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Robotické sekačky
a smart system



MADE IN 
EUROPE

Robotické sekačky GARDENA SILENO byly vyvinuty na základě 
20 let zkušeností – díky tomu je péče o trávník maximálně snadná 
a bez námahy. Sekačky jsou spolehlivé a plně automatické. 
Můžete si vybrat z modelů připojených přes GARDENA smart 
system nebo Bluetooth® a řídit je snadno a bezpečně konečkem 
prstu prostřednictvím aplikace GARDENA smart nebo GARDENA 
Bluetooth®.

Inteligentní 
robotická sekačka. 
SILENO. 

20+

•

LET ZK U ŠENOSTÍ •
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VELMI TICHÁ
Nejtišší, nejlepší v úrovni hluku 

ve své třídě.

*   Získejte kompletní smart zážitek 
s naším sortimentem GARDENA 
smart.

5

ZA KAŽDÉHO POČASÍ I TERÉNU
SILENO pracuje za každého počasí, 

za deště i slunce. Zvládá jednoduché 
i členité trávníky.

Sečení s přeborníky
v sečení
SILENO. Inteligentní robotická sekačka.

KOMPLETNÍ PŘIPOJENÍ
Plně připojeny na GARDENA smart 

system. O vaši zahradu bude 
postaráno, ať jste kdekoliv.

PRECIZNÍ
Se spolehlivou přesností zvládá 

nejužší prostory a nejtěsnější rohy.
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SENZOR MRAZU
Jakmile se venkovní teploty 
přiblíží k bodu mrazu, program 
robotické sekačky se pozastaví 
(SILENO minimo, city a life).
Chrání to trávník, protože sečení 
poškozuje zmrzlou trávu.

CHYTRÁ
SpotCutting, funkce spirálového 

sečení, je ideální pro těžce dostupná 
místa např. pod trampolínami nebo 

zahradním nábytkem.

PŘIZPŮSOBÍ SE
Všechny modely jsou vybaveny funkcí 

SensorControl: inteligentním systémem 
sečení, který automaticky přizpůsobí čas 

sečení růstu trávy.

TAK SNADNÉ
Sekačky SILENO minimo, city a life se 
snadno čistí vodou ze zahradní hadice. 
A je hotovo!

SEKÁNÍ ÚZKÝCH PASÁŽÍ
Pro sekačky SILENO minimo, city 

a life není problém zvládnout členité 
nebo úzké pasáže od 60 cm, a to 
díky funkci CorridorCut. Speciální 
vzor sekání zajišťuje rovnoměrné 

posečení trávníku. 
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Celý sortiment připojitených sekaček SILENO pro snadné a inteligentní ovládání vaší zahrady. S výrobky se 
smart a Bluetooth® technologií začíná GARDENA novou kapitolu a nabízí majitelům zahrad pohodlné řešení 
pro ovládání jednotlivých zařízení v jejich zahradě prostřednictvím aplikace.

Zůstaňte 
připojeni k vaší 
robotické sekačce
prostřednictvím smart systému nebo technologie Bluetooth®

Obě jedinečné 
GARDENA aplikace 
jsou k dispozici na

smart Bluetooth®

Jednoduché ovládání aplikace
Snadný způsob propojení vaší sekačky SILENO 
s aplikací GARDENA. Odkudkoliv Až 10 m

Jednoduchá konfi gurace
Snadné nastavení s průvodcem.

Automatické plánování
SILENO přesně ví, kdy a jak sekat váš trávník.

Kompletní propojení
Úplné připojení na GARDENA smart system: 
zavlažovací počítače, řízení zavlažování a čerpadla. 
Všechna zařízení můžete ovládat najednou – pro plně 
automatizovanou zahradu.

–

Smart Home
Vaši sekačku SILENO můžete ovládat hlasem za pomoci Alexa. –

Knihovna rostlin
Odhalte všechno, co byste mohli potřebovat 
znát o světě rostlin.

–

Na další straně 
najdete odpovídající 
modely

O
G
js

FLEXIBILNÍ
Jak hodně se má sekat? 

Výška sečení se nastavuje 
fl exibilně.

PŘESNÁ
Osvědčená technologie poskytuje přesné výsledky: 
díky ohraničujícímu vodiči GARDENA robotická 
sekačka přesně ví, kde má sekat – přesně 
na centimetr.
Ohraničující vodič a naváděcí kabel se nemusí 
pokládat do země; při nadzemní pokládce za pár 
týdnů zaroste trávou a stane se neviditelným.

SNADNÁ INSTALACE
Instalace je velmi jednoduchá a lze 

ji provést rychle. Více informací vám 
poskytnou naše instalační fi lmy.

Instalační fi lmy  
www.gardena.com/cz
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Jednoduché 
ovládání aplikace
Odkudkoliv

Jednoduchá 
konfi gurace

Automatické 
plánování

Smart Home Knihovna 
rostlin

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart budete mít celou vaši zahradu vždy na dosah ruky. Ani sekání trávníku, ani 
zavlažování nikdy nebylo tak pohodlné. Snadno ovládat lze nyní i světla nebo jiná elektrická venkovní zařízení. Aplikace 
GARDENA smart nastavuje nový standard. Díky neustálému přidávání nových funkcí a služeb se aplikace stává nezbytným 
společníkem na zahradě.

Okamžité ovládání odkudkoliv 
Aplikace GARDENA smart

Okamžité ovládání ze vzdálenosti až 10 m
Aplikace GARDENA Bluetooth®

Ovládejte svou sekačku SILENO snadno z jakéhokoli místa vašeho domu nebo zahrady na vzdálenost až 10 m. SILENO minimo, 
city a life jsou připojeny přes Bluetooth a nastavení se provádí prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth. 
U modelů SILENO city a life lze nastavení provést také pomocí ovládacího panelu přímo na sekačce.

Pro velké trávníky

Kompletní sortiment sekaček smart SILENO s připojením na aplikaci GARDENA smart Kompletní sortiment sekaček smart SILENO s připojením na aplikaci GARDENA Bluetooth®

Jednoduché 
ovládání aplikace
Do 10 m

Jednoduchá 
konfi gurace

Pro malé trávníky Pro středně velké trávníky

smart SILENO city smart SILENO life smart SILENO+

< 250 m2 < 500 m2 < 50 m2 < 1250 m2 < 2000 m2

Č. v. 19069 Č. v. 19066 Č. v. 19113 Č. v. 19115 Č. v. 19065

Pro malé trávníky Pro středně velké trávníky

SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 250 m2 < 500 m2 < 50 m2

Č. v. 15001 Č. v. 15002 Č. v. 15101Č. v. 15201 Č. v. 15202

< 250 m2 < 500 m2

Automatické 
plánování

Novinka

Novinka



Dostupné jako
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S připojením na aplikaci
GARDENA Bluetooth®.
Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m

Více informací najdete 
na straně  9 & 11.

Aplikace GARDENA Bluetooth®

je k dispozici

KAPACITA SEČENÍ
Až 500 m²

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

SENZOR MRAZU

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů 
sečení automaticky vypočítá 
a vygeneruje plán

SEČENÍ NA MÍSTĚ
Cílené, spirálové sečení 
oblastí s vyšší trávou

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo 
úzkých pasáží a slepých 
rohů od 60 cm

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

SILENO city
Užijte si sečení malých trávníků do 500 m2

SKLON
Až 35 % 

Připojení prostřednictvím 
aplikace GARDENA smart.
Okamžité ovládání odkudkoliv 

Více informací najdete 
na straně 9 & 10.

Obě jedinečné 
aplikace GARDENA 
jsou k dispozici na

Připojení prostřednictvím 
aplikace GARDENA Bluetooth®.
Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m

Více informací najdete 
na straně 9 & 11.

PŘIZPŮSOBÍ SE TERÉNU
Díky integrovanému otočnému 
zadnímu kolu je robotická 
sekačka obzvláště obratná

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)*

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Za deště i za slunce, jezdí křížem krážem

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo úzkých pasáží 
a slepých rohů od 60 cm

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení podle 
intenzity růstu trávy

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)* 

SEČENÍ NA MÍSTĚ
Cílené, spirálové sečení 
oblastí s vyšší trávou

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Za deště i za slunce, jezdí nahoru 
nebo dolů

SILENO minimo
Tichá sekačka pro malé trávníky do velikosti 500 m2

PŘIZPŮSOBÍ SE TERÉNU
Díky integrovanému otočnému 
zadnímu kolu je robotická 
sekačka obzvláště obratná

SKLON
Až 25 % 

SENZOR MRAZU

KAPACITA SEČENÍ
Až 500 m²

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů sečení 
automaticky vypočítá a vygeneruje plán

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

* ISO 11094 * ISO 11094

KLÁVESNICE & DISPLAY
Programování lze provádět také 
přímo na robotické sekačce

Novinka

Novinka Novinka
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Standardní model
Programování časů sečení lze 
provádět přímo na robotické 
sekačce prostřednictvím 
klávesnice a displaye.

Dostupné jako

Připojení na aplikaci 
GARDENA smart.
Okamžité ovládání odkudkoliv

Více informací najdete 
na straně 9 & 10.

Aplikace 
GARDENA smart 
je k dispozici na

SILENO+
Špičkový model pro velké trávníky do 2 000 m2

SEČENÍ NA MÍSTĚ 
Cílené, spirálové sečení 
oblastí s vyšší trávou

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

SKLON
Až 35 % 

SENZOR MRAZU

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 66 dB(A)*

KAPACITA SEČENÍ
Až 2 000 m2

ÚZKÉ PASÁŽE
Automatické zvládání 
úzkých prostor

* ISO 11094 * ISO 11094

Připojení prostřednictvím 
aplikace GARDENA Bluetooth®.
Okamžité ovládání 
ze vzdálenosti až 10 m

Více informací najdete 
na straně 9 & 11.

Dostupné jako

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
Za deště i za slunce,
jezdí nahoru nebo dolů

SILENO life
Tichá sekačka pro středně velké trávníky do velikosti 1 250 m2

SENSOR CONTROL
Přizpůsobí frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých pasážích 
nebo mimo oblast sečení

SEČENÍ 
NA MÍSTĚ 
Cílené, spirálové 
sečení oblastí 
s vyšší trávou

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ 
POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
PRŮVODCE
Po zadání velikosti trávníku 
a preferovaných časů 
sečení automaticky vypočítá 
a vygeneruje plán

SKLON
Až 35 % 

Připojení prostřednictvím 
aplikace GARDENA smart.
Okamžité ovládání odkudkoliv 

Více informací najdete 
na straně 9 &10.

Obě jedinečné 
aplikace GARDENA 
jsou k dispozici na

KAPACITA SEČENÍ
Až 1 250 m²

TICHÝ PROVOZ
Zaručená hlučnost 
pouze 57 dB(A)*

KLÁVESNICE & DISPLAY
Programování lze provádět také 
přímo na robotické sekačce

KLÁVESNICE & DISPLAY
Programování lze provádět také 
přímo na robotické sekačce

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

SENZOR MRAZU

PŘIZPŮSOBÍ SE TERÉNU
Díky dvěma integrovaným otočným 
zadním kolečkám je robotická sekačka 
obzvláště obratná a stabilní dokonce 
i na nerovném povrchu

CORRIDOR CUT
Sečení členitých nebo 
úzkých pasáží a slepých 
rohů od 60 cm

Novinka
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Příslušenství

smart system startovací sada

smart gateway, smart SILENO city, smart senzor, smart zavlažovací počítač

Až 500 m2

Č. v. 19200

Mějte svou zahradu 
vždy po ruce
GARDENA smart system kombinuje zavlažování, péči 
o trávník a další – vše v jednom inteligentním systému 
řízeno prostřednictvím aplikace GARDENA smart.

   M Pro středně velké trávníky

   S Pro malé trávníky

   L Pro velké trávníky

Novinka Novinka

Popis SILENO minimo SILENO minimo SILENO city SILENO city
Travnatá plocha Do 250 m2 Do 500 m2 Do 250 m2 Do 500 m2

Příslušenství 150 m ohraničujícího vodiče, 
150 háků, 4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího vodiče, 
150 háků, 4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího vodiče, 
200 háků, 4 spojky, 5 konektorů

150 m ohraničujícího vodiče, 
200 háků, 4 spojky, 5 konektorů

Nastavení pomocí klávesnice – – • •

Akumulátorový systém Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor

Max. sklon Až 25 % Až 25 % Až 35 % Až 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Hmotnost Cca 6,5 kg Cca 6,5 kg Cca 7,3 kg Cca 7,3 kg

Bezpečnostní prvky PIN kód PIN kód PIN kód PIN kód

Čištění vodou z hadice • • • •
Hladina hluku, dB(A) 
(vnímána)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • • •

Senzor mrazu • • • •

SpotCutting • • • •

Č. v. Bluetooth® model 15201 15202 15001 15002

Č. v. smart model – – 19069 19066

* ISO 11094

Sada

Robotické sekačky přehledně

  Ovládání prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupná pro smartphony a tablety. Požadavky: Android nebo iOS ve smartphonu nebo tabletu s funkcí Bluetooth®.

 Ovládání prostřednictvím aplikace GARDENA smart. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupná pro smartphony, tablety a web. Požadavky: wi-fi  router a přístup na internet, smartphon, tablet nebo PC.

Standardní model: programování se provádí přímo na robotické sekačce.

Popis SILENO life SILENO life SILENO+
Travnatá plocha Do 750 m2 Do 1 250 m² Do 2 000 m²
Příslušenství 200 m ohraničujícího vodiče, 

300 háků, 4 spojky, 
5 konektorů

250 m ohraničujícího vodiče, 
300 háků, 4 spojky, 
5 konektorů

250 m ohraničujícího vodiče, 
400 háků, 4 spojky, 
5 konektorů, 9 náhradních nožů

Nastavení pomocí klávesnice • • •

Akumulátorový systém Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor

Max. sklon Až 35 % Až 35 % Až 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Hmotnost Cca 8,3 kg Cca 8,3 kg Cca 9,6 kg

Bezpečnostní prvky PIN kód, alarm PIN kód, alarm PIN kód, alarm

Čištění vodou z hadice • • –
Hladina hluku, dB(A) 
(vnímána)*

57 (dB)A 57 (dB)A 66 (dB)A

CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • –

Senzor mrazu • • –

SpotCutting • • •

Č. v. standardní model – – 4050

Č. v. Bluetooth® model 15101 – –

Č. v. smart model 19113 19115 19065

Více informací o výrobcích získáte nawww.gardena.com/cz

Která sekačka je ta správná? 

Poradí vám průvodce robotickými sekačkami 
na www.gardena.com/cz

Nástěnný držák
Vhodný pro
SILENO+, 
smart SILENO+

Č. v. 4042

Sada pro údržbu robotické 
sekačky
Vhodná pro všechny robotické 
sekačky
Č. v. 4067

Domeček pro robotickou sekačku
Vhodný pro
SILENO minimo, SILENO city, 
smart SILENO city, SILENO life, 
smart SILENO life
Č. v. 15020  

Domeček pro robotickou sekačku
Vhodný pro
SILENO+, 
smart SILENO+

Č. v. 4011

Ochranný kryt konektorů
Vhodný pro všechny robotické 
sekačky

Č. v. 4056

Kartáče na kola
Vhodné pro
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
Č. v. 4030

Nástěnný držák
Vhodný pro
SILENO minimo, SILENO city, 
smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life
Č. v. 4045

Novinka



Návody k obsluze
Více informací 
Ztratili jste návod k obsluze? Pokud potřebujete další informace, odpověď 
na vaše otázky najdete v Centru podpory pro robotické sekačky.

Zimní servis
Kontrola vaší robotické sekačky
Profesionální kontrola sekačky včetně skladování během zimy vám zajistí, 
že budete mít vaši robotickou sekačku na jaře kompletně připravenou.

Podpora a servis
Jak mít krásný trávník a přitom více volného času? Pomocí naší robotické
sekačky. Ale která robotická sekačka je ta správná? Co bych měl vědět?
Zůstaňte na bezpečné straně s naším servisem a záručními podmínkami.

Přehled našich servisních služeb

Často pokládané otázky  
Máte hodně dotazů? Odpovědi na ně najdete na našem 
online Centru podpory pro robotické sekačky.

Plánovací servis 
Správná robotická sekačka pro jakoukoliv zahradu
Poradíme vám s výběrem a pomůžeme s plánováním. 
Online rádce najdete na našem Centru podpory 
pro robotické sekačky.

Prodloužená záruka
Bezstarostné sečení
S GARDENA prodlouženou zárukou jste plně krytí.

Instalační servis  
Nainstalovat a nechat pracovat
Instalace GARDENA robotické sekačky je velmi snadná. Pokud ovšem 
nemáte čas tuto instalaci provést sami, obraťte se na profesionály, 
kteří to udělají za poplatek za vás.

Instalační fi lmy 
Zde najdete návod, co dělat
Naše instalační fi lmy vám ukážou krok po kroku, jak při instalaci postupovat.

Centrum podpory pro robotické sekačky 
www.gardena.com/cz/podpora/podpora-roboticke-sekacky/

Více inspirace a informací najdete na 
www.gardena.com/cz/produkty/pece-o-travnik/roboticke-sekacky/

Servis robotických sekaček 
E-mail: servis@gardena.cz, servis@gardena.sk
Bezplatná linka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná linka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044



smart gateway 
Srdce smart systému pro bezdrátovou síťovou komunikaci.

• Naváže spojení mezi internetem a GARDENA smart systémem
• Snadné připojení na váš bezdrátový router prostřednictvím kabelu LAN nebo wifi 
• Stabilní a bezpečné spojení pro všechny výrobky smart systému
• Extrémně výkonná rádiová technologie poskytuje rozsáhlé pokrytí i ve velkých zahradách

Prakticky všechny výrobky jsou dostupné 
také ve verzi bez gateway z důvodu 
rozšíření systému.

Mějte svou zahradu vždy po ruce

smart zavlažovací počítač –
na vodovodním kohoutku 
Zavlažujte jednotlivé části zahrady pomocí zavlažovacího 
počítače. Zavlažovací počítač smart vám umožní řídit 
zavlažování ve vaší zahradě na dálku se skvělými výsledky – 
snadné řízení prostřednictvím aplikace GARDENA smart.

Použitím zavlažovacího počítače se smart senzorem šetříte 
vodu a zajistíte rostlinám její správný přísun.

smart řízení zavlažování – trvalá instalace 
pod zemí
Snadné zavlažování vícero oblastí ve vaší zahradě pomocí 
podzemního zavlažovacího systému. Smart řízení zavlažování 
zvládne až 6 zavlažovacích ventilů – každý z nich lze nezávisle 
řídit prostřednictvím aplikace GARDENA smart.

Používáním smart senzoru ušetříte vodu a zajistíte rostlinám 
správnou úroveň zavlažování.

smart čerpadlo
Využívejte dešťovou vodu v domácnosti pomocí smart automatu 
pro domácnost a zahradu. Lze jej řídit prostřednictvím aplikace 
GARDENA smart a můžete jím buď zavlažovat vaší zahradu 
na základě přednastavených plánů nebo dodávat vodu pro 
splachování toalet nebo provoz pračky.

Používáním smart senzoru ušetříte vodu a zajistíte rostlinám 
správnou úroveň zavlažování.

smart robotické sekačky
Sekají trávník automaticky smart způsobem. Díky 
aplikaci GARDENA smart můžete řídit vaši smart SILENO 
robotickou sekačku tak, aby váš trávník do velikosti 
2 000 m² vypadal jako zelený koberec. Výsledky jsou 
stejné, jako kdybyste byli na zahradě 7 dní v týdnu, 
24 hodin denně.

smart adaptér
Zapojte jakékoliv elektrické zařízení do GARDENA smart 
adaptéru, např. vaše osvětlení nebo čerpadlo k fontánce 
a díky aplikaci GARDENA smart jej můžete spustit nebo 
vypnout kdykoliv a odkudkoliv. Udržujte svoji zahradu 
chytře dnem i nocí.

GARDENA smart system – všechny výrobky přehledně

K navázání spojení se smart systémem potřebujete 
GARDENA smart aplikaci a smart gateway

Celou vaši zahradu ovládáte prostřednictvím aplikace GARDENA smart pouhým dotykem prstu. Ani sečení, ani zavlažování 
nebylo nikdy tak pohodlné. Nyní lze dokonce snadno ovládat osvětlení nebo další elektrická zařízení ve vaší zahradě.

S inteligentním zavlažovacím systémem a robotickou sekačkou na trávu 
se postaráte o svou zahradu, ať jste kdekoliv.

Jednoduché 
ovládání aplikace
Postarejte se o svoji 
zahradu bez ohledu na to, 
kde se momentálně 
nacházíte – díky naší 
jednoduché aplikaci 
GARDENA smart.

Řízení podle plánu
Upomínky nejsou 
zapotřebí – aplikace 
GARDENA smart udělá 
práci za vás! Všechno pod 
kontrolou: kdy se bude 
váš trávník sekat, vaše 
rostliny zavlažovat a další 
funkce pomocí plánování 
na dálku, bez ohledu na to, 
kde jste.

Kontrola senzorem
Smart senzor sleduje 
teplotu a vlhkost půdy 
ve vaší zahradě z důvodu 
optimalizace zavlažování 
a úspory vody.

SmartHome
SmartHome se setkává 
se smart zahradou. 
Zaintegrujte smart 
zahradní zařízení do vaší 
Apple HomeKit nebo je 
ovládejte hlasem pomocí 
Amazon Alexa.

Knihovna rostlin
Objevte vše, co byste 
mohli potřebovat 
vědět o rostlinách – 
od období jejich květu až 
po klimatické podmínky, 
ve kterých dobře 
prospívají.

Snadná konfi gurace 
s průvodcem
GARDENA smart 
aplikace vás provede při 
nastavování vašeho smart 
systému krok za krokem. 
Pomocí srozumitelných 
ilustrací, tipů a užitečné 
nápovědy vám pomůže 
sestavit plán zavlažování 
a sečení.

Aplikace GARDENA smart

Všechny funkce aplikace

GARDENA smart jsou neustále

rozšiřovány – podívejte se na

https://www.gardena.com/cz/

produkty/smartsystem/

Předpověď počasí
Přichází déšť? Aplikace 
GARDENA smart 
přizpůsobí váš plán 
předpovědi počasí.

smart senzor
Měří vlhkost a teplotu půdy ve vaší zahradě nebo 
v květináči a odesílá je do aplikace GARDENA smart. 
Používáním smart senzoru ve spojení se smart 
zavlažovacím počítačem, smart řízením zavlažování nebo 
smart čerpadlem, ušetříte vodu a rostlinám zajistíte 
správnou míru zavlažování.
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PLOCHÁ HORNÍ ČÁST
Smart senzor lze umístit doprostřed 
trávníku, aniž by překážel sekačce

smart zavlažovací počítač

SNADNÁ INSTALACE
Přímé napojení na vodovodní 
kohoutek

ZAVLAŽOVÁNÍ PODLE
POTŘEB
Automaticky dodává vodu 
z vodovodního kohoutku podle 
nastaveného plánu prostřednictvím 
aplikace GARDENA smart

SPOLEHLIVÝ
Díky osvědčené technologii 
GARDENA ventilů

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
Prostě stisknete tlačítko v případě, 
že vodu potřebujete okamžitě

ALARM MRAZU
Varuje vás, pokud je teplota pro 
provozování smart zavlažovacího 
počítače příliš nízká

KOMPATIBILNÍ
Může řídit prakticky veškeré běžně 
dostupné zavlažovací ventily 24 V

FLEXIBILNÍ
Každá oblast zahrady je zásobována vodou
individuálně podle příslušného zavlažovacího 
plánu nastaveného v aplikaci GARDENA smart

PERFEKTNÍ DVOJKA
V kombinaci se smart senzorem lze 
požadavky na vodu u jednotlivých 
zavlažovaných oblastí nastavit 
s velkou přesností

SMART ŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
Jednoduše vyměníte stávající řídící systém zavlažování 
za smart řízení zavlažování. Znamená to, že GARDENA 
Micro-Drip-System nebo Sprinklersystem budete moci řídit 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart – a zavlažovací 
systémy od jiných výrobců se stanou smart také

smart řízení zavlažování

smart senzor

Poskytuje důležité informace přímo ze zahrady pro optimální zavlažování 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart. Funguje ve spojení se smart 
zavlažovacím počítačem, smart řízením zavlažování a smart čerpadlem.

INDIVIDUÁLNÍ 
PROGRAMOVÁNÍ
Pro časově řízené, automatické
zavlažování zahrady

DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM
se snadno srozumitelnými 
informacemi o případných 
poruchách a způsobu jejich 
odstranění

VYSOKÝ VÝKON
1 300 W, 5 000 l/h, 5,0 bar, 2 výstupy, 
integrovaný fi ltr s jemnými oky

PROGRAMY PRO MALÉ 
OBJEMY VODY
Snadné používání dokonce i při 
minimálním odběru vody

MODERNÍ A KOMPAKTNÍ 
DESIGN
Lze jej použít kdekoliv na zahradě 
nebo v květináči na terase nebo 
balkoně

DIGITÁLNÍ KOŘEN
Extra velká zóna senzoru měří 
vlhkost půdy tam, kde je to 
nejdůležitější – u kořenů rostlin

ŠETŘÍ VODU
Komunikuje přímo se smart 
zavlažovacím počítačem, řízením 
zavlažování nebo čerpadlem 
a zavlažuje zahradu pouze tehdy, 
když je to skutečně potřebné

Čerpadlo pro zásobování vaší domácnosti a zahrady dešťovou 
vodou nebo vodou ze studny v plně automatickém procesu.

VHODNÉ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ
Protože je čerpadlo chráněno před 
sluncem a deštěm, je možné jej umístit 
na jakémkoliv místě v zahradě

smart vodní automat pro domácnost a zahradu

Plně automatické zavlažování vaší zahrady 
se stejnými požadavky na množství vody.

Vícekanálové řízení pro podzemní zavlažovací systém. 
Pro zavlažování až šesti oblastí s různými požadavky 
na množství vody.
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smart SILENO life

 
smart robotická sekačka

Přehled všech smart 

robotických sekaček 

najdete na straně 10

PŘIZPŮSOBENÍ SE TERÉNU
Díky dvěma integrovaným fl exibilním
zadním kolečkům je robotická sekačka
na trávu obzvláště obratná a je stabilní
dokonce i na nerovných plochách

TICHÁ SEKAČKA

SENSOR CONTROL
Nastaví frekvenci sečení 
podle intenzity růstu trávy

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ VODOU 
ZE ZAHRADNÍ HADICE

NASTAVENÍ ČASŮ SEČENÍ POMOCÍ 
INSTALAČNÍHO PRŮVODCE
Zadejte velikost vašeho trávníku 
a požadované časy sečení a sekačka 
automaticky vypočítá a vygeneruje 
plán sečení

KAPACITA SEČENÍ
Až 1 250 m²

CORRIDOR CUT
Seká i členité nebo úzké pasáže
od šířky 60 cm

FLEXIBILNÍ UMÍSTĚNÍ 
NABÍJECÍ STANICE
Dokonce i v úzkých oblastech 
a mimo plochu sečení

SEČENÍ NA MÍSTĚ
Cílené sekání ve spirále 
v oblastech s vyšší 
trávou

SKLON
Až 35 %

 
smart zásuvka pro dálkové ovládání (adaptér)

Jednoduše zaintegrujte osvětlení nebo jiná
elektrická zařízení do GARDENA smart systému.

JEDNODUCHÉ A FLEXIBILNÍ 
POUŽÍVÁNÍ
Je připravena k použití pouhým 
zastrčením do stávající elektrické 
zásuvky na zdi

ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ
Např. pro zahradní osvětlení, vodní prvky 
nebo sezónní dekoraci jako jsou světýlka

ODOLNÁ VŮČI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
Ideální pro venkovní použití

PRACUJE ZA KAŽDÉHO POČASÍ
A přitom zůstává plně účinná 
a spolehlivá. 
Nepotřebuje dešťový senzor

ODOLNÁ VŮČI MRAZU
Vydrží mrazy až do –20 °C, např. 
pro náladové osvětlení v zimě

 Tipy a triky

Začít s GARDENA smart systémem je opravdu 
snadné: pro začátek si vyberte jednu sadu (sada 
pro sekání nebo zavlažování včetně smart gateway) 
a rozšiřte ji podle vlastních představ, až když to 
budete potřebovat!

Snadná instalace díky průvodci nastavením 
v aplikaci GARDENA smart.

Máte nějaké otázky?
Podívejte se na nejčastěji kladené dotazy na našich 
internetových stránkách gardena.com/cz nebo 
nás kontaktujte.

Začněte s jednou aplikací

Rozšiřte svůj smart system podle toho, jak se 
vám to líbí a až když to budete potřebovat

Trávníky lze sekat plně automaticky – se spolehlivými a rovnoměrnými výsledky bez pruhů.
7 různých typů robotických sekaček pro péči o trávník pro malé, střední a velké zahrady.
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Více informací najdete na 
www.gardena.com/cz

Přehled výrobků

Sada Sada Sada Sada Sada

Popis
smart SILENO city – 
sada

smart SILENO city – 
sada

smart SILENO life – 
sada

smart SILENO life – 
sada

smart SILENO+ 
– sada

Travnatá plocha Do 250 m2 Do 500 m2 Do 750 m2 Do 1 250 m² Do 2 000 m²

Max. sklon Do 35 % Do 35 % Do 35 % Do 35 % Do 35 %

Výška sečení, nastavitelná 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm

Hmotnost Cca 7,3 kg Cca 7,3 kg Cca 8,3 kg Cca 8,3 kg Cca 9,6 kg

Čištění vodou z hadice • • • • –
CorridorCut – seká velmi 
úzké pasáže

• • • • –

Senzor mrazu • • • • –

SpotCutting • • • • •

Č. v. 19069 19066 19113 19115 19065

Pro středně velké trávníkyMPro malé trávníkyS Pro velké trávníkyL

Sada Sada Sada

Popis
smart senzor, 
zavlažovací počítač – sada smart zavlažovací počítač – sada smart řízení zavlažování, senzor – sada

Obsah smart gateway, 
smart zavlažovací počítač,
smart senzor

smart gateway,
smart zavlažovací počítač

smart gateway,
smart řízení zavlažování, 
smart senzor

Č. v. 19202 19103 19209

Všechny sady obsahují 
smart robotickou sekačku 
a smart gateway

Popis
 smart senzor smart zavlažovací počítač smart řízení zavlažování smart vodní automat pro 

domácnost a zahradu 5000/5

Č. v. 19040 19031 19032 19080

smart system startovací sada
smart gateway, 
smart SILENO city robotická sekačka (19066), 
smart zavlažovací počítač, 
smart senzor 
Č. v. 19200

Sada

smart zásuvka 
pro dálkové ovládání
   
Č. v. 19095

Smart partnerství 
pro zahradu

smart system startovací sady

smart system rozšíření

smart zavlažování

smart sečení Která sekačka je pro vás ta správná? Využijte průvodce 
robotickými sekačkami na www.gardena.com/cz

smart zásuvka pro dálkové ovládání smart zavlažování & smart sečení

Smart gateway je nutná pro provoz GARDENA smart systému. 
Tato gateway je součástí všech startovacích sad GARDENA smart systému.

Náš GARDENA smart system umožňuje inteligentní zavlažování a péči o trávník 
kdykoliv a odkudkoliv. Vše pouze s jednou aplikací. Pro ještě lepší zážitek ze smart 
zahrady náš systém otevíráme a integrujeme do něj další smart zařízení. Dnes již 
můžete pomocí aplikace GARDENA smart ovládat také venkovní bezpečnostní kameru 
Netatmo a robotickou sekačku Automower fi rmy Husqvarna. Připojením na zavedené 
cloudové platformy vznikají další možnosti:
GARDENA smart system pracuje s Apple HomeKit. Uživatelé také mohou ovládat 
svá zahradní zařízení hlasem prostřednictvím Amazon Alexa nebo je propojit s jinými 
smart službami a zařízeními s IFTTT. Další smart zařízení a služby budou následovat.

Aktuální přehled partnerských integrací a další informace najdete na: 
https://www.gardena.com/cz/produkty/smartsystem/partneři/

Jeden z příkladů, jak můžete dohlížet na svoji zahradu, 
je venkovní bezpečnostní kamera Presence od fi rmy 
Netatmo. Tuto kameru s integrovaným osvětlením lze 
ovládat prostřednictvím aplikace GARDENA smart.
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Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
E-mail: info@cz.husqvarna.com

E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Servisní centrum Gardena
Jesenická 146
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
E-mail: servis@gardena.cz
Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

GARDENA služby
Pokud máte ohledně instalace robotické sekačky jakýkoliv dotaz 
nebo potřebujete další informace, můžete nás kdykoliv kontaktovat
prostřednictvím našich stránek www.gardena.com. Najdete tam 
instalační videa, odpovědi na nejčastěji pokládané otázky
a množství informací, faktů a námětů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny, včetně změn výrobků.

© GARDENA 2021

www.gardena.com/robotic
www.gardena.com/smart

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko

Sledujte nás na Instagramu
gardenaczsk
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