampen begynner å lyse grønt 
kontinuerlig er gatewayen gjenopprettet til fabrikkinnstilling. 

 

 
smart Vannkontroll 

Hva er en smart Vannkontroll? Den smarte Vannkontrollen er ideell for automatiske vanningsanlegg 
som GARDENA Micro-Drip-System eller GARDENA sprinkler. 
Vanntider kan programmeres fleksibelt og justeres når som helst via 
GARDENA smart App. Hvis flere smarte enheter er integrert i 
systemet, kan rutene koordineres. For drift er det nødvendig med en 
smart gateway. 

Hvilke funksjoner har den smarte 
Vannkontrollen? 

Ved bruk av smart vannkontroll kan en hage bli vannet automatisk 
og tidsstyrt. Herved kan et sprinklersystem for plenen vanning eller 
et Micro-Drip-System for andre hageområder benyttes. 

Hvor og hvordan kobler jeg til 
smart Vannkontroll? 

Den kobles direkte til en utendørs vannkran. Adaptere for de 
vanligste gjengestørrelsene følger med. 

Hva er den nødvendige 
strømtilførselen til smart 
Vannkontroll? 

Den smarte vannkontrollen drives av 3 x AA 1.5V alkaliske batterier 
(LR6). Ved normalt bruk varer de vanligvis én hagesesong. 

Kan jeg bruke oppladbare 
batterier? 

Dette er mulig, men reduserer brukstiden. Minst 2400 mAh er 
nødvendig. For å sikre lengst mulig batterilevetid, anbefaler vi at du 
bruker 1,5 V alkaline batterier istedet. 

Kan man få smart Vannkontroll i 
flere farger? 

smart Vannkontroll tilbys kun i én farge. 

Hva viser LED-lampene på den 
smarte Vannkontrollen? 

LED for tilkobling: 
Blinker grønt: Ved registrering 
Grønt i 10 sek: Utmerket signal 
Gult i 10 sek: Middels signal 
Rødt i 10 sek: Dårlig signal 

LED for aktiv vanning: Grønt i 10 sek 

LED for batteristatus: 
Grønt i 20 sek: kapasitet > 4 uker 
Gult i 20 sek: kapasitet < 4 uker 
Rødt: batteri må byttes 

Hvordan vet jeg at smart 
Vannkontroll er tilkoblet? 

Se etter en vellykket tilkobling på GARDENA smart 
App. Hvis smart Appen finner den smarte Vannkontrollen, er 
tilkoblingen vellykket. 



Hvordan oppdaterer jeg den 
smarte Vannkontrollen? 

Nye data f.eks. tidsplaner blir sendt til enheten umiddelbart når 
innstillingene blir endret og internettforbindelsen er stabil. 

Vil jeg bli informert dersom det 
kommer en oppdatering og vil 
den bli installert automatisk? 

Hvis en softwareoppdatering til din smart Vannkontroll er tilgjengelig 
vil du få beskjed om dette gjennom smart-appen. 

Kan jeg bruke smart Vannkontroll 
uten smart Gateway? 

Uten Gateway er kun manuell start og stopp av vanning tilgjengelig 
ved å bruke multifunksjonsknappen.  

Alle kontrollalternativer vises i appen og bare med Gateway som 
kommunikasjonsportal mellom enhet og app vil man kunne bruke 
smart Vannkontroll. 

Er reservedeler tilgjengelig til 
smart Vannkontroll? 

Ja, reservedeler er tilgjengelig. Ta kontakt med din forhandler. 

Hvor mange smart Vannkontroller 
kan jeg integrere i mitt GARDENA 
smart-system? 

Opp til 25 enheter kan tilkobles systemet ditt. 

Hvordan kobler jeg til flere smart 
Vannkontroller til mitt system? 

Som ved den opprinnelige installasjonen; «Legg til enhet» i din smart 
app. Og følg stegene deretter. 

Hva er de tekniske 
spesifikasjonene til smart 
Vannkontroll? 

Du kan programmere opptil 126 vanningssykluser (18 enheter). 
Individuelt valg av ukedager 
Vannvarighet: 
1 min til 10 timer. 
 
Batterier som skal brukes: 
3 x alkaliske batterier type LR6 (AA) Mignon (min. 2000 
mAh) 
 
Batteritid: 
Ca. 1 år med alkalisk batteri (min. 2000 mAh) 
 
Driftstrykk: 0,5-12 bar 
Minimum vannmengde: 20-30 liter / time 
 
Dimensjoner: 15 x 11,5 x 10 [cm] H / D / W 
 
Tilkoblingstråd for 26,5 mm (G3 / 4) og 33,3 mm (G1) 

Viser smart Vannkontrollen meg 
diverse advarsler som f.eks. 
frostvarsel? 

Ja, det er sikkerhetsadvarsler i smart-appen som skal beskytte 
enhetene dine. Som for eksempel en temperatursensor som gir et 
frostvarsel dersom temperaturen går under 5 ° C. 

 

Hvordan programmerer jeg den 
smarte vanningskontrollen? 

Alle innstillingene i smart Vannkontroll blir styrt via smart appen. 
Dermed kan en navigering og justering av de ønskede vanntider 
settes beleilig til enhver tid og hvor som helst. 

Hvor mange programmer kan 
smart Vannkontroll lagre? 

Systemet kan lagre maksimalt 126 programmer (18 enheter). 

Hvis den smarte Vannkontrollen 
vanner, vil smart SILENO klippe 
på samme tidspunkt? 

Vann- og klippeperioder kan koordineres, slik at det ikke er noen 
overlapping. Denne funksjonen er nyttig når begge smarte enhetene 
er aktive i samme hageområde. Men hvis vanningen utføres, for 
eksempel på terrassen eller i et blomsterbed, kan vanning og 
klipping fint gjøres samtidig. 

Er den smarte Vannkontrollen 
permanent koblet til min gateway 
eller min smarte App? 

Ettersom dette er en batteridrevet enhet, er det ikke mulig å 
opprette en permanent forbindelse og heller ikke nødvendig. 



Kan den smarte vannkontrollen 
kombineres med et eksisterende 
vanningssystem, f.eks. den 
automatiske vannfordeleren, Art. 
Nr. 1197? 

Den smarte Vannkontrollen kan erstatte en eksisterende 
vanningscomputer. 

Det kan også styre en automatisk vannfordeler med opptil 6 
vanninnretninger. 

Ved bruk av automatisk vannfordeler, art. 1197, vennligst følg 
informasjonen i bruksanvisningen som følger med Vannfordeleren 
for riktig konfigurasjon av vanningsvarigheten og overholdelse av 
bruddene mellom de enkelte uttakene. Funksjonen Adaptive 
Scheduling anbefales ikke i forbindelse med den automatiske 
vannfordeleren. 

Kan jeg bruke smart Vannkontroll 
i kombinasjon med Regnsensor 
art.no. 1189 og Fuktighetssensor 
art.no. 1188? 

Nei, disse to enhetene krever tilkobling via kabel og kan ikke brukes 
med en smart vannkontroll. 

Kan jeg programmere sensorstyrt 
vanning med smart vannkontroll? 

Ja. Denne funksjonen kalles "Adaptive Scheduling". Sensorassistert 
vanning måler gjeldende jordfuktighet før vanning. Hvis den faste 
jordfuktigheten allerede er tilstede, stoppes vanningen. 

Er den smarte Vannkontrollen 
frostsikker? 

Nei, fordi inne i den integrerte vanningsventilen blir det igjen litt vann, 
selv etter å ha slått av og frost kan skade denne ventilen. Det 
integrerte frostvarselet til smart App hjelper deg å minne om å fjerne 
den smarte vannkontrollen før frostsesongen. 

Kan jeg oppgradere min 
eksisterende vanningsdatamaskin 
til GARDENAs smarte system? 

Nei, eksisterende vanningscomputere kan ikke oppgraderes til 
smart. 

Kan jeg bruke smart vannkontroll 
innendørs? 

Som alle andre GARDENA vanncomputere, er den smarte 
Vannkontrollen kun godkjent for utendørs bruk. 

Hva er batterikapasiteten til smart 
Vannkontroll? 

Den smarte vannkontrollen drives av 3 x AA 1,5V alkaliske 
manganbatterier LR6. Batteriet varer ca. en sesong under normal 
drift. 

Hvilke enheter kan jeg montere 
direkte på min smarte 
vannkontroll? 

Du kan montere GARDENA Micro-Drip-System, Originale 
GARDENA Systemkontakter og hageslanger. En GARDENA 
sprinkler med GARDENA Profi-System-kontakt og en 3/4" 
hageslange. 

Hva skal jeg gjøre når jeg får en 
ny GARDENA smart Vannkontroll? 

Koble smart Vannkontroll til en vannkran og sett inn batteriene. 
Åpne deretter den smarte App. Velg "Legg til produkt". Den smarte 
appen vil lede deg selv om alle trinnene som er oppgitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



smart Sensor 

 

Hva er en smart Sensor? GARDENA smart Sensor måler jordens fuktighet hvor den er mest 
avgjørende - ved planterøttene. Den fungerer pålitelig i forskjellig 
jordkvalitet. Den måler også temperatur. 

Hvor og hvordan kobler jeg til 
smart Sensor? 

Den smarte sensoren skal "plantes" i jorda. Den optimale 
plasseringen finner du i brukerhåndboken. 

Hvilken strømforsyning trenger 
smart Sensoren? 

Den smarte sensoren drives av 2 x AA 1.5V alkaliske 
manganbatterier LR6. Batteriet varer omtrent en sesong under 
normal drift. 

Kan jeg også bruke oppladbare 
batterier til min smart Sensor? 

Det er mulig, men reduserer batteritiden. Minimum 2400 mAh er 
nødvendig. Vi anbefaler alkaliske batterier til våre smartprodukter. 

Tilbyr dere smart Sensor i 
forskjellige farger? 

Nei, smart Sensor er kun tilgjengelig i en farge. 

Hvor er det best å plassere smart 
Sensoren? 

smart Sensor bør ha de samme forholdene for lys, temperatur og 
jord som plantene der tilstanden skal måles. Pass på at du ikke 
plasserer sensoren i arbeidsområdet til en robotgressklipper. 

Hvorfor er det to runde sirkler på 
toppen av sensoren? 

En LED for å indikere tilkoblingsstyrken under starten. Utover den 
andre sirkulære overflaten er lyssensoren plassert. 

Hvilken funksjon har LED-lampen 
på smart Sensoren? 

Det indikerer forbindelseskvaliteten til gatewayen når smart 
Sensoren legges til smart appen. 

Hvordan vet jeg at smart 
Sensoren er koblet til? 

Når du kobler din smart Sensor til smarttelefonen via smart app, 
finner appen og viser smart sensoren med serienummeret.  

Hvor ofte oppdateres smart 
Sensoren? 

Ved definerte måleintervaller kontrolleres de målte miljøforholdene 
regelmessig og dataene oppdateres tilsvarende. 

Vil jeg bli varslet om software-
oppdateringer og blir disse 
automatisk utført? 

Hvis en software-oppdatering er tilgjengelig til din smart Sensor, vil 
du få beskjed om det i appen. 

Kan jeg bruke smart Sensor uten 
en smart Gateway? 

Nei, tilkoblingen via gatewayen er nødvendig for å vise dataene til 
sensoren på en smarttelefon eller nettbrett. Bare med smart 
Gateway som kommunikasjonssenter er det mulig å etablere et 
nettverk med andre GARDENA smart systemprodukter. 

Hvor mange smart Sensorer kan  
kobles til mitt smart system? 

Opp til 25 enheter kan kobles til ditt GARDENA smart system. 

Hvordan kobler jeg til flere smart 
Sensorer til mitt GARDENA smart 
system? 

Som for den første installasjonen av smart sensoren. Bare velg 
"Legg til produkt" i smart app og velg en sensor. 

 

 

 

 

 



Hva er de tekniske dataene til 
smart Sensoren? 

Måling av: 

- Utetemperatur -1 ° C - + 50 ° C 
- Lysintensitet 0 - 200 klux 
- Jordfuktighet 0-100% 

Dimensjoner: 

- Total høyde 24cm 
- Høyde montert ca. 14cm 
- Bredde ca. 8cm 
- Dybde ca.11cm 

Viser smarte Sensoren meg 
forskjellige advarsler f.eks. 
frostvarsel? 

Ja, det er sikkerhetsvarsler i smart app for å beskytte enhetene mot 
skader forårsaket av spesielle påvirkninger. For eksempel advarer en 
temperaturdetektor den smarte vannkontrollen før frost (<5 ° C) 

Er smart sensoren konstant 
koblet til smart gateway og smart 
app? 

Ettersom dette er en batteridrevet enhet, er det ikke mulig å 
opprette en permanent forbindelse og det er heller ikke nødvendig. 
Lysintensitet og omgivelsestemperatur måles regelmessig og 
overføres til gatewayen. For å utnytte batterikapasiteten optimalt, 
justeres måleintervallene for jordfuktighet intelligent og varierer 
avhengig av intensiteten i jordfuktigheten. I GARDENA smart App er 
hver målingstid lett tilgjengelig. 

Er smart Sensor kompatibel med 
mitt eksisterende 
vanningsanlegg? 

Dette er bare tilfelle hvis du har en GARDENA Gateway og smart 
Vannkontroll. 

Hvor mange smart Sensorer 
trenger jeg? 

Det rimelige antallet smart Sensorer er avhengig av designet på 
hagen din. Teoretisk kan du integrere så mange smarte sensorer 
(opp til totalt 25 enheter) i ditt GARDENA smart system som du vil. 

Hvorfor måler smart Sensoren 
jordfuktighet, lys og temperatur? 

Disse miljøforholdene er de grunnleggende påvirkningene på 
plantene og er ansvarlig for vegetasjonen. Først da kan en optimal 
personlig og adaptiv automatisk vanning garanteres. 

Hvor ofte måler smart Sensoren 
miljøpåvirkningen? 

Frekvensen av måleintervallene avhenger av intensiteten av de målte 
miljøfaktorene. smart Sensoren har en intelligent, variabel måling. 
Hvis miljøpåvirkningen ikke endres, kontrolleres den nåværende 
statusen med jevne mellomrom. I tillegg måler den smarte sensoren 
jordfuktigheten før hver planlagt vanning dersom Adaptive 
Scheduling-funksjonen er aktiv.  

Hvordan blir smart Sensoren 
synkronisert med GARDENAs 
smart system og hvor ofte? 

Synkroniseringen utføres ved radioforbindelse mellom enheten og 
gatewayen. Gatewayen sender dataene via Internett til nettskyen 
som deretter sender dataene til smart App. 

Hvordan måler smart Sensoren 
jordfuktighet? 

Jordfuktighet måles med en spesiell målemetode. Følerspissen blir 
oppvarmet i løpet av en definert periode og deretter beregnes 
kjølekurven. Ved å bruke disse dataene bestemmes jordfuktigheten. 

Hvordan måler smart Sensoren 
lysintensitet? 

Det måles med en spesiell lyssensor. 

Hvordan måler smart Sensoren 
temperaturen? 

Det finnes 2 forskjellige temperatursensorer inne i smart Sensoren 
for å få en gjennomsnittsverdi. 

Er smart Sensoren beskyttet mot 
tyveri? 

Teoretisk ja, fordi en sensor kan bare være aktiv i én konto og ikke 
kan fjernes fra systemet uten direkte handling av kontoinnehaveren. 

Kan en tyv bruke min smart 
Sensor? 

Han kunne ta den fra hagen fysisk sett, men han kan ikke bruke 
smart Sensoren hvis sensoren allerede er på kontoinnehaverens 
konto. 



Må jeg slette min smart Sensor 
fra kontoen i tilfelle service? 

Vi anbefaler at du sletter smart Sensoren fra smartsystemet og 
heller legger til igjen når du mottar den. 

Er smart Sensoren frostsikker? smart Sensoren kan brukes i temperaturer fra -1° til +50°C 

Hvordan bør jeg lagre smart 
Sensoren om vinteren? 

smart Sensoren bør lagres uten batterier på et frostfritt sted. 

Hva skal jeg gjøre for å installere 
smart Sensoren neste sesong? 

Sett inn nye batterier, koble smart Sensoren via smart app til 
gatewayen og plasser den på vanlig sted i hagen. 

Kan jeg koble flere smart  
Sensorer til en smart 
Vannkontroll? 

Nei, for øyeblikket er ikke dette mulig. 

Når jeg bruker flere smart 
Vannkontroller og smart 
Sensorer, kan jeg tildele en 
bestemt smart Sensor til en smart 
Vannkontroll? 

Ja, dette er mulig via innstillingsalternativene i appen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



smart SILENO 

 

Hva er en smart SILENO? smart SILENO og smart SILENO+ er en fullautomatisk og pålitelig 
robotklipper for en perfekt jevn klippet plen. 

Hvilke funksjoner har smart 
SILENO? 

smart SILENO er helautomatiske robotklippere for plener opp til 
2000 m² og kan dermed overvåkes og styres via smart app. 

Hvilken strømforsyning trenger 
smart SILENO? 

smart SILENO trenger et batteri. Ladestasjonen krever en 
strømforsyning på 100-230V og 50-60 Hz. 

Tilbyr dere smart SILENO i 
forskjellige farger? 

Hver modell har sin farge, men variasjonene er marginale. 

Må det være en 
minimumsavstand mellom 
ladestasjonen til min smart 
SILENO og andre enheter? 

Nei, ladestasjonen til smart SILENO og smart kan plasseres i hagen 
variabelt. 

Hvor er den beste plasseringen til 
min smart SILENO? 

På et flatt underlag – ideelt i et område med skygge og i nærheten 
av en stikkontakt. 

Hvordan vet jeg at smart SILENO 
er vellykket tilkoblet? 

For en vellykket forbindelse, sjekk din GARDENA smart App. Hvis 
smart App finner den smarte SILENO, har den blitt koblet til. 

Hvordan oppdaterer jeg min 
smart SILENO? 

Programvaren til smart SILENO kan oppdateres via USB-kabel fra 
din PC eller laptop. Dersom du har din smart SILENO registrert hos 
GARDENA, vil du bli varslet når en programvareoppdatering er 
tilgjengelig gjennom appen 

Hva skal jeg gjøre i tilfelle en 
oppdatering? 

Ingenting – ved en oppdatering forblir alle dine innstillinger som de 
var. 

Kan jeg bruke smart SILENO uten 
en gateway? 

Ja, hvis din smart SILENO ikke er en del av et smart system, virker 
det som en vanlig SILENO robotklipper som kan programmeres via 
menyen på klipperen. 

Er reservedeler til smart SILENO 
tilgjengelig? 

Ja, vi tilbyr reservedeler til GARDENA smart SILENO. Hvis du 
trenger reservedeler, ber vi deg om å besøke vår nettside eller 
kontakte butikken der du kjøpte klipperen. 

Hvor mange smart SILENO kan 
jeg inkludere i mitt smart system? 

For tiden kan du ha opptil 5 smart SILENO-robotklippere integrert i 
ditt smart system. 

Viser min smart SILENO 
forskjellige advarsler, som for 
eksempel, frostvarsler? 

smart SILENO viser batteristatusen på appen og du får varsel på 
telefonen som viser når det registrerer en hendelse som krever din 
oppmerksomhet. 

Er smart SILENO kontinuerlig 
koblet til min gateway eller min 
smarte App? 

Nei, alle innstillingene du velger på smart App, overføres til SILENO 
og lagres der. Dette sikrer at det ikke kreves permanent forbindelse. 
Selv i tilfelle av nedetid på gatewayen eller et brudd på 
internettforbindelsen, fortsetter smart SILENO å jobbe som 
programmert. Bare hvis du endrer innstillingene gjennom GARDENA 
smart App, eller hvis du starter eller parkerer smart SILENO 
manuelt, kommuniserer de smarte enhetene med hverandre. Videre 
blir statusen til din smart SILENO regelmessig etterspurt av 
gatewayen. 

Viser smart SILENO hvilke 
områder som allerede er blitt 
klippet? 

Nei, den smarte SILENO har ikke et GPS-signal, derfor er denne 
funksjonen ikke tilgjengelig. 



Kan jeg kontrollere min smart 
SILENO via smart app? 

En direkte navigering av smart SILENO er ikke mulig, men du kan 
starte og parkere din smart SILENO når som helst via smart App. 

Kan jeg starte og stoppe min 
smart SILENO via smart app? 

Ja, du kan starte og parkere din smart SILENO når som helst via 
smart app. 

Kommer smart SILENO med 
ferdig oppsatte programtider? 

Det er ingen ferdig oppsatte programmer lagret på smart SILENO 
fordi hver plen klippes i henhold til de enkelte kravene fra eieren på 
grunn av stedsspesifikke miljøforhold. Men du kan enkelt 
programmere dine individuelle klippeperioder. 

Kan jeg lagre programmaler for 
min smart SILENO? 

Du kan ikke lagre programmaler. Det valgte programmet beholdes til 
du endrer eller sletter det. 

Kan jeg integrere en Husqvarna 
Automower○R  til mitt smart 

systemet? 

Ja, dette er mulig dersom din Automower○R  har funksjonen 

Automower○R  Connect tilgjengelig. 

Kan jeg oppgradere min 
eksisterende GARDENA 
robotklipper R40Li med smart 
funksjon? 

Nei, R-serien kan ikke oppgraderes til smart system. En 
oppgradering er bare mulig hvis du har en SILENO. 

 

Kan jeg styre klippeperioder og 
kjørehastighet for smart SILENO 
via smart app? 

En direkte navigering eller endring av driftsparametrene er ikke 
mulig. Du kan programmere klippeperioder på smart App. I tillegg 
kan du starte eller parkere smart SILENO når som helst via smart 
app. 

Kan jeg bruke installasjonen fra 
min nåværende robotsklipper, 
f.eks. R40Li / R70? 

Ja, du kan bruke din eksisterende installasjon av R40Li / R70. Vær 
oppmerksom på at ladestasjonen til de smarte robotklippere har 
andre dimensjoner enn den forrige. I tillegg må du justere 
overstyringsavstanden til SILENO. Overstyringsavstanden må være 
den samme som for den gamle robotklipperen. 

Kan min smart SILENO klippe 
samtidig som vanningstidene til 
min smart Vannkontroll er aktiv? 

Hvis du har en overlapping i de programmerte vanningstider og 
klippetider, vil du uttrykkelig få en advarsel fra GARDENA smart App 
som du må godta. Det kan være at du må vanne plenen din og 
klippe et annet område av hagen samtidig. Her er et samtidig arbeid 
ønsket. Også hvis du manuelt starter en robotklipper under en aktiv 
vanningsperiode, vil du få en advarsel. 

Hva mener du med 
"ladestasjonen kan plasseres 
variabelt". 

Du trenger ikke å tenke på ledig plass rundt ladestasjonen, noe som 
betyr at den kan plasseres i smale hjørner, og den smarte SILENO 
har fortsatt ingen problemer med å finne veien tilbake. 

Kan smart SILENO styres av 
GPS? 

Nei, den smarte SILENO har ingen GPS-kontroll. På grunn av 
SensorCut-systemet i kombinasjon med den patenterte styretråden, 
når SILENO alle hageområder og klipper dem jevnt. 

Kan jeg installere GPS i min 
SILENO? 

Nei, dette er dessverre ikke mulig. 

 

 

 

 

 

 

 



smart App 

 

Hva er en GARDENA smart app? GARDENA smart App er kontrollsenteret til ditt GARDENA smart 
system og grensesnittet hvor all informasjon blir samlet sammen. 
Her kan du opprette tidsplaner, legge til eller slette smarte enheter, 
sjekke sensordata, starte vanning, eller smart SILENO og mer. 

Hva er funksjonene til GARDENA 
smart App? 

Det fungerer som et kontroll- og informasjonssenter for GARDENAs 
smart system. 

Hvor eller hvordan kan jeg laste 
ned GARDENA smart App? 

Last ned smart app fra Apple Store (iOS) eller Google Play (Android). 
Søk etter "GARDENA smart app" og installer den. 

Hvilke operativsystemer støtter 
GARDENA smart App? 

iOS og Android 

Hva er minimumskravene for 
operativsystemene for å laste ned 
GARDENA smart App? 

IOS 8.1 og Android 4.4 kit kat 

Kan jeg lagre programmaler på 
GARDENA smart App? 

Det er ikke mulig å lagre programmaler direkte. Du kan imidlertid 
opprette en individuell tidsplan hver dag i uken for hver smart enhet 
som fortsatt er lagret til du endrer eller sletter tidsplanen. 

Kan jeg programmere GARDENA 
smart App uten 
internettforbindelse? 

Nei, for å programmere GARDENA smart App er det nødvendig 
med en internettforbindelse. 

Har GARDENA smart App 
prøveprogrammer eller maler 
som jeg kan bruke? 

GARDENA smart App inneholder prøvemaler (veiviser) for 
vanningsområdet. Du kan enkelt programmere din individuelle 
klippesyklus for klipperen din via smart App. 

Kan jeg begrense 
overføringshastigheten til 
GARDENA smart App? 

Nei, denne funksjonen er ikke tilgjengelig. GARDENA smart App er 
optimalt designet for dataoverføring. Hvis du vil begrense 
overføringsfrekvensen, må du forvente betydelig lengre lastetider. 

Kan jeg få push-varsel via smart 
app? 

Ja, hvis viktige meldinger er tilgjengelige, blir de sendt som push-
varsel. Dette kan være svært viktig, for eksempel for frostvarsler. 

Kan jeg begrense 
dataoverføringen til en Wi-Fi-
tilkobling? 

En begrensning for bare Wi-Fi er for øyeblikket ikke mulig. 

Er GARDENA smart App hele 
tiden online? 

Ja, men appen overfører ikke hele tiden data, men bare når det er 
nødvendig, e. g. hvis noe endres (sensorverdier, enhetsstatus, 
batteristatus etc.) 

Er GARDENA smart App gratis? Ja, den er gratis. 

Har GARDENA smart App 
innebygde kjøp i app? 

Nei, det er ingen kjøp i appen. 

Hvor mange ganger kan jeg laste 
ned GARDENA smart App? 

Så lenge den er tilgjengelig på Google Play eller App Store er det 
ingen begrensninger på hvor mange ganger den kan lastes ned. 

Kan jeg opprette flere 
brukerkontoer med GARDENA 
smart app? 

Hver konto er knyttet til en e-postadresse. Hvis du har flere e-
postadresser, er dette teoretisk mulig. Praktisk sett er imidlertid flere 
brukerkontoer ikke nyttige fordi du bare kan tilordne en enhet til en 
konto. 



Kan jeg kontrollere flere 
GARDENA smarte systemer med 
én GARDENA smart app? 

Ja, men du må opprette flere kundekontoer. Hver smartenhet kan 
bare opprettes for en kundekonto. 

  

På hvilket språk er GARDENA 
smart App? 

Språket i Appen installeres automatisk på samme språk som 
fabrikkinnstillingen på mobilen din. 

Kan jeg endre språket til 
GARDENA smart App? 

Ja. Alt du trenger å gjøre er å skifte språk på telefonen din. 

Kan jeg kontrollere alle 
GARDENA smart enheter med 
GARDENA smart App?  

Ja, så lenge strøm og signal er gitt. 

Jeg har ikke en smarttelefon. Kan 
jeg fortsatt bruke GARDENA 
smart system? 

Ja, dersom du har et nettbrett kan du også laste ned smart App på 
det. Du kan også bruke nettleseren på en PC. Gå inn på 
http://smart.gardena.com og logg deg inn med din GARDENA 
smart-konto. 

Kan jeg bruke GARDENA smart 
system uten GARDENA smart 
App? 

Du kan også programmere SILENO manuelt. smart Vannkontroll 
kan startes manuelt via trykknappen. Men hvis du vil bruke det 
smarte systemet i sin helhet med alle funksjoner, er smart App 
nødvendig. 

Kan jeg forvente lang responstid? Ja, noen ganger vil det ta litt tid før de smarte enhetene har lastet 
opp statusen sin, og dette kan ha mange grunner. For 
robotklipperen tar det for eksempel tid til den har nådd 
ladestasjonen og bytter til "park". Dette kan ta opptil flere minutter. 

Hvorfor kan jeg ikke logge inn på 
min GARDENA smart App? 

Kanskje serveren ikke kan nås fordi Internett-tilkoblingen er borte 
eller passordet ble skrevet feil. Vi anbefaler at du lukker smart app 
og trekker kontakten ut fra modemet/ruteren og venter et minutt. 
Slå av smarttelefonen og start systemet på nytt. Vennligst logg inn 
på smart app igjen. 

Vil jeg få informasjon om 
oppdateringer og vil de kjøre 
automatisk? 

Som med alle appoppdateringer utføres de i henhold til App Store / 
iOS-retningslinjer. 

Hvor ofte vil appen oppdateres? Vi vil hele tiden jobbe med forbedringer for å optimalisere appen og 
møte kundenes behov. Forutsigbare tidspunkter for oppdateringer 
er derfor ikke mulig. 

Hva må jeg tenke på når jeg skal 
oppdatere GARDENA smart app? 

Det kreves en Internett-tilkobling, og smarttelefonen skal ikke slås 
av. Som en forholdsregel anbefaler vi at du kobler smarttelefonen 
eller nettbrettet til laderen, og deretter utfører oppdateringen. 

Har jeg begrensninger på appen 
under en oppdatering? 

Under oppdateringen skal appen ikke brukes. Dette gjelder 
imidlertid bare for den faktiske oppdateringsprosessen som normalt 
utføres i løpet av få sekunder. 

Vil en oppdatering avbryte dagens 
programmer av mine GARDENA 
smarte systemer (klipping, 
vanning) 

Nei, vanligvis er dette ikke tilfelle. 

Kan jeg logge inn på min 
GARDENA smart app ved hjelp av 
min Facebook, Twitter etc.-
konto? 

For øyeblikket er denne funksjonen ikke mulig. 

 

http://smart.gardena.com/


Hvordan slår jeg av tilkoblingen til 
mitt GARDENA smart system? 

Lukk appen eller koble av Internett-tilkoblingen. Men selv når appen 
er stengt, kan du motta varsler på smarttelefonen din. Denne 
funksjonen beskytter de smarte enhetene dine. For eksempel er 
frostvarmen viktig for å beskytte ditt vanningsutstyr og 
vanndatamaskin mot frostskader. 

smart App svarer ikke. Hvorfor 
det? 

Noen ganger opplever man at smarttelefoner henger seg opp, noe 
som kan skyldes forskjellige apper, eller den generelle tilstanden til 
smarttelefonen f.eks. overbelastning av prosessorer. I presserende 
tilfeller kan det hjelpe å slå av telefonen og starte den på nytt. 

Min GARDENA smart app finner 
ikke andre smartenheter. Hva kan 
jeg gjøre? 

Det kan være forskjellige grunner til at dine smarte enheter ikke kan 
bli funnet. Det kan hende at radioforbindelsen er for dårlig. Kontroller 
plasseringen av gateway eller enhet. Pass på at det er strøm/nok 
batterikapasitet i enheten. Kontroller også at gatewayen er tilkoblet 
internett. 

Når jeg endrer innstillingene 
mine, hvor lang tid tar 
oppdateringen? 

Oppdateringen skal utføres innen få sekunder, avhengig av 
innstillingene. Det kan imidlertid ta lengre tid i noen tilfeller avhengig 
av smart enhet og smarttelefon / nettbrett. Avhengig av systemet, 
kan en robotklipper bruke flere minutter til den endrer status fra 
"klippe" til "parkere", siden den må finne ladestasjonene først. 

Kan jeg begrense området som 
skal klippes av min smart SILENO 
via GARDENA smart App? 

smart SILENO / SILENO+ har ikke noe GPS-signal, derfor er det 
ikke mulig å begrense romområdene i arbeidsområdet. 

Kan jeg slå min smart SILENO på 
og av via GARDENA smart App? 

Du kan starte og parkere smart SILENO når som helst gjennom 
GARDENA smart App. Men å slå på og av smart SILENO kan bare 
utføres mekanisk ved å bruke av/på-bryteren på robotklipperen. 

Har GARDENA App en QR-kode 
skanner? 

Ja, GARDENA smart App har en QR-kode skanner. smart Gateway 
kan integreres i smart-systemet ved å skanne denne QR-koden. 

Hva er en QR-kode? En QR-kode er en todimensjonal kode. Den inneholder en firkantet 
matrise av svarte og hvite firkanter som representerer kodet data i 
binær form. 

Hvordan skanner jeg en QR-
kode? 

Vennligst følg de enkle trinnene du har gitt av GARDENA smart App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



smart Elektronisk Trykkpumpe (ETP) 

 

Hva er en smart Elektronisk 
Trykkpumpe? 

Den smarte trykkpumpen ligner på 5000 / 5E LCD elektroniske 
trykkpumpen (art 1759). Den eneste forskjellen er "smart" 
elektronikk. 

Hva gjør en smart ETP? GARDENA smart trykkpumpe er til privat bruk rundt hjemme og 
hage. Det er spesielt godt egnet for drift av vanningssystemer og 
systemer i private hager. Enheten kan brukes til å pumpe regnvann, 
vann og klorvann. 

Hvilken strømtilførsel krever 
smart ETP? 

Smart ETP krever en 230 volt AC/50Hz strømtilførsel. 

Kommer smart ETP i flere farger? Nei. 

Er det nødvendig å opprettholde 
en minimumsavstand mellom den 
smarte trykkpumpen og andre 
enheter? 

Siden smartenhetene er trådløse enheter, kan andre elektroniske 
enheter forstyrre radiosignalene. 

Hvordan vet jeg at min smart ETP 
har koblet seg til systemet? 

Når du bruker smart App til å koble den smarte trykkpumpen til ditt 
GARDENA smart system, vil du se den smarte trykkpumpen i smart 
appen. I tillegg vil LED-lampen på pumpen vise at tilkoblingen er 
vellykket. 

Hvordan oppdaterer den smarte 
trykkpumpen sin programvare? 

Den smarte trykkpumpen kommuniserer regelmessig med smart 
gateway. Hvis ny programvare er tilgjengelig for smart ETP, 
implementeres dette via smart gateway. 

Vil jeg bli varslet om 
oppdateringer og blir disse 
automatisk utført? 

Hvis en software-oppdatering er tilgjengelig for din smarte 
trykkpumpe, vil GARDENA smart App varsle deg. 

Kan jeg bruke den smarte 
trykkpumpen selv uten en 
gateway? 

Det er fullt mulig å bruke den smarte trykkpumpen uten en gateway. 
Den vil da virke som en normal elektronisk trykkpumpe. 

Hvordan måler den smarte 
trykkpumpen 
strømningshastigheten? 

Den smarte EPP måler strømningshastigheten via en integrert 
impeller. Hjulet fungerer som et lite vannhjul og bestemmer 
vannstrømmen ved hjelp av rotasjonene. 

Hvordan måler den smarte 
trykkpumpen vanntrykket? 

Det eksisterende vanntrykket blir målt ved hjelp av en integrert 
elektronisk trykkmåler. 

Kan man få tak i reservedeler til 
den smarte Elektroniske 
Trykkpumpen  

Man kan lett få tak i reservedeler ved å kontakte din lokale 
GARDENA-forhandler. 

Hvor mange smarte Elektroniske 
Trykkpumper kan jeg inkludere I 
mitt smartsystem? 

Man kan ha opptil 25 smart-enheter inkludert i ditt GARDENA 
smart-system. 

Hvordan kan jeg inkludere flere 
smart Elektroniske Trykkpumper? 

På samme måte som ved inkluderingen av den første pumpen, velg 
«inkluder enhet» i smart Appen og følg instruksjonene. 

 

 



Hva er de tekniske 
spesifikasjonene til den smarte 
Trykkpumpen? 

smart Pressure Pump art. 19080 
Rated power/ 
standby power consumption 1300/1.5 W 
Supply voltage 230 V 
Power frequency 50 Hz 
Connection cable 1.5 m (H07RN-F) 
SRD: Frequency range 863–870 MHz 
SRD: Maximum power 25 mW 
SRD: Free field radio range approx. 100 m 
Max. delivery capacity 5000 l/h 
Max. pressure 5 bar 
Max. water column 50 m 
Max. suction lift 8 m 
Starting pressure 2.0–2.8 ± 0.2 bar 
Permissible internal pressure 
(output side) approx. 6 bar 
Weight 13.4 kg 
Dimensions (L x W x H) 47 x 26 x 34 cm 

Viser den smarte Trykkpumpen 
forskjellige advarsler som for 
eksempel frostvarsel? 

Ja, det er sikkerhetsvarsler i smart App som skal beskytte enhetene  

Er den smarte trykkpumpen 
permanent koblet til smart 
gateway og smart-appen? 

Den smarte pumpen kommuniserer jevnlig med gatewayen. 
Frekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor ofte 
verdiene oppdateres. 

Hvordan synkroniserer den 
smarte trykkpumpen med 
GARDENA-smartsystemet, og 
hvor ofte skjer dette? 

Hvis innstillinger som f.eks tidsplaner blir endret i appen, overføres 
de nye verdiene umiddelbart til den smarte trykkpumpen hvis det er 
opprettet en tilkobling. Dette betyr at vanning fremdeles kan 
kontrolleres pålitelig dersom tilkoblingen til gateway / Internett blir 
avbrutt. 

 

Hvordan måler den smarte 
trykkpumpen vannmengden som 
strømmer gjennom pumpen? 

Den smarte EPP-en måler vannmengden via en integrert impeller. 
Impelleren fungerer som et lite vannhjul og bestemmer 
vannstrømmen ved hjelp av rotasjonene. 

Hvordan måler den smarte 
trykkpumpen vanntrykket? 

Det eksisterende vanntrykket måles via en intern elektronisk 
trykkmåler. 

Må jeg slette den smarte 
trykkpumpen fra kontoen min hvis 
det kreves service? 

Vi anbefaler at du fjerner den smarte EPP-en fra smartsystemet ditt 
hvis det er behov for service, ettersom GARDENA-smartsystemet 
bruker serienummeret til trykkpumpen. 

Er den smarte trykkpumpen 
frostsikker? 

Nei, ingen av GARDENA-pumpene er frostsikre. De skal aldri 
utsettes for frost - selv om de er drenert/tømt for vann. Pumpene 
må settes opp eller lagres i et frostsikkert miljø om vinteren for å 
forhindre frostskader på pumpens hydraulikk. I denne 
sammenhengen er det viktig å merke seg at sommerhus og garasjer 
generelt ikke er frostsikre. 

Hvordan bør jeg lagre den smarte 
trykkpumpen om vinteren? 

På et tørt og frostsikkert sted, for eksempel en kjeller. 

Hvordan setter jeg den smarte 
trykkpumpen i drift igjen i den nye 
sesongen? 

Generelt er installasjonen den samme som for den første 
installasjonen. Følg instruksjonene i bruksanvisningen.  

Kan jeg også programmere den 
smarte trykkpumpen for 
tidskontrollert drift? 

Ja, tidskontrollert programmering er mulig via smartappen. 



Hvor mange 
vanningsprogrammer kan jeg 
spare på den smarte 
trykkpumpen? 

Du kan lagre maksimalt 98 vanningssykluser. 

 

Kan jeg programmere den smarte 
trykkpumpen for tidskontrollert 
drift og trykkbasert drift 
samtidig? 

Ja, den trykkbaserte funksjonen er da aktiv i løpet av de 
programmerte tidene. 

Hvilket sikkerhetsutstyr har den 
smarte trykkpumpen? 

Den smarte trykkpumpen har en termisk beskyttelsesbryter og 
lekkasjedeteksjonssystem (tørrkjøringsikkerhet). 

Er den smarte trykkpumpen 
utstyrt med en 
tørrkjøringsdetektor? 

Den smarte trykkpumpen har en integrert tørrkjøringssensor. 

Hvor mange trykkuttak har den 
smarte trykkpumpen? 

smart pumpen har to trykkuttak. 

Kan den smarte trykkpumpen 
brukes selv ved lite volum (små 
slangetverrsnitt, 
dryppvanningssystemer, 
toalettskylling, etc.)? 

Ja, dette er mulig. Den smarte trykkpumpen har spesielle 
programmer for lave mengder. 

Hvordan kan trykk / strømning 
holdes så høyt som mulig for den 
smarte trykkpumpen? 

Velg størst mulig rørdiameter. Til tross for uunngåelige flaskehalser 
underveis, er det ufordelaktig å velge en mindre rørdiameter totalt, 
og vil også resultere i betydelig trykktap.  

Eksempel: trykktapet på 1/2 "rør er 5 ganger høyere enn for 3/4" 
rør. 

2. Jo flere flaskehalser, jo høyere er trykktapet. Du bør derfor 
forsøke å redusere antall flaskehalser. 

3. Flaskehalser i begynnelsen av røret bremser til slutt vannet langt 
mer enn flaskehalser på slutten av røret! En utvidelse av tverrsnittet 
umiddelbart før en sprinkler resulterer i knapt noen målbar 
forbedring og trenger derfor ikke å tas i betraktning; flaskehalser i 
begynnelsen av et rør (f.eks. små kraner, smale rørsnitt i hjemmet) 
påvirker imidlertid sterkere vanngjennomstrømningen. 

Hva kan være problemet hvis den 
smarte trykkpumpen lager 
spesielt mye støy? 

Etter vår erfaring er det tre faktorer som forårsaker overdreven 
støy: 

1. Pumpen er på en konsoll (treplate, metallkonsoll) som fungerer 
som resonanslegeme. Tiltak: Plasser pumpen på en skummatte 
eller på gulvet. 

2. Pumpen ligger ved siden av en glatt vegg, som reflekterer 
støyen og multipliserer den som et resultat. Tiltak: Len en 
skummatte mot veggen (sørg for at det ikke er kontakt med 
pumpen!), Som vil absorbere støyen. 

3. Innløpsrøret og / eller utløpsrøret til pumpen er laget av metallrør 
som transporterer støyen fra pumpen. Tiltak: Rørene før og etter 
pumpen skal være laget av minst 50 cm fleksibel slange. Du kan 
finne ytterligere informasjon om tilkoblingsrør i bruksanvisningen til 
pumpen din. 

 



Hvis min smarte trykkpumpe ikke 
fungerer som den skal, hva kan 
da være problemet? 

Pumpen er ikke tilstrekkelig fylt med væske som skal pumpes, eller 
luften kan ikke slippe ut på trykksiden fordi utløpene på trykksiden 
er lukket, for eksempel. 

De kan muligens også ta inn luft. Se bruksanvisningen. 

Min smarte trykkpumpe oppnår 
aldri maksimalt vanntrykk og 
maksimal strømningshastighet på 
samme tid. Hva kan være 
problemet? 

Det er fysisk umulig å oppnå maksimalt vanntrykk og maksimal 
strømningshastighet på samme tid. Hvis vanntrykket øker, 
reduseres strømningshastigheten i pumpen automatisk. Du kan 
finne mer detaljert informasjon om pumpedataene i 
bruksanvisningen. 

Hva betyr program med lav 
mengde eller lekkasje? 

Det integrerte programmet med lav mengde tillater problemfri bruk 
av vaskemaskiner og dryppvanningssystemer, selv ved lave 
strømningshastigheter. 

Min smarte trykkpumpe suger 
ikke. Hva kan være problemet? 

Etter vår erfaring kan dette ikke skyldes en teknisk feil i selve 
pumpen, men snarere fordi såkalt tørrkjøringsvern er blitt aktivert. I 
dette tilfellet suges det inn luft på sugesiden av pumpen 
(sugeslange). Dette kan føre til et trykkfall i pumpen og det blir ikke 
trukket inn vann. 

Du kan utføre følgende sjekk for å se om det er en teknisk feil med 
den elektroniske trykkpumpen som forårsaker feil i å trekke inn 
vann: 

1. Koble de elektroniske trykkpumpene fra strømforsyningen 

2. Fjern sugesiden, fjern alt som ikke er en del av pumpen 

3. Fyll pumpen sakte med vann igjen 

4. Slangeuttaket på utgangssiden må være åpent 

5. Hold denne slangen ca. 1 meter i lufta 

6. Koble den elektroniske trykkpumpen til strømforsyningen. 
Forsiktig: enheten starter opp 

7. Hold hånden flatt mot pumpens sugedyse. Hvis det ikke er 
noen teknisk feil i pumpen, vil den suge hånden din etter 10–30 
sekunder (du vil føle et tilsvarende vakuum som øker gradvis). 

=> Hvis pumpen IKKE suger hånden din, er det en teknisk feil, og 
den bør sjekkes av GARDENA Service. 

Hvis den suger hånden din, er den elektroniske trykkpumpen mest 
sannsynlig i orden, og feilen vil da være i området for 
sugeinstallasjonen. 

Mulige årsaker er: 

1. Sugesiden er ikke vakuumtett. Sugesiden må være helt lufttett, 
selv i tilfelle vakuum. 

(Normale hampforbindelser er ikke lufttette!). Fordyp utgangssiden 
av trykkslangen i en bøtte med vann. Hvis du fortsetter å se 
luftbobler, lekker sugesiden. 

2. Sugefilteret er skittent. Sugefilteret i fontenen og den 
elektroniske trykkpumpen må være rent. 

3. Sjekkventilen i sugeslangen sitter fast. Prøv å løsne ventilen. 

 

 

 



smart Batteri 
 

Hva er et smart batteri? Det smarte batteriet er et 40V-batteri, hvis verdier kan hentes via 
smartfunksjonen i GARDENA smart-appen. 

Hva gjør det smarte batteriet? Det smarte batteriet fungerer som et konvensjonelt 40V-batteri 
men med smart-funksjoner. 

Kommer det smarte batteriet i 
forskjellige farger? 

Det smarte batteriet er bare tilgjengelig i én farge. 

Hva betyr lysdiodene på det 
smarte batteriet? 

LED-lampene viser batteriets kapasitet. Det er også en feil-
indikator. 

Hvordan vet jeg om det smarte 
batteriet har koblet til vellykket? 

Hvis du bruker appen din til å koble det smarte batteriet til ditt 
GARDENA-smartsystem, vil du se det smarte batteriet i appen. 

Hvordan oppdaterer det smarte 
batteriet programvaren? 

smart batteriet kommuniserer regelmessig med gatewayen. Hvis 
ny programvare er tilgjengelig for smart batteriet, implementeres 
dette via gatewayen. 

Blir jeg varslet om oppdateringer 
og blir disse automatisk utført? 

Hvis en firmwareoppdatering er tilgjengelig for ditt smarte batteri, 
vil GARDENA smart-appen varsle deg. 

Kan jeg bruke det smarte 
batteriet selv uten gateway? 

Uten en gateway fungerer det smarte batteriet som et normalt 
batteri. 

Er det noen reservedeler til smart 
batteriet? 

Nei, det er ingen reservedeler til smart batteriet. 

Hvor mange smart batterier kan 
jeg koble til systemet mitt? 

Du kan integrere opptil 25 enheter i GARDENA-smartsystemet. 

Hvordan kobler jeg et nytt 
smartbatteri til GARDENA-
smartsystemet mitt? 

Følg samme prosedyre som ved førstegangs installasjon av et 
smart batteri; Velg "Legg til produkt" i smartappen og følg alle 
trinnene. 

Hva er de tekniske detaljene for 
det smarte batteriet? 

Batteriteknologi: Li-ion 

Batteri: 40 V * / 36 V 

Batterikapasitet: 4,2 Ah 

Ladetid: 2,2 timer 

Vekt: 1200 g 

Viser det smarte batteriet 
forskjellige advarsler? 

Ja. Du mottar forskjellige advarsler via smart-appen hvis det for 
eksempel er problemer. 

Er det smarte batteriet permanent 
koblet til gatewayen og smart-
appen? 

Det smarte batteriet kommuniserer regelmessig med gatewayen. 
Frekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor ofte 
verdiene oppdateres. 

Hvordan synkroniserer batteriet 
med GARDENA-smartsystemet, 
og hvor ofte skjer dette? 

Synkronisering skjer via den trådløse forbindelsen til gatewayen. 
Gatewayen sender disse dataene til skyen via Internett og sender 
disse dataene til appen din. 

Må jeg slette batteriet fra kontoen 
min hvis det kreves service? 

Vi anbefaler at du tar ut det smarte batteriet fra smartsystemet ditt 
hvis det er behov for service. 

Hvordan går jeg frem hvis 
GARDENA forsyner meg med et 
nytt smart batteri? 

På samme måte som med den første installasjonen. Koble batteriet 
til strømforsyningen og velg "Legg til enhet" i appen. Følg de neste 
trinnene i appen. 



Hvordan skal smart Batteriet 
lagres om vinteren? 

Det skal lagres som hvilket som helst annet batteri. På et tørt og 
frostsikkert sted. 

Hvordan setter jeg smart batteriet 
i drift igjen i den nye sesongen? 

Generelt er installasjonen den samme som for den første 
installasjonen. Følg instruksjonene i bruksanvisningen. 

Hvilke data om smart batteriet 
kan jeg hente via appen? 

Alle relevante data, for eksempel ladestatus, ladetid, temperatur 
osv. 

Er smart batteriet 
vedlikeholdsfritt? 

Ja, smart batteriet er vedlikeholdsfritt. 

Er smart batteriet vanntett? Nei, smart batteriet er kun beskyttet mot lett vannsprut. 

 

 

smart Strømadapter 
 

Hva er en smart 
Strømadapter?  

smarte Strømadapter er en adapter som kan betjenes via Gardena 
smart-system for å kontrollere eventuelle elektriske enheter (lys, 
pumper osv.) 

Kommer den smarte 
strømadapteren i forskjellige 
farger? 

Den smarte strømadapteren er bare tilgjengelig i en farge. 

Hva betyr LED-ene på den smarte 
strømadapteren? 

LED-tilkobling skjerm / funksjon: 

Blinkende grønt: under innlogging 

Grønn: slått på 

Gul: identifiserende 

Rødt: tilkoblingssvikt 

Av: slått av 

Hvordan vet jeg om den smarte 
strømadapteren har koblet til 
vellykket? 

Når du har koblet den smarte strømadapteren til ditt GARDENA 
smartsystem, vil du se symbolet for den smarte strømadapteren i 
appen. 

Hvordan oppdaterer den smarte 
strømadapteren programvaren? 

Den smarte strømadapteren kommuniserer regelmessig med smart 
Gateway. Hvis ny programvare er tilgjengelig for enheten, 
implementeres den via smart Gateway. 

Blir jeg varslet om oppdateringer 
og blir disse automatisk utført? 

Hvis en firmwareoppdatering er tilgjengelig for din smarte 
strømadapter, vil GARDENA smart-appen varsle deg. 

Kan jeg bruke den smarte 
strømadapteren uten gateway? 

Bruken av den smarte strømadapteren gir ingen mening uten å 
integrere smartsystemet. 

Hvordan kobler jeg en annen 
smart strømadapter til mitt 
GARDENA-smartsystem? 

Som ved førstegangs installasjon av smart-enheter; Velg «Legg til 
produkt» i appen og følg alle trinnene. 

 

 

 

 



Hva er de tekniske detaljene for 
den smarte strømadapteren? 

Driftstemperatur (utvendig): 

-20 ° C til + 50 ° C 

Intern SRD (kortdistanse radioantenner) 

Frekvensområde: 863 - 870 MHz 

Maksimal transmisjonseffekt: 25 mW 

Frifeltradioområde: (ca.) 100 m 

Nettspenning: 230 V 

Linjefrekvens: 50 Hz 

Maks. utgangsstrøm: 16 A 

Maks. utgangseffekt: 3680 W 

Viser den smarte strømadapteren 
forskjellige advarsler? 

Nei. 

Er den smarte strømadapteren 
permanent koblet til smart 
Gateway og smart-appen? 

Den smarte strømadapteren kommuniserer regelmessig med 
gatewayen. Frekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel 
hvor ofte verdiene oppdateres. 

Hvordan synkroniserer den 
smarte strømadapteren med 
GARDENA smart system, og hvor 
ofte skjer dette? 

Synkronisering skjer via den trådløse forbindelsen til gatewayen. 
Gatewayen sender disse dataene til skyen via Internett og sender 
disse dataene til den smarte appen din. 

Må jeg slette den smarte 
strømadapteren fra kontoen min 
hvis det kreves service? 

Vi anbefaler at du fjerner den smarte strømadapteren fra 
smartsystemet ditt hvis enheten trenger service. 

Hvordan setter jeg den smarte 
strømadapteren i drift igjen i den 
nye sesongen? 

I den nye sesongen er det bare å koble den smarte strømadapteren 
til en hvilken som helst stikkontakt. Tilkoblingen til gatewayen, og 
dermed til smart-systemet, blir automatisk opprettet. 

Hvilke data kan jeg hente om den 
smarte strømadapteren via 
appen? 

Programmerte tidsplaner, planlagt resttid i manuell modus, 
gjeldende status. 

Er den smarte strømadapteren 
vanntett? 

Den smarte strømadapteren er sprutsikker når dekselet er lukket. 
Grad av beskyttelse er IP 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 



smart Vanningskontroll 
 

Hva er den smarte 
vanningskontrollen? 

Den smarte vanningskontrollen er en multikanals kontroller som kan 
justeres individuelt via appen. 

Hva gjør den smarte 
vanningsskontrollen? 

Med den smarte vanningskontrollen kan flere hageområder 
kontrolleres og vannes via 24V ventiler. 

Hvor og hvordan kobler jeg den 
smarte vanningskontrollen? 

Den smarte vanningskontrollen kan kobles til og betjenes via et 
hvilket som helst vanlig 230 V / 50 Hz vekselstrømuttak. 

Hva betyr lysdiodene på den 
smarte vanningskontrollen? 

LED-display: 

 

1) LED strømtilkobling 
grønn: Koblet til nettverk 
 

2) LED-tilkoblingsdisplay / signalstyrke 
blinkende grønt: under innlogging 
grønt i 20 sekunder: Høy signalstyrke 
gult i 20 sek: Middels signalstyrke 
rød i 20 sek: lav signalstyrke 
 

3) LED aktiv vanning: 
grønt i 10 sek 

Hvordan vet jeg om den smarte 
vanningskontrollen har koblet til 
vellykket? 

Hvis du kobler den smarte vanningskontrollen til GARDENA-
smartsystemet via smart-appen din, vil du se det smarte 
vanningskontrollsymbolet i smartappen. 

Hvordan oppdaterer smart 
vanningskontroll programvaren 
sin? 

Den smarte vanningskontrollen kommuniserer regelmessig med den 
smarte gatewayen. Hvis ny programvare er tilgjengelig for enheten, 
implementeres den via smart Gateway. 

Blir jeg varslet om oppdateringer 
og blir disse automatisk utført? 

Hvis en firmwareoppdatering er tilgjengelig for den smarte 
vanningskontrollen, vil GARDENA smart-appen varsle deg. 

Kan jeg bruke den smarte 
vanningskontrollen uten 
gateway? 

Nei. 

Hvordan kobler jeg en annen 
smart vanningskontroll til mitt 
GARDENA-smartsystem? 

Følg samme rutine som ved førstegangs installasjon av din smarte 
vanningskontroll. 

 

 

 

 

 

 



Hva er de tekniske detaljene til 
den smarte vanningskontrollen? 

(Eksteriør)°C: 5 °C -+40 °C 

Intern SRD (kortdistanse radioantenner) 

likhetsområde MHz 863 - 870 

Maksimal transmisjonseffekt mW 25 

Rekkevidde radio: (ca.) m 100 fri sikt 

 

Strømforsyning: 

Nettspenning V (AC) 230 

Kraftfrekvens Hz 50 

Nominell effekt W 22 

Utgangsspenning V (AC) 24 

Maks. utgangsstrøm mA 900 

Er den smarte vanningskontrollen 
permanent koblet til den smarte 
gatewayen og den smarte appen? 

Den smarte vanningskontrollen kommuniserer regelmessig med 
porten. Frekvensen avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor 
ofte verdiene oppdateres. 

Hvordan synkroniserer den 
smarte vanningskontrollen med 
GARDENA-smartsystemet, og 
hvor ofte skjer dette? 

Synkronisering skjer via den trådløse forbindelsen til gatewayen. 
Gatewayen sender disse dataene til skyen via Internett og sender 
disse dataene til den smarte appen din. 

Må jeg slette smart 
Vanningskontroll fra kontoen min 
hvis det er behov for service? 

Vi anbefaler at du fjerner den smarte vanningskontrollen fra det 
smarte systemet ditt hvis det er behov for service. 

Hvordan går jeg frem hvis 
GARDENA gir meg en ny smart 
vanningskontroll? 

På samme måte som med den første installasjonen. Koble den 
smarte vanningskontrollen til strømforsyningen og velg "Legg til" i 
smartappen. Følg de neste trinnene i smartappen. 

Hvordan lagrer jeg den smarte 
vanningskontrollen om vinteren? 

På et frostsikkert og tørt sted. 

Hvilke data kan jeg hente fra den 
smarte vanningskontrollen kan 
jeg hente via appen? 

Gjeldende status for de enkelte ventiler, lagrede tidsplaner, manuell 
status for resttid. 

Er den smarte vanningskontrollen 
vanntett? 

Den smarte vanningskontrollen er sprutsikker. Grad av beskyttelse 
er IPX4. 

Er den smarte vanningskontrollen 
frostsikker? 

Vi anbefaler ikke å bruke den smarte vanningskontrollen under 5 
grader celsius. 

Hvor mange ventiler kan jeg styre 
ved hjelp av den smarte 
vanningskontrollen? 

Den smarte vanningskontrollen har 6 kanaler. Du kan også koble til 
flere ventiler på en kanal. Antall ventiler avhenger imidlertid av 
ventilens tekniske data. 

Hvor mange ventiler kan jeg styre 
samtidig ved å bruke den smarte 
vanningskontrollen? 

Du kan kontrollere maksimalt 2 GARDENA-ventiler samtidig. 

Er Adaptive Scheduling-
funksjonen tilgjengelig for hver 
ventil individuelt? 

Adaptiv Scheduling er tilgjengelig for hver enkelt ventil. 

Hvilken oppgave er tilgjengelig for 
adaptiv planlegging? 

Oppgavene 1: 1 (1 ventil: 1 sensor) og alle ventiler: en sensor 
(suksessivt) er tilgjengelige. 



Netatmo Presence 
 

Hva er Netatmo Presence? Netatmo Presence er et utendørs overvåkningskamera med 
automatisk dag- og nattfunksjon samt et automatisk flomlys. For 
mer detaljert informasjon, vennligst kontakt Netatmo direkte. 
https://www.netatmo.com/no-no/security/cam-outdoor 

Hva oppdager Netatmo 
Presence? 

Netatmo Presence kan skille mellom personer, dyr og kjøretøy. 
For mer detaljert informasjon, vennligst kontakt Netatmo direkte. 

Er Netatmo Presence et 
GARDENA-produkt? 

Nei, Netatmo Presence-kameraet er et Netatmo-produkt. For 
mer informasjon om kameraet, gå inn på hjemmesidene til 
Netatmo: https://www.netatmo.com/no-no/security/cam-
outdoor 

Kan Netatmo Presence integreres 
i GARDENA-smartsystemet? 

Ja, Netatmo Presence-kameraet kan integreres i GARDENA 
smart System. 

Hvordan integrerer jeg Netatmo 
Presence i GARDENA smart-
appen? 

Netatmo Presence er integrert via GARDENA smart-appen, 
akkurat som vanlige GARDENA smart-produkter. Følg 
instruksjonene i appen. Opprett en Netatmo-konto og aktiver 
kameraet ditt før du integrerer deg i GARDENA smart-appen. 

Hvordan oppretter jeg en 
Netatmo-konto? 

Last ned Netatmo-appen til smarttelefonen / nettbrettet ditt, og 
følg instruksjonene i Netatmo-appen. 

Hvordan vet jeg om Netatmo 
Presence har koblet til vellykket? 

Du kan se GARDENA Netatmo Presence-symbolet i smartappen 
når du har koblet Netatmo Presence til GARDENA smart system. 

Hva er funksjonene til Netatmo 
Presence i GARDENA smart-
appen? 

Bakgrunnsbildet til GARDENA smart-appen kan spesifiseres som 
et levende bilde eller stillbilde av kameraet. Flomlysmodus kan 
kontrolleres fullstendig via appen. 

Hvem kontakter jeg hvis jeg har 
spørsmål om installasjon, 
feilsøking (kamerafunksjon, 
maskinvaredefekt), tekniske data 
og problemer med Netatmo-
kontoen så vel som Netatmo-
appen? 

Kontakt direkte support fra Netatmo. 
https://www.netatmo.com/en-eu/helpcenter/security/2 Netatmo 

Kan jeg bruke Netatmo Presence 
selv uten GARDENA smart 
system? 

Ja, du kan bruke Netatmo Presence med Netatmo-appen. 

 


