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Dział wsparcia technicznego robotów koszących | Usługa instalacji
Telefon (22) 336 78 90
serwis@gardena.pl

Serwis GARDENA
W razie pytań dotyczących instalacji robota koszącego lub aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy odwiedzić stronę www.gardena.com. Znajdują się tam 
szczegółowe filmy instruktażowe, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz przydatne informacje, fakty i sugestie.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian, również w produktach.
© GARDENA 2021

Uwagi

 

Znak słowny Bluetooth® i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. 
i każde użycie takich znaków przez GARDENA odbywa się w ramach licencji. Inne znaki i nazwy 
handlowe należą do swoich właścicieli. 
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Inteligentny robot koszący.  
SILENO.
Roboty koszące GARDENA SILENO są efektem 20 lat 
doświadczenia, dzięki czemu pielęgnacja trawnika stała się 
tak prosta i niewymagająca wysiłku, jak to tylko możliwe.
Niezawodne i w pełni automatyczne.
Do wyboru są modele połączone z GARDENA smart system 
lub z łączem Bluetooth®, łatwo i bezpiecznie sterowane 
dotknięciem palca w aplikacjach GARDENA smart 
lub GARDENA Bluetooth®.

DOŚWIADCZENIA

    + 
  

     

    

MADE IN 
EUROPE



*  Uzyskaj pełnię korzyści smart 
z modelami GARDENA smart
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Mistrzowskie koszenie

PEŁNA ŁĄCZNOŚĆ
Kosiarka jest połączona z GARDENA 
smart system. Możesz dbać o ogród 

z dowolnego miejsca*

CICHO-SZA!
Najcichsze, z najniższym poziomem 

hałasu w swojej klasie
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PRECYZYJNA  
SZTUCZNA INTELIGENCJA

Lepsza nawigacja precyzyjnie radzi 
sobie z najwęższymi przejazdami 

i ciasnymi przestrzeniami

AUTOMATYCZNA PRACA  
NIEZALEŻNIE OD POGODY I TERENU

SILENO pracuje przy każdej pogodzie, w deszczu 
i w upale, kosząc trawniki proste  

i skomplikowane
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CORRIDOR CUT
Dla kosiarek SILENO minimo, 
city oraz life koszenie trudnych 
czy wąskich przejazdów, 
o szerokości zaledwie 60 cm, 
nie stanowi problemu dzięki 
funkcji CorridorCut. Specjalny 
sposób poruszania się zapewnia 
równomierne wykoszenie trawy.

ŁATWE W PIELĘGNACJI
Robota SILENO minimo, city i life  

można umyć wodą prosto z węża. 
I gotowe!



9 Ag a r d e n a  r o b o t y  k o s z ą c e

ODPOWIEDNIO DO POTRZEB
Wszystkie modele wyposażone są 
również w funkcję SensorControl: 

inteligentny system tnący 
automatycznie dostosowuje czas 

koszenia do tempa wzrostu trawy, 
co zapewnia jej równomierne 

koszenie.

SPRYTNE 
ROZWIĄZANIA
Funkcja Spot 
Cutting to koszenie 
po spirali trudno 
dostępnych miejsc, 
np. pod trampoliną 
lub meblami. 
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CZUJNIK NISKIEJ TEMPERATURY
Czujnik niskiej temperatury zatrzymuje koszenie, 
gdy temperatura powietrza zbliża się do zera, 
co chroni trawnik przed zniszczeniem  
(dot. modeli SILENO minimo, city oraz life).

REGULACJA
Jaką długość ma mieć trawa? 

Wysokość koszenia można 
wygodnie dostosowywać.
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DOKŁADNOŚĆ
Sprawdzona technologia daje 

konkretne efekty: dzięki przewodowi 
ograniczającemu GARDENA, robot 

koszący wie, gdzie ma kosić, 
z dokładnością do centymetra. 

Przewód ograniczający oraz przewód 
doprowadzający nie wymagają 

zakopywania – po kilku tygodniach 
zarosną trawą i staną się niewidoczne.

PROSTA INSTALACJA
Instalacja jest dziecinnie prosta 
i szybka. Filmy instruktażowe 
znajdziesz na stronie internetowej.

 Installation films  
www.gardena.com/robotic-installation

Filmy instruktażowe
www.gardena.com/pl/filmyinstalacyjne
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Instalacja
Bezpieczna i łatwa instalacja w 6 prostych krokach

 1   Wybierz miejsce na stację ładującą

 2   Połóż przewody ograniczające  
Dzięki nim robot koszący będzie wiedział, które obszary ma kosić.

 3   Połóż przewód doprowadzający 
Pozwala on kosiarce docierać w oddalone miejsca w ogrodzie, a także 
szybko i niezawodnie powracać do stacji ładującej. Przewody ograniczające 
i doprowadzające można układać na trawniku lub zakopywać w ziemi.

 4  Dołącz przewody do stacji ładowania

 5   Przygotuj robota koszącego 
Zaprogramuj czasy koszenia i skonfiguruj inne ustawienia,  
odpowiednio do potrzeb.

 6   Uruchom robota koszącego 
Kosiarka rusza do pracy!

Uruchom koszenie  
i ciesz się wolnym czasem.
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Ustawienia domyślne 
Język, data i godzina są ustawione. Funkcja uruchamiania na oddalonych 
obszarach jest włączona domyślnie. Jest ona przydatna na obszarach ogrodu 
oddalonych od głównego terenu pracy.

Ustawienia bezpieczeństwa 
Robot koszący wyposażony jest w kod PIN. Poziom 
bezpieczeństwa (od wysokiego do niskiego) można 
wybrać w menu. Zapobiega to wykorzystaniu 
robota koszącego przez osoby niepowołane.

Ustawianie czasów koszenia 
Optymalne rezultaty uzyskiwane są, kiedy robot koszący pracuje w trybie 
ciągłym. Wydajność kosiarki ustalono na podstawie wartości maksymalnych 
przy aktywności przez 7 dni w tygodniu.
 
Jeżeli obszar koszonego trawnika jest mniejszy niż maksymalna 
wydajność robota koszącego, nie ma potrzeby wykorzystywania 
maksymalnego czasu aktywności.

SILENO city i SILENO life:
Ustawianie czasów koszenia za pomocą asystenta planowania
Wprowadź wielkość trawnika i preferowane godziny pracy, a asystent 
automatycznie obliczy czas i stworzy plan koszenia.

Menu wyboru
Menu wyboru różnych funkcji
Robot koszący kosi zgodnie z programem, dbając o to, aby trawnik był piękny 
i równomiernie skoszony. Proste i intuicyjne menu podpowiada, co należy zrobić.

Uruchom koszenie  
i ciesz się wolnym czasem.
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Kontroluj cały ogród z dowolnego miejsca
Aplikacja smart GARDENA oraz nieskończenie  
wiele możliwości GARDENA smart system

Dzięki bezpłatnej aplikacji smart GARDENA, cały ogród masz na... 
wyciągnięcie palca. Jeszcze nigdy koszenie i nawadnianie nie było tak 
wygodne. Aplikacja smart GARDENA wyznacza nowe standardy. Nieustannie 
dodawane są do niej nowe funkcje i usługi, dzięki czemu aplikacja staje się 
nieodłącznym towarzyszem prac w ogrodzie.

Prosta aplikacja 
z dowolnego miejsca

Łatwa konfiguracja Planowe działanie

Smart Home Biblioteka roślin
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smart SILENO city

smart SILENO life

smart SILENO+

< 250 m2

< 500 m2

< 50 m2

< 1000 m2

< 1600 m2

< 1250 m2

< 2000 m2

Do dużych 
ogrodów

Nr artykułu 19069

Nr artykułu 19066

Nr artykułu 19113

Nr artykułu 19114

Nr artykułu 19115

Nr artykułu 19064

Nr artykułu 19065

Pełna oferta robotów smart SILENO 
współpracujących z aplikacją smart GARDENA

Do małych 
ogrodów

Do ogrodów 
średniej 
wielkości
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Szybkie sterowanie z odległości do 10 m
Aplikacja GARDENA Bluetooth®

Steruj łatwo swoim robotem SILENO z dowolnego miejsca w domu 
lub w ogrodzie w promieniu 10 m. SILENO minimo, city i life mają 
łącze Bluetooth®, a ustawienia są zawsze pod ręką dzięki aplikacji GARDENA 
Bluetooth®. W przypadku modeli SILENO city i life, ustawienia wprowadzać 
można także przez panel sterowania na kosiarce.

Prosta aplikacja 
w zasięgu 10 m

Łatwa konfiguracja Planowe działanie

Nowość
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Pełna oferta robotów smart SILENO 
współpracujących z aplikacją GARDENA Bluetooth®

Do małych 
ogrodów

SILENO minimo

SILENO life

< 250 m2

< 500 m2

< 50 m2

< 1000 m2

< 1250 m2

Nr artykułu 15201

Nr artykułu 15202

Nr artykułu 15101

Nr artykułu 15102

Nr artykułu 15103

SILENO city

< 250 m2

< 500 m2

Nr artykułu 15001

Nr artykułu 15002

Do ogrodów 
średniej 
wielkości
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Nie trać łączności ze swoim robotem koszącym 
dzięki technologii smart system lub Bluetooth®

smart Bluetooth®

Prosta aplikacja
Prosty sposób połączenia kosiarki 
SILENO z aplikacją GARDENA

 
Gdziekolwiek

 
Do 10 m

Łatwa konfiguracja 
Łatwa konfiguracja z asystentem.

Planowe działanie 
SILENO dokładnie wie, kiedy i jak skosić 
Twój trawnik. 

Pełna współpraca
Pełna współpraca z GARDENA smart 
system: sterownikami i urządzeniami 
do nawadniania oraz hydroforami. 
Możesz kontrolować wszystkie 
urządzenia jednocześnie, uzyskując 
w pełni zautomatyzowany ogród.

–

Smart Home 
Steruj SILENO za pomocą głosu 
przez Amazon Alexa.

–

Biblioteka roślin 
Dowiedz się o roślinach wszystkiego, 
czego potrzebujesz.

–
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SILENO minimo 
Cichy robot do małych trawników

WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ 
GARDENA BLUETOOTH®

ZASTOSOWANIE
Do 500 m² 

CICHY
Tylko 57 dB(A) – gwarantowane*

CORRIDOR CUT
Koszenie w trudnych i wąskich 
przejściach od szerokości 60 cm

SZYBKIE CZYSZCZENIE 
WODĄ PROSTO Z WĘŻA 

SPOT CUTTING
Precyzyjne koszenie miejsc 
z większą ilością trawy

SENSOR CONTROL
Dopasowuje częstotliwość koszenia 
do wzrostu trawy.

NACHYLENIE TERENU
Do 25%

* ISO 11094
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SILENO city & SILENO life
Ciche koszenie średniej wielkości powierzchni

WPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ 
GARDENA BLUETOOTH® 
LUB SMART

ZASTOSOWANIE 
Do 500 m² (SILENO city) 
Do 1250 m² (SILENO life)

CICHY 
Tylko 57 dB(A) – gwarantowane*

CORRIDOR CUT 
Koszenie w trudnych i wąskich 
przejściach od szerokości 60 cm 

SZYBKIE CZYSZCZENIE 
WODĄ PROSTO Z WĘŻA 

SPOT CUTTING
Precyzyjne koszenie miejsc 
z większą ilością trawy

SENSOR CONTROL
Dopasowuje częstotliwość koszenia 
do wzrostu trawy.

NACHYLENIE TERENU
Do 35%

* ISO 11094

lub
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SILENO+
Najwyższy model do dużych ogrodów

DOSTĘPNY MODEL 
STANDARDOWY LUB 
WSPÓŁPRACUJĄCY 
Z APLIKACJĄ SMART 
GARDENA

ZASTOSOWANIE 
Do 2000 m² 

CICHY 
Tylko 66 dB(A) – gwarantowane* 

EASY PASSAGE 
Wąskie przejścia nie stanowią 
problemu.

SPOT CUTTING
Precyzyjne koszenie miejsc 
z większą ilością trawy

SENSOR CONTROL
Dopasowuje częstotliwość koszenia 
do wzrostu trawy.

NACHYLENIE TERENU
Do 35%

ELASTYCZNE 
UMIEJSCOWIENIE 
STACJI BAZOWEJ
Również w wąskich miejscach 
lub poza obszarem koszenia.* ISO 11094
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Roboty koszące w skrócie

 Do małych ogrodówS

Nazwa artykułu
SILENO 
minimo

SILENO 
minimo

SILENO  
city

SILENO  
city

SILENO  
life

SILENO  
life

SILENO  
life

SILENO+ SILENO+ 

Zalecana pow. trawnika  Do 250 m² Do 500 m²  Do 250 m² Do 500 m² Do 750 m² Do 1000 m² Do 1250 m² Do 1600 m² Do 2000 m²
Osprzęt Przewód 

ograniczający 150 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 150 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
400 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych,  
9 Noży zapasowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
400 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych,  
9 Noży zapasowych

Zasilanie Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Maks. nachylenie terenu Do 25% Do 25% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35%
Wys. cięcia, min.–maks. 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm
Waga Ok. 6,5 kg Ok. 6,5 kg Ok. 7,3 kg Ok. 7,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 9,6 kg Ok. 9,6 kg
Zabezpieczenia Kod PIN Kod PIN Kod PIN Kod PIN Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm
Mycie wężem • • • • • • • – –
Poziom głośności 
w dB(A) (odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w wąskich przejściach

• • • • • • • – –

Czujnik ujemnych temp. • • • • • • • – –
Koszenie punktowe • • • • • • • • •
Nr artykułu  
Model Standard

– – – – – – – 4055 4050

Nr artykułu  
Model Bluetooth®

15201 15202 15001 15002 15101 15102 15103 – –

Nr artykułu  
Model smart

– – 19069 19066 19113 19114 19115 – 19065

* ISO 11094
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Który robot będzie najlepszy dla Ciebie? 

Pomożemy Ci wybrać na stronie

https://www.gardena.com/pl/jaki_robot/

Do ogrodów średniej wielkości  Do dużych ogrodówM L

Nazwa artykułu
SILENO 
minimo

SILENO 
minimo

SILENO  
city

SILENO  
city

SILENO  
life

SILENO  
life

SILENO  
life

SILENO+ SILENO+ 

Zalecana pow. trawnika  Do 250 m² Do 500 m²  Do 250 m² Do 500 m² Do 750 m² Do 1000 m² Do 1250 m² Do 1600 m² Do 2000 m²
Osprzęt Przewód 

ograniczający 150 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 150 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
150 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 200 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
300 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
400 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych,  
9 Noży zapasowych

Przewód 
ograniczający 250 m, 
400 Szpilek, 
4 Złączki,  
5 Złączek 
zaciskowych,  
9 Noży zapasowych

Zasilanie Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator 
litowo-jonowy

Maks. nachylenie terenu Do 25% Do 25% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35%
Wys. cięcia, min.–maks. 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm
Waga Ok. 6,5 kg Ok. 6,5 kg Ok. 7,3 kg Ok. 7,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 9,6 kg Ok. 9,6 kg
Zabezpieczenia Kod PIN Kod PIN Kod PIN Kod PIN Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm Kod PIN, alarm
Mycie wężem • • • • • • • – –
Poziom głośności 
w dB(A) (odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w wąskich przejściach

• • • • • • • – –

Czujnik ujemnych temp. • • • • • • • – –
Koszenie punktowe • • • • • • • • •
Nr artykułu  
Model Standard

– – – – – – – 4055 4050

Nr artykułu  
Model Bluetooth®

15201 15202 15001 15002 15101 15102 15103 – –

Nr artykułu  
Model smart

– – 19069 19066 19113 19114 19115 – 19065
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Akcesoria

Pokrowiec
Pasuje do wszystkich modeli 
 

Nr artykułu 4057

Garaż dla robota 
Pasuje do robotów: SILENO minimo,  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
Nr artykułu 15020 

Garaż dla robota 
Pasuje do robotów: 
SILENO+, smart SILENO+ 
 
Nr artykułu 4011

Osłona połączeń przewodu
Pasuje do wszystkich modeli 
 

Nr artykułu 4056



25 Ag a r d e n a  r o b o t y  k o s z ą c e

Uchwyt naścienny 
Pasuje do robotów: 
SILENO+, smart SILENO+ 
 
Nr artykułu 4042

Zestaw do konserwacji
Pasuje do wszystkich modeli 
 

Nr artykułu 4067

Uchwyt naścienny 
Pasuje do robotów: SILENO minimo,  
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
Nr artykułu 4045

Szczotki do kół
Pasują do robotów: 
SILENO city, smart SILENO city 
SILENO life, smart SILENO life 
Nr artykułu 4030

Nowość
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Wsparcie i serwis

Jak zyskać piękny trawnik i więcej wolnego czasu? Zatrudniając robota 
koszącego. Jednak który robot będzie dla mnie odpowiedni? O czym muszę 
wiedzieć? Zapewnij sobie spokój dzięki naszemu serwisowi gwarancyjnemu 
i innym usługom.

CAŁY SERWIS POD RĘKĄ
Najczęściej zadawane pytania
Masz dużo pytań? Odpowiedzi znajdziesz w naszym internetowym Centrum 
Wsparcia Technicznego Robotów Koszących.

Usługa planowania – odpowiedni robot koszący do każdego ogrodu
Doradzamy przy wyborze i pomagamy w planowaniu. Porady online uzyskać 
można w Centrum Wsparcia Technicznego Robotów Koszących lub w naszym 
serwisie robotów koszących.

Przedłużona gwarancja / pakiety serwisowe – beztroskie koszenie
Przedłużona gwarancja GARDENA zapewnia pełną ochronę. Do wyboru jest 
też kilka pakietów serwisowych – wybierz najbardziej odpowiedni dla siebie. 

Usługa montażu – zainstaluj i uruchom
Instalacja robota koszącego GARDENA jest prosta. Jeżeli nie masz czasu, żeby 
samodzielnie się tym zająć, zajmie się tym fachowiec za ustaloną opłatą.

Filmy instruktażowe
W naszych filmach pokazujemy instalację krok po kroku i objaśniamy, jak ją 
przeprowadzić.
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Instrukcje obsługi – więcej informacji
Twoja instrukcja gdzieś się zapodziała? Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, 
poszukaj odpowiedzi na swoje pytania w Centrum Wsparcia Technicznego 
Robotów Koszących.

Przegląd – sprawdź stan swojego robota koszącego
Usługi profesjonalnego przeglądu Comfort i Premium obejmują przechowanie 
zimą i zapewnienie kosiarce pełnej sprawności na wiosnę.

Wiosenny przegląd – przygotuj robota koszącego do kolejnego sezonu
Przygotuj kosiarkę na nowy sezon po „śnie zimowym”. Tu znajdziesz 
wskazówki dotyczące wiosennego przeglądu.

Serwis robotów koszących
serwis@gardena.pl 
Tel.: (22) 336 78 90
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O co pytają klienci

Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez klientów. 
Pomogą Ci one dobrze przygotować się do spotkania i zademonstrować 
szczegółową wiedzę, tak aby jeszcze bardziej zainteresować klientów 
robotami koszącymi.

PLANOWANIE I INSTALACJA

Czy do mojego ogrodu mogę zamówić usługę instalacji?
Instalacja robota koszącego GARDENA jest ogólnie bardzo prosta, możesz 
ją przeprowadzić samodzielnie. Jeżeli jednak wolisz zamówić taką usługę, 
możesz to zrobić w GARDENA. W razie pytań, prosimy o kontakt na numer 
+49 (0)731 490 6419 lub zapraszamy na stronę www.gardena.com, gdzie 
zamieściliśmy więcej informacji. Cena instalacji uzależniona jest od takich 
czynników, jak wielkość czy złożoność trawnika. 

Czy dla mojego ogrodu dostępna jest usługa planowania?
Jeżeli prześlesz rysunek swojego ogrodu w skali 1:100 lub 1:200, GARDENA 
poleci idealne miejsce na stację ładującą i zaproponuje rozmieszczenie 
przewodu ograniczającego i doprowadzającego. 

Czy mogę zainstalować stację ładującą w rogu lub w niszy?
Zasadniczo stacja ładująca wszystkich robotów koszących GARDENA może 
być umieszczona w ciasnym zakątku, niszy czy nawet poza obrzeżem obszaru 
koszonego. Należy jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. 
Postępuj zgodnie z zasadami instalacji, opisanymi w naszych szczegółowych 
instrukcjach obsługi.
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RODZAJE OGRODÓW

Czy robot koszący GARDENA poradzi sobie na terenie pochyłym?
Roboty koszące GARDENA pokonują stoki o nachyleniu do 25% (SILENO 
minimo) oraz 35% (pozostałe).

Czy robot koszący GARDENA poradzi sobie z nierówną powierzchnią 
trawnika i wąskimi przejazdami?
Dzięki dużym kołom robot koszący GARDENA radzi sobie na nierównych 
powierzchniach. Czterokołowe modele SILENO life i SILENO+ są szczególnie 
dobrze przystosowane do jazdy po wybojach. SILENO minimo, city i life 
mają funkcję CorridorCut. Koszą one trudne, wąskie przejścia i ślepe zaułki 
o szerokości zaledwie 60 cm.

Mam piękną rabatę kwiatową i drzewa, które chcę chronić.  
Czy to możliwe?
Oczywiście – wystarczy prawidłowo położyć przewód ograniczający wokół 
rabat, drzew, krzewów i innych obiektów, aby robot koszący GARDENA nie 
podjeżdżał do nich, zapobiegając w ten sposób ewentualnym uszkodzeniom. 
Proszę przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi.

Czy mogę używać robota koszącego GARDENA na dwóch osobnych 
obszarach trawnika?
Jeżeli teren pracy składa się z dwóch obszarów, między którymi robot nie 
może poruszać się samodzielnie, należy utworzyć teren dodatkowy. W takim 
przypadku kosiarkę trzeba przenosić między terenem głównym i dodatkowym, 
tak aby oba zostały wykoszone.

DZIAŁANIE

Z jakiego systemu korzysta robot koszący GARDENA podczas pracy?
Robot koszący GARDENA korzysta z systemu SensorCut. Kosi, poruszając 
się w różnych kierunkach. W efekcie takiej pracy trawa staje się mocna, jest 
równomiernie wykoszona, a kosiarka nie pozostawia widocznych śladów kół. 
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PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY I OGRANICZAJĄCY

Do czego służy przewód ograniczający?
Przewód ten wyznacza teren pracy robota koszącego.

Do czego służy przewód doprowadzający?
Przewód doprowadzający to opatentowane rozwiązanie, służące przede 
wszystkim doprowadzaniu robota koszącego GARDENA do stacji ładującej. 
Ponadto prowadzi on robota ze stacji do oddalonych części ogrodu. Ułatwia 
to kosiarce szybkie odnajdywanie stacji, bez tworzenia kolein, dając więcej 
możliwości lokalizacji stacji ładującej, która może się teraz znajdować nawet 
w wąskich przestrzeniach czy poza obszarem pracy. Dzięki niemu cały trawnik 
koszony jest równomiernie, nawet jeżeli jest oddalony od stacji. W odróżnieniu 
od innych robotów koszących, kosiarka nie musi powracać do stacji po krawędzi 
trawnika, co pozwala oszczędzać energię i zapobiega powstawaniu kolein. 

Czy muszę zakopywać przewód ograniczający i doprowadzający 
w ziemi?
Nie, oba przewody można położyć na trawie i przymocować za pomocą 
dołączonych szpilek. Po kilku tygodniach trawa zarośnie przewody.  
Przewód można też zakopać na głębokość nie większą niż 20 cm.

BEZPIECZEŃSTWO

Dlaczego noże nie są mocowane nieruchomo?
Jedną z funkcji bezpieczeństwa wielu robotów koszących są noże zawieszone 
swobodnie, tak aby po natrafieniu na przeszkodę (np. owoc, gałąź), składały 
się. Podczas koszenia noże wysuwają się pod wpływem siły odśrodkowej 
i ścinają trawę. Jednak po natrafieniu na przeszkodę natychmiast zwalniają 
i chowają się.

O co pytają klienci
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Czy robot koszący GARDENA jest zabezpieczony przed kradzieżą?
Tak, kosiarka posiada kilka zabezpieczeń, które można uruchomić. Ważne: 
robot koszący GARDENA nie może zostać uruchomiony bez wprowadzenia 
kodu PIN. Zapobiega to jego wykorzystaniu w instalacji nienależącej do 
właściciela. W razie ręcznego zatrzymania kosiarki lub jej uniesienia, ponowne 
uruchomienie wymaga wpisania kodu PIN.

Co się stanie, jeżeli robot koszący GARDENA uderzy w coś lub uniesie 
się po oparciu o drzewo czy inną przeszkodę?
Kosiarka wyposażona jest w niezwykle czułe czujniki zderzeniowe, unoszenia 
i przechyłu. Ostrożnie dotyka ona przeszkody, cofa się i zmienia kierunek 
jazdy. W razie podniesienia, mechanizm tnący natychmiast się wyłącza.

ŁĄCZNOŚĆ

Dlaczego GARDENA oferuje dwa rodzaje aplikacji do sterowania 
robotami koszącymi i czym się one różnią od siebie?
Kosiarką SILENO Bluetooth® połączoną z aplikacją GARDENA Bluetooth® 
można sterować z odległości do 10 metrów. Można w ten sposób wygodnie 
przesyłać do kosiarki polecenia i zmieniać ustawienia. Aplikacja sprawdza się 
znakomicie, kiedy fizycznie znajdujesz się w swoim ogrodzie.
Kosiarką smart SILENO połączoną z aplikacją smart GARDENA można 
sterować z dowolnego miejsca – z wakacji, kawiarni czy z biura, w przerwie 
w pracy. Modele smart SILENO mają te same podstawowe funkcje, co SILENO 
Bluetooth®, jednak zapewniają znacznie więcej inteligentnych sposobów 
pielęgnacji ogrodu. Kosiarka smart SILENO jest w pełni zintegrowana 
z GARDENA smart system i innymi produktami smart, takimi jak sterowniki 
nawadniania, czujniki czy hydrofory, tworząc zautomatyzowany ogród. Innymi 
zaawansowanymi funkcjami są: sterowanie za pomocą głosu (Alexa) i dostęp 
do obszernej biblioteki roślin. Jest to wyjątkowy system, jakiego nie oferuje 
żadna inna marka.
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KONSERWACJA

Jak najlepiej czyścić taką kosiarkę?
Roboty koszące GARDENA łatwo się czyści. W przypadku większości 
zabrudzeń wystarczy wilgotna ściereczka i szczotka. Niektóre z modeli można 
też myć wodą z węża. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Konserwacja” instrukcji 
obsługi robota koszącego. 

Na co zwrócić uwagę przed zimą?
SILENO minimo, SILENO city i SILENO life mają czujniki mrozu. Kiedy 
temperatury spadają w okolice zera, praca kosiarki zostaje zawieszona. Chroni 
to trawę przed uszkodzeniem na skutek koszenia w niskich temperaturach. 
Przed schowaniem kosiarki na sezon zimowy, należy ją uważnie oczyścić 
i całkowicie naładować. Przechowywać stojącą na kołach, w miejscu suchym 
i chronionym przed mrozem. Jeżeli chcesz przeprowadzić samodzielnie 
przegląd zimowy, instrukcje wraz z listą kontrolną pobierzesz ze strony 
internetowej GARDENA.
www.gardena.com
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Dział wsparcia technicznego robotów koszących | Usługa instalacji
Telefon (22) 336 78 90
serwis@gardena.pl

Serwis GARDENA
W razie pytań dotyczących instalacji robota koszącego lub aby uzyskać więcej 
informacji, prosimy odwiedzić stronę www.gardena.com. Znajdują się tam 
szczegółowe filmy instruktażowe, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
oraz przydatne informacje, fakty i sugestie.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian, również w produktach.
© GARDENA 2021

Uwagi
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Nie zostawiaj ogrodu bez opieki.
Z inteligentnym systemem nawadniania oraz 
robotem koszącym możesz dbać o swój ogród 
z dowolnego miejsca.

smart sterownik nawadniania – na kranie

Nawadniaj jeden obszar ogrodu wodą z kranu. Smart 
sterownik nawadniania umożliwia zdalne sterowanie kranami 
w ogrodzie, dla uzyskania idealnych efektów. Sterowanie 
za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA.

Używany wraz ze smart Sensorem, oszczędza wodę 
i zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia.

smart sterownik nawadniania wielokanałowy – 
do systemów montowanych na stałe pod ziemią

Bez trudu nawodnisz różne części ogrodu za pomocą 
podziemnego systemu nawadniania. Smart sterownik 
nawadniania obsługuje do sześciu stref nawadniania – 
a każdą z nich można sterować oddzielnie  
za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA.

Używany wraz ze smart Sensorem oszczędza wodę 
i zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia.

smart hydrofor elektroniczny

Wykorzystaj wodę deszczową w domu i ogrodzie dzięki smart 
hydroforowi elektronicznemu. Dzięki sterowaniu za pośrednictwem 
aplikacji smart GARDENA możesz nawadniać ogród według 
ustalonego planu, a nawet zaopatrzyć w wodę toaletę czy pralkę.

Używany wraz ze smart Sensorem oszczędza wodę  
i zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia.
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smart roboty koszące

Koś trawnik automatycznie i inteligentnie. Za pomocą 
aplikacji smart GARDENA możesz sterować robotem 
koszącym SILENO i uzyskać efekt zielonego dywanu 
na trawniku do 2000 m². To tak, jakbyś czuwał  
nad ogrodem przez całą dobę. 

smart Power – wtyczka wielofunkcyjna

Podłącz dowolne urządzenie elektryczne – oświetlenie 
czy pompę fontanny – do smart wtyczki, a włączysz je 
i wyłączysz w dowolnym momencie za pośrednictwem 
aplikacji smart GARDENA. 

Inteligentny ogród przez całą dobę.

smart Sensor

Mierz wilgotność gleby oraz temperaturę w ogrodzie czy 
donicach z roślinami i sprawdzaj ją w aplikacji GARDENA 
smart. W połączeniu ze smart sterownikiem nawadniania 
czy smart pompą możesz oszczędzić wodę, zapewniając 
przy tym roślinom odpowiednią ilość wilgoci.
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Dzięki bezpłatnej aplikacji smart GARDENA, 
cały ogród masz na... wyciągnięcie palca. 
Jeszcze nigdy koszenie i nawadnianie nie było 
tak wygodne. W ten sposób możesz także łatwo 
sterować oświetleniem i innymi elektrycznymi 
urządzeniami w ogrodzie. 

GARDENA smart aplikacja

Prosta aplikacja
Dbaj o swój ogród z dowolnego miejsca, dzięki naszej prostej 
w obsłudze aplikacji smart GARDENA.

Łatwa konfiguracja 
Z aplikacją smart GARDENA użytkownik krok po kroku łatwo 
skonfiguruje własny smart system. Czytelne grafiki, wskazówki 
i pomocne kreatory pomogą w tworzeniu harmonogramów 
nawadniania i koszenia. 

Planowe działanie
Nie trzeba o niczym pamiętać... aplikacja smart GARDENA 
sama zadba o wszystko! Zdalne planowanie pozwoli Ci mieć 
wszystko pod kontrolą: koszenie trawnika, nawadnianie roślin 
i inne urządzenia, z dowolnego miejsca.

Do łączenia się z systemem smart niezbędna jest  
aplikacja GARDENA smart oraz bramka smart
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• Tworzy połączenie między Internetem a zestawem GARDENA smart system.
• Wystarczy połączyć kablem LAN lub WLAN z routerem internetowym.
• Stabilne i bezpieczne podłączanie wszystkich produktów smart system 
• Duży zasięg nawet w rozległych ogrodach dzięki wyjątkowo wydajnej 

technologii

smart Gateway
Serce zestawu smart system zapewniające 
bezprzewodową komunikację sieciową.

Biblioteka roślin
Dowiedz się o roślinach wszystkiego, czego potrzebujesz, 
od czasu kwitnienia po najkorzystniejsze warunki ich wzrostu.

Sensor Control
smart Sensor monitoruje temperaturę i wilgotność gleby 
w ogrodzie, aby zoptymalizować nawadnianie  
i oszczędzać wodę.

Prognoza pogody
Idzie deszcz? Aplikacja smart GARDENA dostosuje  
programy do danych o pogodzie.

Smart Home
SmartHome wkracza do inteligentnego ogrodu. Urządzenia 
smart w ogrodzie możesz podłączyć do Apple HomeKit 
lub sterować nimi za pomocą głosu przez Amazon Alexa.
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smart sterownik nawadniania
W pełni automatyczne nawadnianie obszaru ogrodu  
o takim samym zapotrzebowaniu na wodę.

ŁATWE PODŁĄCZENIE
Bezpośrednio do kranu

PODLEWANIE ZGODNIE 
Z POTRZEBAMI
Dzięki harmonogramom 
w aplikacji zapewnia automatyczne 
nawadnianie z kranu.

BEZPOŚREDNIA KONTROLA
Jeśli woda potrzebna jest 
natychmiast, wystarczy nacisnąć 
przycisk.

NIEZAWODNOŚĆ
Dzięki sprawdzonej technice 
zaworów GARDENA

ALARM PRZECIWMROZOWY
Ostrzega, zanim zrobi się zbyt 
zimno, aby mógł działać sterownik 
nawadniania.
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smart sterownik nawadniania 
wielokanałowy
Inteligentne sterowanie wielokanałowe obsługujące nawet 
do sześciu stref nawadniania o różnych potrzebach.

ELASTYCZNOŚĆ
Każdy obszar ogrodu jest 
oddzielnie zaopatrywany w wodę 
dzięki odpowiednim planom 
nawadniania zawartym w aplikacji.

KOMPATYBILNOŚĆ 
Steruje systemami nawadniania 
wyposażonymi w niemal wszystkie 
rodzaje dostępnych w handlu 
zaworów nawadniania 24 V.

INTELIGENTNE STEROWANIE 
ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI
Wystarczy zastąpić istniejący 
system sterowania nawadnianiem 
rozwiązaniem smart sterownik 
nawadniania wielokanałowy. Dzięki 
temu system GARDENA Micro-Drip 
lub system zraszania, jak również 
systemy nawadniania innych 
producentów mogą być sterowane 
za pomocą aplikacji smart.

IDEALNY DUET
W połączeniu z urządzeniem smart 
sensor w każdej strefie nawadniania 
możliwe jest dokładne określenie 
zapotrzebowania na wodę.
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Dostarcza istotne informacje bezpośrednio z ogrodu, zapewniając 
optymalne nawadnianie dzięki aplikacji GARDENA smart App.

NIEZAWODNY
działa w glebach o różnej 
strukturze

NOWOCZESNA 
I KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA
umożliwia stosowanie  
w dowolnym miejscu w ogrodzie 
czy w skrzynkach na balkonie 
lub tarasie

PŁASKA GŁOWICA
nawet na środku trawnika 
nie utrudni pracy kosiarce

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Komunikuje się bezpośrednio ze 
smart sterownikiem nawadniania 
lub smart wielokanałowym 
sterownikiem nawadniania 
i podlewa ogród tylko wówczas, 
gdy jest to naprawdę konieczne.

CYFROWY KORZEŃ
Czujnik o bardzo dużym zasięgu 
mierzy wilgotność gleby tam,  
gdzie ma to znaczenie –  
przy korzeniu rośliny.

smart Sensor
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smart hydrofor elektroniczny
W pełni automatyczne dostarczanie wody w domu i ogrodzie.

INDYWIDUALNE 
PROGRAMOWANIE
Sterowane czasowo, automatyczne 
nawadnianie ogrodu.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA
Przejrzyste informacje tekstowe 
na temat ewentualnych zakłóceń 
i ich usuwania

MOŻNA UŻYWAĆ 
NA ZEWNĄTRZ
Hydrofor jest zabezpieczony przed 
słońcem i deszczem, dzięki czemu 
można go umieścić w dowolnym 
miejscu ogrodu.

PROGRAM  
DO MAŁYCH ILOŚCI
Bezproblemowe stosowanie  
także w przypadku minimalnych 
ilości wody.

WYDAJNOŚĆ 
1300 W, 5000 l/h, 5,0 barów, 
2 odgałęzienia, zintegrowany 
mikrofiltr
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smart robot koszący
Trawnik może być koszony całkowicie automatycznie,  
a przy tym skutecznie i równomiernie, bez efektu pasów. 
7 robotów koszących zadba o małe, średnie i duże ogrody.

ZASTOSOWANIE
do 1250 m²

CICHY
tylko 57 dB(A)

CORRIDOR CUT
Koszenie w trudnych i wąskich 
przejściach od szerokości 60 cm 
.

SZYBKIE CZYSZCZENIE 
WODĄ PROSTO Z WĘŻA

SPOT CUTTING
Precyzyjne koszenie miejsc 
z większą ilością trawy.

SENSOR CONTROL
Dopasowuje częstotliwość koszenia 
do wzrostu trawy.

NACHYLENIE TERENU
Do 35%

smart SILENO life
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smart Power – wtyczka wielofunkcyjna
Pozwala w łatwy sposób podłączyć oświetlenie i inne urządzenia 
elektryczne do systemu GARDENA smart.

ŁATWE I ELASTYCZNE
Wystarczy podłączyć do gniazdka, 
urządzenie jest natychmiast 
gotowe do użycia

WSZECHSTRONNE 
ZASTOSOWANIE 
na przykład do oświetlenia ogrodu, 
zasilania fontanny czy dekoracji 
sezonowej, takiej jak łańcuchy 
świetlne.

MROZOODPORNA
Można używać w temperaturach 
zewnętrznych do −20°C.

ODPORNA NA ZACHLAPANIE
Idealna do używania na zewnątrz
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smart system – zestawy startowe

smart nawadnianie

smart sterownik nawadniania 
wielokanałowy  
– zestaw
Zawartość smart sterownik nawadniania, 

smart Sensor, bramka smart

Nr artykułu 19209

smart Sensor  
– zestaw
Zawartość smart sterownik nawadniania, 

smart Sensor, bramka smart

Nr artykułu 19202

smart sterownik nawadniania  
– zestaw
Zawartość smart sterownik nawadniania, 

bramka smart

Nr artykułu 19103

smart smart hydrofor 
elektroniczny 5000/5E  
– zestaw
Zawartość smart hydrofor elektroniczny 

5000/5E, bramka smart

Nr artykułu 19106

Zestaw

Zestaw

Zestaw

Zestaw
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smart system – rozbudowa

smart nawadnianie

smart Sensor 
Zawartość smart Sensor

Nr artykułu 19040

smart sterownik nawadniania
Zawartość smart sterownik nawadniania

Nr artykułu 19031

smart sterownik nawadniania 
wielokanałowy
Zawartość smart sterownik nawadniania 

wielokanałowy

Nr artykułu 19032

smart hydrofor elektroniczny 
5000/5E
Zawartość smart hydrofor elektroniczny 

5000/5E

Nr artykułu 19080
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smart koszenie

Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw

Nazwa artykułu
smart  
SILENO city Set

smart  
SILENO city Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO+ Set

smart  
SILENO+ Set

Zalecana pow. trawnika  Do 250 m² Do 500 m² Do 750 m² Do 1000 m² Do 1250 m² Do 1600 m² Do 2000 m²

Maks. nachylenie terenu Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35%

Wys. cięcia, min. – maks. 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Waga Ok. 7,3 kg Ok. 7,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 9,6 kg Ok. 9,6 kg

Mycie wężem • • • • • – –

Poziom głośności w dB(A) 
(odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w wąskich przejściach

• • • • • – –

Czujnik ujemnych temperatur • • • • • – –

Koszenie punktowe • • • • • • •

Nr artykułu 19069 19066 19113 19114 19115 19064 19065

Do małych ogrodów MS

* ISO 11094
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smart koszenie

Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw

Nazwa artykułu
smart  
SILENO city Set

smart  
SILENO city Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO life Set

smart  
SILENO+ Set

smart  
SILENO+ Set

Zalecana pow. trawnika  Do 250 m² Do 500 m² Do 750 m² Do 1000 m² Do 1250 m² Do 1600 m² Do 2000 m²

Maks. nachylenie terenu Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35% Do 35%

Wys. cięcia, min. – maks. 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–6 cm 2–6 cm

Waga Ok. 7,3 kg Ok. 7,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 8,3 kg Ok. 9,6 kg Ok. 9,6 kg

Mycie wężem • • • • • – –

Poziom głośności w dB(A) 
(odczuwalny)*

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

CorridorCut – koszenie 
w wąskich przejściach

• • • • • – –

Czujnik ujemnych temperatur • • • • • – –

Koszenie punktowe • • • • • • •

Nr artykułu 19069 19066 19113 19114 19115 19064 19065

Do dużych ogrodówLDo ogrodów średniej wielkości
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smart Power

smart Power –  
wtyczka wielofunkcyjna
Nr artykułu 19095

smart Power –  
wtyczka wielofunkcyjna – zestaw
Nr artykułu 19096

smart nawadnianie i smart koszenie

smart system – zestaw startowy
Zawartość smart robot koszący SILENO city 

(art. nr 19066),  
smart sterownik nawadniania,  
smart Sensor,  
bramka smart 

Nr artykułu 19200

Do obsługi GARDENA smart system 
potrzebne jest urządzenie smart Gateway. 
Stanowi ono element zestawów startowych 
GARDENA smart system.

Zestaw
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O co pytają klienci
Podstawy techniczne GARDENA smart system
Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez klientów. 
Pomogą Ci one dobrze przygotować się do spotkania i zademonstrować 
szczegółową wiedzę.

Czy GARDENA smart system jest bezpieczny?
GARDENA smart system wykorzystuje zaszyfrowane połączenia między 
smart produktami a Twoim routerem. Swoje własne konto w aplikacji 
GARDENA smart chronisz hasłem.

Jaki jest zasięg GARDENA smart system?
W optymalnych warunkach urządzenia smart GARDENA mogą się łączyć 
z bramką smart Gateway z odległości ponad 100 metrów.

Jakie urządzenia (smartfony, tablety) i które systemy operacyjne 
są kompatybilne z GARDENA smart system?
Aplikacja smart GARDENA działa na wszystkich urządzeniach z systemem 
operacyjnym IOS 11 lub nowszym oraz Android 5 (Lollipop) lub nowszym. 
Pozostałe systemy operacyjne i urządzenia z dostępem do internetu 
i zainstalowaną aplikacją przeglądarki (np. Chrome) wymagają pobrania wersji 
na wyszukiwarkę www.smart.gardena.com

Ile smart urządzeń mogę podłączyć do GARDENA smart system?
Do jednej bramki smart Gateway można podłączyć do 29 urządzeń smart 
GARDENA.
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Z jakiej częstotliwości korzystają urządzenia przy przekazywaniu 
sygnału?
Urządzenia smart GARDENA (takie jak smart SILENO) wykorzystują w Europie 
do komunikacji z GARDENA smart Gateway pasmo ISM 868 MHz.

Czy są minimalne wymagania systemowe dla routera?
Nie. Router musi tylko być połączony z internetem i, aby umożliwić połączenie 
bramki z routerem, musi zapewniać interfejs LAN lub Wi-Fi dla sieci lokalnej.

Czy mogę sterować swoim systemem smart z zagranicy?
Możesz sterować swoim GARDENA smart system z dowolnego miejsca 
na ziemi za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA. Wymaga to jedynie 
dostępu do internetu dla urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja. 

Czy GARDENA smart system jest kompatybilny z innymi systemami 
inteligentnego domu?
GARDENA smart system umożliwia kompatybilnym urządzeniom innych 
producentów współpracę z aplikacją smart GARDENA. Obecnie możliwe jest 
zintegrowanie z systemem kamer monitoringu Netatmo i kosiarką Husqvarna 
Automower. Po podłączeniu do chmury pojawia się jeszcze więcej możliwości: 
GARDENA smart system współpracuje z Apple HomeKit oraz Amazon Alexa. 
Użytkownicy mogą także korzystać ze swoich urządzeń GARDENA smart 
system z IFTTT i innymi usługami lokalnymi (np. Magenta Smart Home). 
Wkrótce planowane jest podłączenie kolejnych smart urządzeń i usług*.

*  Kompatybilność urządzeń i usług zależy od ich bieżącej dostępności. Na stronie internetowej GARDENA 
dostępne są informacje dotyczące bieżącej sytuacji i partnerów smart system.
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O co pytają klienci
Nawadnianie z wykorzystaniem GARDENA smart system

DZIAŁANIE

Do jakich zastosowań najlepiej użyć smart sterowników nawadniania?
• Do oszczędzającego wodę, automatycznego podlewania roślin w donicach, 

na rabatach i grządkach, za pomocą GARDENA Micro-Drip-System. Do 
każdego zastosowania dostępny jest odpowiedni zestaw startowy.

• Do automatycznego nawadniania trawników, najlepiej z wykorzystaniem 
GARDENA zraszacza wynurzalnego wahadłowego OS 140, nr art. 8223. 
Dostępny jest również w formie zestawu startowego z przewodem łączącym 
i akcesoriami.

Czy mogę używać mojego obecnego systemu nawadniania ze smart 
sterownikiem nawadniania?
Możesz oczywiście zastąpić obecny sterownik nawadniania zestawem smart 
sterownika (z bramką Gateway), aby cieszyć się możliwościami GARDENA 
smart system.

Czy smart sterownik nawadniania można połączyć z automatycznym 
dzielnikiem wody (nr art. 1197)?
Tak, jeżeli chcesz automatycznie i kolejno nawadniać od dwóch do sześciu 
obszarów ogrodu. Nawadnianie rozpoczyna się i kończy automatycznie 
w kolejnych obszarach, zgodnie z planem ustawionym w aplikacji smart 
GARDENA. Należy ustawić odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy kolejnymi 
planami (wymagana ręczna konfiguracja).

Czy smart sterownik nawadniania jest mrozoodporny?
GARDENA smart sterownik nawadniania nie jest odporny na mróz. Ma jednak 
czujnik temperatury. W razie mrozu aplikacja smart GARDENA wysyła Ci 
ostrzeżenie odpowiednio wcześniej.
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PROGRAMOWANIE

Jak mogę ustawić czasy nawadniania w smart sterowniku 
nawadniania?
GARDENA smart sterownik nawadniania można konfigurować 
za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA. Można również rozpocząć 
nawadnianie ręcznie w dowolnym momencie, za pomocą aplikacji 
lub bezpośrednio, używając wielofunkcyjnego przycisku na sterowniku.

CZUJNIK I DANE Z POMIARÓW

Ilu czujników smart Sensor potrzebuję?
Ilość czujników GARDENA smart Sensor zależy od użytkownika. Nie potrafimy 
wskazać konkretnej liczby, z uwagi na różnice między poszczególnymi 
ogrodami.

Czy dane z pomiaru przez smart Sensor wpływają na sposób koszenia 
smart robota koszącego?
smart Sensor mierzy temperaturę przy gruncie i wilgotność gleby. Dane 
z pomiarów nie wpływają na sposób koszenia smart robota koszącego. 
Stanowią one natomiast podstawę optymalizacji automatycznego nawadniania 
za pomocą smart sterowników nawadniania czy smart hydroforu.
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O co pytają klienci
Nawadnianie z wykorzystaniem GARDENA smart 
sterownika nawadniania wielokanałowego

Iloma zaworami mogę sterować za pomocą smart sterownika 
nawadniania wielokanałowego?
smart sterownik nawadniania wielokanałowy może sterować niezależnie 
sześcioma zaworami do nawadniania / kanałami.

Czy do jednego kanału smart sterownika nawadniania 
wielokanałowego mogę podłączyć więcej niż jeden zawór 
do nawadniania?
Tak. Do jednego kanału można podłączyć dwa zawory do nawadniania 
od GARDENA.

Ile cykli nawadniania może przeprowadzić smart sterownik 
nawadniania wielokanałowy?
smart sterownik nawadniania wielokanałowy może obsługiwać maksymalnie 
24 programy, które można skopiować dla każdego dnia tygodnia. W sumie  
daje to 168 cykli nawadniania. 

Czy smart sterownik nawadniania wielokanałowy ma programy,  
które można dostosowywać?
Tak. Dostępne jest nawadnianie na podstawie programów, dostosowywanych 
zgodnie z informacjami otrzymywanymi od maksymalnie sześciu czujników 
smart Sensor (jeden na kanał).

Czy mogę połączyć kilka kanałów z jednym czujnikiem smart Sensor?
Tak. Kilka zaworów i kanałów można podłączyć do jednego czujnika smart 
Sensor.
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Czy mogę połączyć kilka czujników smart Sensor z jednym smart 
sterownikiem nawadniania wielokanałowym?
Tak. Z jednym sterownikiem nawadniania wielokanałowym można połączyć 
maksymalnie sześć czujników smart Sensor.

Czy kilka zaworów do nawadniania na jednym kanale można 
otworzyć w tym samym czasie?
Możesz w tym samym czasie otworzyć maks. dwa zawory dla jednego kanału. 

Czy smart sterownik nawadniania wielokanałowy można montować 
na zewnątrz, w miejscu gdzie będzie miał kontakt na przykład 
z wodą deszczową?
Tak. smart sterownik nawadniania wielokanałowy ma klasę zabezpieczenia 
IPX4, co oznacza, że może być instalowany na zewnątrz.

Czy można pominąć niektóre kanały?
Tak. Można zatrzymać pojedyncze programy za pomocą aplikacji smart 
GARDENA.

Czy mogę sterować kanałem ręcznie?
Tak. Można wykorzystać aplikację smart GARDENA do ręcznego sterowania 
każdym z kanałów osobno.
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O co pytają klienci
Koszenie z GARDENA smart system

Czy mogę korzystać ze smart robota koszącego nawet bez bramki 
Gateway?
Tak, w takim przypadku smart robot koszący pracuje jak standardowy 
robot koszący, jednak nie można nim sterować ani go kontrolować za 
pośrednictwem aplikacji smart GARDENA.

Czy smart robot koszący jest ciągle połączony ze smart Gateway 
lub smart aplikacją?
Nie, wszystkie ustawienia wprowadzane do smart robota koszącego za 
pośrednictwem aplikacji smart GARDENA są zapisywane w urządzeniu. W ten 
sposób nie ma potrzeby zapewniania ciągłej łączności. Nawet w przypadku 
awarii smart Gateway czy utraty zasięgu, smart robot koszący będzie dalej 
działał zgodnie z programem. Inteligentne urządzenia łączą się ze sobą jedynie 
po zmianie ustawień za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA, ręcznym 
uruchomieniu lub zatrzymaniu smart robota koszącego, lub jeżeli smart robot 
koszący zgłasza np. usterkę. Dodatkowo status smart robota koszącego jest 
sprawdzany przez smart Gateway w regularnych odstępach czasowych.

Czy mogę kierować jazdą smart robota koszącego za pośrednictwem 
aplikacji smart GARDENA?
Bezpośrednie sterowanie smart robotem koszącym w ten sposób jest 
niemożliwe i niepotrzebne. Za pośrednictwem aplikacji smart GARDENA 
można kosiarkę w każdej chwili uruchomić lub zatrzymać.
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Czy mogę dostosować SILENO city, SILENO life lub SILENO do smart 
system?
Tak, jest to możliwe. Wymaga to jednak przekazania robota koszącego 
naszemu działowi obsługi klienta.

Czy mogę dostosować mojego robota koszącego GARDENA (np. R70Li) 
lub innego robota koszącego do GARDENA smart system?
GARDENA smart system jest niezależnym systemem. Dostosować do niego 
można wyłącznie kosiarki SILENO city, SILENO life i SILENO+.

Czy wszystkie ustawienia kosiarki można wprowadzać i zmieniać 
za pośrednictwem smart aplikacji, czy też muszę je wprowadzać 
w kosiarce SILENO?
Cała konfiguracja kosiarka, a także późniejsza zmiana ustawień może się 
odbywać wygodnie za pośrednictwem smart aplikacji.

Czy GARDENA smart robot koszący ma sterownik GPS?
Nie, smart robot koszący nie ma sterownika GPS. System SensorCut 
w połączeniu z opatentowanym przewodem doprowadzającym sprawiają, 
że smart kosiarka niezawodnie dociera do każdego zakątka ogrodu,  
sprawnie kosząc trawnik.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących działania oraz instalacji 
robotów koszących znajdziesz na stronach 10–11 A.



Nasz GARDENA smart system umożliwia inteligentne nawadnianie 
i pielęgnację trawnika w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca. A wszystko to 
za pośrednictwem jednej aplikacji. Aby umożliwić pełne wykorzystanie funkcji 
smart w ogrodzie, otwieramy nasz system na inne urządzenia smart w ramach 
aplikacji GARDENA smart. Obecnie można z nim zintegrować kamery 
monitoringu Netatmo oraz kosiarkę Automower marki Husqvarna. Jeszcze 
więcej możliwości daje połączenie z platformami w chmurze: GARDENA smart 
system współpracuje z Apple HomeKit. Użytkownicy mogą także sterować 
urządzeniami w inteligentnym ogrodzie za pomocą głosu, za pośrednictwem 
Amazon Alexa, lub połączyć je z innymi usługami i urządzeniami smart 
z IFTTT. Planowane jest dołączenie kolejnych urządzeń i usług.

Aktualny przegląd aplikacji partnerskich i więcej informacji na ten temat 
znajdziesz na: www.gardena.com/smart

smart partnerzy w ogrodzie

Przykładem może być nadzorowanie ogrodu 
za pomocą Presence, kamery monitoringu marki 
Netatmo. Taką kamerą z wbudowanym reflektorem 
można sterować za pomocą aplikacji GARDENA smart.


