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PL Gratulujemy zakupu tego produktu, który z pewnością spełni Państwa oczekiwania i sprosta Państwa wymaganiom.
Jest to produkt ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI
S.p.A. Zucchetti (firma posiadająca certyfikat UNI EN ISO 9001) jest firmą informatyczną, która od 1982 roku, konsoliduje
swoją działalność oraz obecność na międzynarodowym rynku. Stosując zaawansowane rozwiązania informatyczne dla
automatyzacji przemysłu przyczynia się do optymalizacji działań i uproszczenia procesów. Ten produkt powstał w efekcie
nieprzerwanej działalności badawczej laboratoriów ZUCCHETTI.
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PL: Deklaracja zgodności

ZUCCHETTI Centro Sistemi S.p.A. Via Lungarno 305/A Terranuova B.ni (AR) ITALY
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PL Z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, iż modele produkcyjne 9L2BL, 9L2DL, 9L2EL, 9L2LL są zgodne z następującymi Europejskimi
standardami:
Bezpieczeństwa: CEI EN (50338: 2007-06) – (60335-1: 2008-07).
Zgodności Elektromagnetycznej: CEI EN (55014-1: 2008-01) – (55014-2: 1998-10) – (55014-2/A: 2002-08) – (55014-2/A2:
2008-12) – CEI EN (61000-3-2: 2007-04) – (61000-3-3: 1997-06) – (61000-3-/A1: 2002-05)
Odpowiadają istotnym wymaganiom następujących Dyrektyw:
Dyrektywa Niskiego Napięcia 2006/95 EC – Zgodności Elektromagnetycznej 2004/108 EC – Natężenia Hałasu 2006/42 EC

Bernini Fabrizio - Terranuova B.ni 22/07/2009
(Dyrektor Generalny)
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Wskazówki użytkowania, 30
Wskazówki użytkowania, 46
Wykrywanie i usuwanie usterek, 49
Wymiana baterii, 55
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Kopiowanie, nawet częściowe, niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody producenta jest ściśle zabronione. Producent stusuje politykę ciągłych
usprawnień i zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu bez uprzedzenia z zastrzeżeniem, iż takie modyfikacje nie powodują
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
© 2008 – Tekst, ilustracje oraz skład wg Tipolito La Zecca. Zgoda na kopiowanie, pod warunkiem zamieszczenia wzmianki o autorze.
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INFORMACJE OGÓLNE
CEL PODRĘCZNIKA
• Podręcznik ten stanowi integralną część urządzenia i został stworzony by dostarczać
niezbędnych informacji wszystkim upoważnionym do jego obsługi osobom, które pragną z nim
interaktywnie współpracować tak długo jak tylko to możliwe.
• Wszystkie wskazówki oraz informacje zawarte w niniejszej instrukcji powinny zostać uważnie
przeczytane, a następnie być bacznie przestrzegane i stosowane przez użytkowników robota.
• Oryginalna treść podręcznika opracowana została w macierzystym języku producenta (włoskim)
i może zostać przetłumaczona na inne języki, na potrzeby prawne lub handlowe.
• Studiuj tę instrukcję uważnie, a pomoże Ci to uniknąć niepotrzebnego ryzyka, mogącego
zagrozić zarówno Twojemu zdrowiu i bezpieczeństwu jak i kondycji urządzenia.
• Przechowuj ją w miejscu bezpiecznym i łatwo dostępnym, tak żeby w razie potrzeby zawsze
była pod ręką.
• Może zdarzyć się, że niektóre z zamieszczonych w niej informacji i ilustracji nie będą dotyczyć
bezpośrednio urządzenia, które znajduje się w Twoim posiadaniu, nie mniej, nie umniejsza to
ich przydatności.
• Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian, bez obowiązku uprzedniego ich
sygnalizowania.
• W celu wyróżnienia istotnych fragmentów tekstu oraz podkreślenia ważnych informacji i danych
stosowane są następujące symbole:

Uwaga - Niebezpieczeństwo
Ten symbol oznacza sytuacje bezpośredniego zagrożenia. Zignorowanie go
może być przyczyną poważnych uszczerbków na zdrowiu.

Ostrzeżenie – Upomnienie
Ten symbol oznacza sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność,
aby uniknąć zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa oraz zniszczenia sprzętu.

Ważne
Ten symbol oznacza szczególnie ważną informację techniczną, której nie wolno
zignorować.
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IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I URZĄDZENIA
Przedstawiona obok tabliczka znamionowa
umieszczona została bezpośrednio na
urządzeniu. Znajdują się na niej wszystkie,
niezbędne do zachowania bezpieczeństwa
dane i informacje.

7$%/,&=.$=1$0,212:$

$ 1D]ZDSURGXFHQWD

A–Nazwa producenta.
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B–Znak zgodności CE.
C–Model / numer seryjny/ rok produkcji.
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D–Dane techniczne
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UZYSKIWANIE POMOCY TECHNICZNEJ
W razie problemów technicznych skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym przez
producenta serwisem. Przy każdorazowym zgłoszeniu maszyny do serwisu uprasza
się o podanie informacji znajdujących się na tabliczce znamionowej, przybliżonej ilości
przepracowanych przez robota godzin oraz typu wykrytej usterki.
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INFORMACJE TECHNICZNE
OGÓLNY OPIS WYPOSAŻENIA
Urządzenie Wiper Runner jest robotem
zaprojektowanym i skonstruowanym do
automatycznego strzyżenia trawy w ogrodach
i na domowych trawnikach o każdej porze
dnia. Jest poręczny, kompaktowy, cichy,
wodoodporny i łatwy do transportowania.
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W zależności od specyfiki przeznaczonej do
skoszenia powierzchni, robot może zostać
zaprogramowany do pracy na terenie kilku
obszarów: jednym głównym oraz dwóch
lub trzech dodatkowych (w zależności od
modelu).
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Podczas pracy, robot kosi teren wyznaczony
przez przewód ograniczający.
W momencie kiedy robot dostrzeże przewód
ograniczający bądź napotka przeszkodę
wyższą niż 10 cm, zmienia swój tor ruchu i
wyrusza kosić w nowym, losowo wybranym
kierunku.
Bazując na zasadzie „losowości”, robot
dokonuje automatycznego i kompletnego
skoszenia wyznaczonego trawnika (patrz
obrazek).
To czy robot jest w stanie skosić daną
powierzchnię trawnika uzależnione jest od
licznych czynników, takich jak:
• model robota i typ zainstalowanej baterii
• cechy
terenu
(nieregularna
linia
ograniczająca, nierówna nawierzchnia,
podzielenie obszaru , itd..)
• cechy trawnika (typ i wysokość trawy,
wilgotność, itd..)
• kondycja ostrza (sprawne ostrzenie, brak
osadu czy zabrudzeń, itd.)
Wszystkie modele wyposażone są w czujnik, który w razie deszczu, zatrzymuje nóż tnący
i zawraca robota do stacji ładującej. Na zamówienie, modele mogą zostać zaopatrzone we
wzmocniony nadajnik, alarm elektroniczny i ochronną obudowę do zasilacza. Więcej szczegółów
znajdą Państwo w tabeli przedstawiającej dane techniczne. Każdy robot zaopatrzony jest w kod
zabezpieczający, który w razie kradzieży uniemożliwi aktywację urządzenia. W momencie zakupu,
dostęp do robota ograniczony jest czterocyfrowym hasłem założonym przez producenta (0000).
Aby zmienić kod dostępu patrz "Tryb programowania".
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GŁÓWNE CZĘŚCI
A-Baterie akumulatora: zasilają silniki ostrza i system kontroli trakcji. Robot wyposażony jest w
baterie ołowiane lub w jedną bądź dwie baterie litowe, które zapewniają dłuższy czas pracy.
B-Stacja ładująca: służąca do ładowania i podtrzymywania naładowania baterii (A)
C-Płyta główna: kontroluje funkcje automatyczne robota.
D-Klawiatura kontroli: służy do programowania oraz wyświetlania komunikatów pojawiających
się podczas pracy robota.
E-Nóż tnący: strzyże trawnik.
F-Silnik elektryczny: napędza nóż tnący (E).
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G-Silnik elektryczny: jeden napędza mechanizm koła prawego, a drugi mechanizm koła lewego.
H-Nadajnik: transmituje sygnał do przewodu ograniczającego.
L-Zasilacz: niskim napięciem zasila baterię w energię.
M-Czujnik zderzeń: odpowiada za unikanie kolizji z przeszkodami wyższymi niż 10 cm i zmianę
toru ruchu w losowo wybranym kierunku.
P-Czujnik deszczu: wykrywa deszcz i nakazuje robotowi powrót do stacji ładującej (B).
Q-Sensor: odpowiada za wykrywanie przewodu ograniczającego i zmianę toru ruchu w losowo
wybranym kierunku.
R-Uchwyt (R): ułatwia unoszenie i przenoszenie robota.

KLAWIATURA KONTROLI (D)

CZUJNIK DESZCZU (P)

NADAJNIK (H)
ZASILACZ (L)
SENSOR (Q)
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6,/1,.(/(.75<&=1< (F)

3â<7$*âÐ:1$ &

67$&-$â$'8-Ć&$ %
CZUJNIK
='(5=(ķ 0

8&+:<7 5

1ÐŦ71Ć&< (

Podręcznik Użytkownika

6,/1,.(/(.75<&=1< *

8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
Opis

9L2BL

9L2DL

9L2LL

9L2EL

Maksymalna powierzchnia koszenia
Robot wyposażony w jedną
baterię litową 2.3Ah

m2 (sq ft)

1400
( 15064 )

Robot wyposażony w jedną
baterię litową 6.9Ah

m2 (sq ft)

1900
( 20444 )

Robot wyposażony w dwie
baterie litowe 6.9Ah

m2 (sq ft)

2600
( 27976 )

3000
( 32280 )

-

Właściwości

PL

Wielkość (szerokość x
długość x wysokość)

mm (in.)

Waga robota (z baterią)

kg

610x265x410 ( 24,02 x 10,43 x 16,14 in. )
11,3
(2.3Ah)
12,0
(6.9Ah)

12

13

Wysokość strzyżenia
(Min-Max)

mm (in.)

20-56 ( 0,79-2,25 in. )

Średnica ostrza z 4
krawędziami tnącymi

mm (in.)

290 ( 11,42 in. )

Silniki elektryczne
Prędkość ostrza tnącego
Szybkość lądowa

Maksymalne pochylenie
nawierzchni

V

cc (25.2V) szczotkowy

RPM

4000 Koszenie

cc (25.2V)
bezszczotkowy

3000 Utrzymywanie

m/min

26 (85 ft)

%

45%. Dopuszczalne, w zależności od stanu trawnika i zainstalowanego wyposażenia dodatkowego.
35% zalecane maksimum, w warunkach przystrzyżonego trawnika.
20%. W pobliżu zewnętrznej krawędzi lub przewodu ograniczającego.
ROBOT -10°(14 F.) (Min) +50° (122 f.) (Max)

Maksymalna temperatura
otoczenia

Max°

Średni poziom hałasu

dB(A)

75 (Max) - 65 (utrzymywanie trawnika)

IP

IP21

Klasa wodoszczelności

ZASILAC -10°(14 F.) (Min) +40° (104 f.) (Max)

właściwości elektryczne
Klasa 1 (Vin 90 - 295Vac 47/63Hz)
Prąd Zm.(typ.) 2A/115Vac 1 A/230Vac

Zasilacz
(do baterii litowych)
Typ akumulatora i baterii
Bateria wielokrotnego
ładowania litowo-jonowa

V-A

25,2V –
1x2.3Ah

25,2V –

25,2V –
1x6,9Ah

25,2V – 2x6,9Ah

1x6,9Ah
Ładowarka do baterii

V-A

29,3 Vcc - 5,0 Ah
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1:30
(2.3Ah)
automatyczny

Czas minimalny i sposób
ładowania.

Przeciętny czas pracy (*)

3:00
(6.9Ah)
automatyczny

Godzin

0:40
(1x2.3Ah)
3:00
(1x6.9Ah)

3:00
automatyczny

4:00
automatyczny

4:30
automatyczny

3:00

4:30

6:00

Bezpieczne zatrzymanie ostrza
Czujnik wywrotu

PL

w standardzie

Czujnik wzniosu

Na
zamówienie

w
standardzie

w
standardzie

w
standardzie

Przycisk awaryjny

Na
zamówienie

w
standardzie

w
standardzie

w
standardzie

Wyposażenie i akcesoria
Przewód ograniczający

m (ft)

Maksymalna długość
przewodu ograniczającego
(w przybliżeniu, obliczona
na podstawie przeciętnego
obwodu)

m (ft)

Gwoździe mocujące

n°

100 (328 ft)

150 ( 492 ft )

600 (1000 przy wzmocnionym nadajniku,
niedołączony)
( 1968 – 3280 ft)

100

200

3

4

Obszary zarządzane,
włącznie z obszarem
głównym
Sinusoidalny sygnał
przewodu ograniczającego
(opatentowany)

w standardzie

Czujnik deszczu

w standardzie

Modulacja ostrza i
inteligentna spirala

w standardzie

Czujnik rozpoznawania
skoszonej trawy –
Autoprogramowanie
(opatentowany)
Alarm dźwiękowy
Pilot zdalnego sterowania
Wzmocniony nadajnik
przewodu ograniczającego
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w standardzie

Na zamówienie

w standardzie

Na zamówienie
Potrzebny w przypadku długiego przewodu
ograniczającego lub słabego sygnału
(na zamówienie)
Ochronne pudełko zewnętrzne do przechowywania ładowarki i nadajnika
(na zamówienie)

Ochronna obudowa do
zasilacza

Zimowy zestaw ładujący

niedostępny

Przydatny w przypadku ładowania baterii w
zimie lub po dłuższym okresie nieaktywności
robota (na zamówienie)
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Koło “pazurkowate”

Zwiększa przyczepność robota na stromej i
śliskiej nawierzchni (na zamówienie)

Ostrze z ośmioma
krawędziami tnącymi

Szczególnie przydatny we wczesnym sezonie koszenia i przy trawnikach wymagającej
większej siły koszenia (na zamówienie)

(*) Zależnie od specyfi ki trawy i nawierzchni trawiastej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Podczas projektowania i konstrukcji, producent miał na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo
użytkowników robota i rozważył wszelkie potencjalne ryzyko i niebezpieczeństwo, które mogą
zaistnieć podczas interakcji z urządzeniem. Poza dostosowaniem się do obowiązujących
przepisów, producent zastosował się również do wszystkich reguł poprawnej konstrukcji.
Niemniej chcielibyśmy wyczulić Państwa na możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa. Osobista
przezorność może okazać się niezastąpiona, w związku z czym namawiamy do zachowania
ekstremalnej ostrożności. Bezpieczeństwo leży w rękach wszystkich obsługujących urządzenie.
• Używając robota po raz pierwszy, zaleca się uważnie przeczytać instrukcję, a
następnie upewnić, czy wszystkie zawarte w niej informacje (zwłaszcza te dotyczące
bezpieczeństwa) zostały poprawnie zrozumiane.
• Prosimy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w podręczniku,
oraz tymi znajdującymi się bezpośrednio na robocie, kładąc szczególny nacisk na lekturę
i przestrzeganie informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa. Przeznaczenie
odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się z zalecanymi środkami ostrożności, uchroni przed
nieszczęśliwymi wypadkami. Po zaistnieniu takiego wypadku będzie za późno na nadrobienie
zaległości.
• Podnoś i przenoś robota zgodnie z informacjami umieszczonymi na opakowaniu, na urządzeniu
oraz w Podręczniku Użytkownika dostarczonym przez producenta.
• Zwracaj uwagę na wszystkie, symbole znajdujące się na na urządzeniu oraz w niniejszym
podręczniku. Ich kształty i kolory zostały odpowiednio zróżnicowane w celu wzmocnienia
bezpieczeństwa. Stosuj się do zawartych na etykietach ostrzeżeń oraz zawsze staraj się
utrzymać je w czytelnym stanie.
• Kosiarka automatyczna powinna być używana wyłącznie przez osoby, które poprzez lekturę i
zrozumienie niniejszej instrukcji, nabyły do tego kompetencji.
• Używaj robota wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta.
Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
• Zanim przystąpisz do użycia automatycznej kosiarki, upewnij się, że na trawniku nie znajdują
się żadne zbędne przedmioty (zabawki, gałęzie, ubrania etc.).
• Podczas pracy maszyny upewniaj się, że w miejscu jej pracy nie ma nikogo i nie stanowi ona
żadnego zagrożenia dla ludzi (w szczególności dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych)
oraz zwierząt domowych. By uniknąć ryzykownych sytuacji, zaleca się zaplanowanie pracy
robota na odpowiednie pory dnia.
• Nigdy nie pozwalaj ludziom siadać na robocie.
• Nigdy nie podnoś robota w celu sprawdzenia ostrza, kiedy pracuje.
• Nigdy, w żadnej sytuacji, nie wkładaj pod robota rąk ani stóp.
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• Przy mechanizmach zabezpieczających nie należy majstrować, nie wolno ich usuwać ani
omijać, gdyż działania te mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
• Stosując się do wskazówek producenta dotyczących utrzymania urządzenia w czystości,
utrzymuj robota w dobrym stanie technicznym. Właściwa konserwacja gwarantuje większą
wydajność i dłuższy okres użytkowania.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i zmiany ustawień maszyny, których dokonać mogą
osoby posiadające co najmniej podstawowe umiejętności techniczne, należy odłączyć ją
od prądu. Warunki pracy użytkownika powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa,
zwłaszcza w fazie zajmowania się spodnią częścią robota, zgodnie z wytycznymi producenta.
• Używaj wyposażenia ochronnego zalecanego przez producenta, zwłaszcza rękawic ochronnych
przy kontakcie z nożami i tarczami tnącymi.
• Przed wymianą baterii, każdorazowo demontuj ostrze.

PL

• Upewnij się, że otwory wentylacyjne zasilacza są czyste i wolne od osadów.
• W celu uniknięcia nieodwracalnych uszkodzeń elementów elektrycznych i elektronicznych, nie
należy myć robota strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, ani zanurzać go częściowo czy
też całkowicie w wodzie, gdyż nie jest on wodoszczelny.
• Naprawy robota powinny być przeprowadzane przez osoby doświadczone, posiadające
specjalistyczne umiejętności i wiedzę techniczną oraz uznane kwalifikacje w tej dziedzinie.
Niesprostanie tym warunkom może doprowadzić do powstania zagrożenia dla ludzi i ich
zdrowia.
• Wszelkie operacje wymagające kontaktu ze stacją ładującą muszą być wykonywane po
wcześniejszym odłączeniu prądu.
• By zachować funkcjonalność i utrzymać bezpieczeństwo na przewidzianym poziomie,
wymieniaj popsute części na nowe - oryginalne.
• Robot nieprzykryty górną pokrywą nie może być używany; jeśli mechaniczne elementy robota
są zniszczone, muszą zostać wymienione.
• Wszelkie rutynowe bądź niestandardowe wymiany części (np. wymiana baterii) muszą być
wykonywane w autoryzowanym serwisie.
• Producent nie bierze odpowiedzialności za robota, jeśli zostały użyte nieoryginalne części
zamienne.
• Nigdy nie ładuj robota w otoczeniu sprzyjającym zapłonom i/lub eksplozjom.

Podręcznik Użytkownika
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URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO
1. Zderzaki
Czujnik zderzaka uruchomi się jeśli robot uderzy w przedmiot stały wyższy niż 10 cm. Sensor
sprawi, że robot zatrzyma się i wycofa się by ominąć przeszkodę.
2. Inklinometr
Jeżeli robot pracuje na zboczu o kącie nachylenia przekraczającym dozwolony limit, lub się
przewróci, to urządzenie ochronne zatrzyma pracę ostrza tnącego.
3. Wyłącznik awaryjny
Umieszczony na panelu kontrolnym, czerwony przycisk. Naciskając go w dowolnym momencie,
robot zostanie zatrzymany, a ostrze tnące przestanie działać w ciągu 2 sekund.
4. Zabezpieczenie nadprądowe
W celu uniknięcia sytuacji, w których silniki (ostrzy i kół) mogłyby się przegrzać, są one podczas
pracy nieustannie monitorowane. W razie przegrzania koła, robot będzie próbował poruszać
się w przeciwnym kierunku. Jeżeli przetężenie nie ustąpi, robot zatrzyma się i zasygnalizuje
błąd (ERROR). Jeżeli przegrzeje się ostrze tnące, są możliwe dwa rodzaje interwencji.
Jeżeli parametry spadną do pierwszego zakresu, robot wykona odpowiednie manewry by
odblokować ostrze tnące. Jeżeli przetężenie jest poniżej zakresu ochronnego, robot zatrzyma
się i zasygnalizuje defekt silnika.
5. Brak sygnału czujnika
W razie braku sygnału w przewodzie ograniczającym, robot zatrzyma się automatycznie.
6. Czujnik podnoszenia.
W momencie podniesienia robota z ziemi za pomocą centralnego uchwytu, ostrze tnące
przestanie się kręcić.

OCHRONA LUDZI I ŚRODOWISKA PODCZAS POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA
• Nie zaśmiecaj środowiska szkodliwymi odpadami. Pozbywaj się ich w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami.
• Zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), części elektroniczne
oraz elektryczne zużytego sprzętu powinny zostać przez użytkownika odpowiednio rozdzielone, a
następnie przekazane do autoryzowanych składowisk odpadów lub zwrócone sprzedawcy, przy
okazji zakupu nowego urządzenia.
• Wszystkie elementy, które powinny zostać posegregowane i zutylizowane w specjalistyczny sposób,
są oznaczone specjalnym symbolem.
• Nieprzepisowe pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może zagrozić grzywną
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Uwaga - Niebezpieczeństwo
Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogą zawierać w sobie
niebezpieczne substancje, mogące zagrozić środowisku i ludziom.
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SYGNAŁY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Nie należy czyścić ani myć robota wodą.

Używając robota po raz pierwszy, zaleca się uważnie
przeczytać instrukcję, a następnie upewnić, czy
wszystkie zawarte w niej informacje (zwłaszcza
te dotyczące bezpieczeństwa) zostały poprawnie
zrozumiane.

PL

Należy stosować się do ostrzeżeń i wskazówek
bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji. Zagwarantuje
to nasze bezpieczeństwo i wydajność robota.

Należy trzymać dłonie i stopy z dala od ostrza tnącego.
Nigdy nie należy wkładać dłoni czy stóp pod spód
pracującego robota.

Ten produkt jest chroniony hasłem.

Trzymaj dzieci, zwierzęta oraz pozostałe osoby w
bezpiecznej odległości podczas pracy robota.

Ten product jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi
dyrektywami UE.

Podręcznik Użytkownika
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INSTALACJA
PAKOWANIE I ROZPAKOWYWANIE
Produkt jest dostarczany odpowiednio zapakowany. Podczas rozpakowywania należy
zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, czy zestaw dotarł w komplecie. Wszystkie
niezbędne do obsługi robota informacje znajdują się na opakowaniu.

Zawartość opakowania:
A – Robot
B – Zasilacz
C – Kabel zasilający

PL

D – Stacja ładująca
E – Nadajnik
F – Zwój przewodu ograniczającego
G – Gwoździe do mocowania przewodu
H – Podręcznik Użytkownika
L – Litowe baterie: różna ilość baterii w zależności od zamówienia
M – Ostrze tnące (w niektórych modelach od razu zamontowane)

Ważne
• Lista zawiera wyłącznie elementy wyposażenia podstawowego. Jeżeli
zamawiałeś jakieś dodatkowe części – upewnij się, czy zgadza się ich ilość
i model.
• Zachowaj opakowanie urządzenia do późniejszego użytku.

(A)

(L)

(H)

(F)

(G)
(E)
(B)

(D)
(C)

(M)
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PLANOWANIE INSTALACJI URZĄDZENIA
Instalacja robota nie jest trudna, nie mniej wymaga przynajmniej minimum wstępnego
rozplanowania, przemyślenia i wyboru optymalnego miejsca do zamontowania stacji ładującej,
zastawu: zasilacz-nadajnik, oraz przewodu ograniczającego.
OBSZAR INSTALACJI ZESTAWU NADAJNIKA I ZASILACZA ORAZ STACJI ŁADUJĄCEJ

PL

• Stacja ładująca musi być usytuowana
na skraju trawnika, najlepiej na terenie
największego
z
wyznaczonych
do
skoszenia obszarów, skąd inne wyznaczone
obszary będą również łatwo dostępne.
Obszar, na którym umiejscowiona została
stacja ładująca określany będzie dalej jako
“Obszar Główny”.

Ostrożnie - Upomnienie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności należy odłączyć kabel
zasilający od gniazdka. Umieść zasilacz
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Na
przykład na poziomie wyższym niż 160
cm.

Ostrzeżenie - Upomninie
Aby doprowadzić energię elektryczną, konieczne jest umieszczenie gniazdka
elektrycznego w pobliżu miejsca instalacji. Upewnij się, że podłączenie zasilania
odpowiada normom prawnym i obowiązujących przepisom. W celu zapewnienia
całkowitego bezpieczeństwa, upewnij się, że układ elektryczny, który jest
podłączony do jednostki zasilacza i nadajnika, wyposażony jest w dobrze
funkcjonujący system uziemienia.

Ważne
Zaleca się umieszczenie zestawu nadajnika i zasilacza w zamykanej na klucz,
wentylowanej obudowie elektrycznej (przeznaczonej do użytku wewnątrz i na
zewnątrz budynku) w celu utrzymania odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Ostrzeżenie - Upomninie
Upewnij się, że dostęp do zestawu nadajnika i zasilacza mają wyłącznie osoby do
tego upoważnione.
• Obsługa robota. Po zakończeniu cyklu pracy, robot musi być w stanie bezproblemowo
odnaleźć stację ładującą, która będzie miejscem wyjściowym do rozpoczęcia nowego
cyklu lub przemieszczenia się do innych, wyznaczonych do skoszenia obszarów (dalej
określanych jako “Obszary Dodatkowe”).

Podręcznik Użytkownika
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• Usytuuj stację ładującą stosując się do następujących zasad:
- Na poziomie ziemi
- Na zwartej i stabilnej powierzchni z dobrym drenażem
- Najlepiej na terenie największego z wyznaczonych do skoszenia obszarów
- Upewnij się, że w obrębie stacji ładującej nie znajdują się żadne urządzenia nawadniające,
tryskające w kierunku jej wnętrza.
- Upewnij się, że otwór wejściowy stacji ładującej usytuowany jest podobnie jak na
rysunku, czyli że robot może do niego dotrzeć poprzez poruszanie się wzdłuż przewodu
ograniczającego, w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przed stacją ładującą musi znajdować się 200 cm prosty odcinek przestrzeni
• Stacja ładująca powinna być dobrze przymocowana do podłoża. By nie dopuścić do
powstania niewielkiego uskoku schodowego z przodu bazy, należy asekuracyjnie umieścić
przed otworem wjazdowym skrawek sztucznej trawy. Ewentualnie można usunąć kawałek
trawiastej nawierzchni i zainstalować bazę na równi z trawą.
Stacja ładująca podłączona jest do zestawu nadajnika i zasilacza za pomocą przewodu,
który powinien być poprowadzony ze stacji ładującej na zewnątrz obszaru wyznaczonego do
skoszenia.
• Usytuuj zestaw nadajnika i zasilacza
stosując się do następujących zasad:
W przewiewnym miejscu, nienarażonym
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
i
innych
zjawisk
atmosferycznych.
- Najlepiej w domu, garażu lub szopie.
- Jeżeli usytuowany na zewnątrz, powinien
znajdować się w dobrze wentylowanej
obudowie, nienarażony na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani
wody. Nie należy sytuować zestawu
bezpośrednio na ziemi ani w wilgotnym
otoczeniu.
- Usytuuj zestaw poza, a nie wewnątrz
obszaru trawnika.
- Usytuuj zestaw w odległości co najmniej
200 cm od stacji ładującej.
- Rozciągnij nadmiar
przewodu
wychodzącego ze stacji ładującej w
kierunku zestawu nadajnika i zasilacza.
Nie skracaj go ani nie wydłużaj.
• Przewód zasilający powinien łączyć się
ze stacją ładującą prostopadle, będąc
rozciągniętym w linii prostej na długości
200 cm. Kabel wyjściowy powinien zostać
rozłożony tak jak jest to pokazane na
obrazku. Umożliwi to robotowi swobodny i
prawidłowy wjazd do stacji ładującej.

OK

OK

NO

NO

NO

NO

Zestaw nadajnika i zasilacza
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W razie gdyby robot miał być zainstalowany
na obszarze sąsiadującym z terenem, na
którym jest już zainstalowany inny robot
(od tego samego lub innego producenta),
zestaw nadajnika i zasilacza powinien
zostać odpowiednio dostosowany podczas
instalacji, tak by fale radiowe obu robotów ze
sobą nie interferowały.

PL

WYZNACZANIE LINII PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
Zanim zabierzesz się za instalację przewodu
ograniczającego, powinieneś skontrolować
nawierzchnię całego trawnika. Dokonaj
wszelkich niezbędnych ulepszeń trawiastej
nawierzchni by umożliwić robotowi swobodną
pracę.

/LQLDUR]ãRŧHQLD
SU]HZRGXRJUDQLF]DMćFHJR

1. Przystąp do “Przygotowania i ograniczenia
obszarów roboczych” (patrz str. 19).
2. Instalacja przewodu
(patrz str. 22).

24 v

ograniczającego

3. Instalacja stacji ładującej i zestawu zasilacza i
nadajnika (patrz str. 25).
4. Umieszczając przewód ograniczający weź
pod uwagę kierunek instalacji (zgodny z
ruchem wskazówek zegara) oraz kierunek
przemieszczania się robota wokół klombów
(jest on niezgodny z ruchem wskazówek
zegara), tak jak pokazuje rysunek.

Podręcznik Użytkownika
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PRZYGOTOWANIE I OGRANICZENIE OBSZARÓW ROBOCZYCH
Przygotowanie trawnika do koszenia

NIE

1. Sprawdź czy przeznaczony do skoszenia
trawnik jest równy, pozbawiony dołków, kamieni
i innych zawad. Jeśli nie – wykonaj niezbędne
czynności
naprawczo-sprzątające.
Jeżeli
niektóre przedmioty nie mogą zostać usunięte,
powinny zostać odpowiednio odgraniczone.
2. Sprawdź czy pochylenie powierzchni trawnika w
żadnym miejscu nie przekracza dopuszczalnych
norm (patrz „Wymagania techniczne”). Podczas
pracy na zboczach, dostrzeżony przez robota
przewód może spowodować ślizganie kół,
a co za tym idzie wycofanie się robota z tej
strefy. By uniknąć takiej sytuacji, możliwe
jest zainstalowanie specjalnego wyposażenia
i „pazurkowatych kół” przeznaczonych do
koszenia
powierzchni
pochyłych.
Jeżeli
wyposażenie zostanie zainstalowane i warunki
nawierzchni będą sprzyjające (zbita, bez załamań
i dziur, etc.), robot jest w stanie pracować (z
pewnymi ograniczeniami) ponad dopuszczalną
normę (patrz obrazek).

PL
35 %

35 cm (13,78 Inc.)

100 cm (39,3 Inc.)

0-35%

0-20%
21-35%

NIE

OK
filo perimetrale
21-35%

35 cm (13,78 inc.)

NIE

Ważne
Obszary wykazujące wyższy kąt nachylenia
niż dopuszczalny, nie mogą być strzyżone
przez robota. Dlatego też usytuuj przewód
ograniczający
przed
wzniesieniem,
wykluczając je z obszarów wyznaczonych do
skoszenia.

/LQLDUR]ãRŧHQLDSU]HZRGXRJUDQLF]DMćFHJR

min. 70 cmLQF

Zaznaczanie obszaru roboczego
3. Sprawdź nawierzchnię całego trawnika i
zdecyduj czy konieczne jest podzielenie go
na kilka oddzielnych obszarów roboczych.
Przed rozpoczęciem instalacji przewodu
ograniczającego, w celu ułatwienia, zaleca się
odpowiednio zaznaczyć, za pomocą przerywanej
linii, jego tor przebiegu oraz ewentualne drogi
omijające. Na ilustracji przedstawiony został
przykładowy trawnik z wyznaczonym torem
przebiegu przewodu ograniczającego.

min. 70 cmLQF

24 v

Podczas instalacji zaznacz obszary dodatkowe
i zamknięte. Obszar dodatkowy to ta strefa
trawnika, która połączona jest z obszarem
głównym za pomocą trudno dostępnego dla
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robota korytarza.
Obszar powinien być dostępny bez konieczności
pokonywania przez robota wzniesień i spadków
większych niż dopuszczalne. To czy teren
powinien być określony mianem “obszaru
dodatkowego” zależy również od wymiarów
obszaru głównego. Im większy obszar główny,
tym dostęp do pasaży będzie trudniejszy.

2%6=$5*âÐ:1<

.RU\WDU]]PLQLPDOQLHFPLQ
SU]HMŋFLHPRGNUDZĕG]LGRNUDZĕG]L

Uogólniając, korytarz węższy niż 200 cm
uznawany jest za obszar dodatkowy.

PL

2%6=$5'2'$7.2:<

Liczba obszarów dodatkowych zależy od
właściwości
robota
(patrz
“Specyfikacja
techniczna”).
Najmniejszy dopuszczalny korytarz powinien
mierzyć 70 cm od jednej do drugiej krawędzi
przewodu
ograniczającego.
Przewód
ograniczający powinien być usytuowany w
odległości (zaznaczonej poniżej) od obiektów
znajdujących się poza trawnikiem; dlatego też,
całkowity korytarz powinien mierzyć 140 cm.

2%6=$5*âÐ:1<

.RU\WDU]]SU]HMŋFLHP
FPLQF

Jeżeli korytarz jest bardzo długi, byłoby lepiej
gdyby był szerszy niż 70 cm.
Podczas programowania, konieczne jest
skonfigurowanie rozmiaru obszaru dodatkowego
w formie wielkości procentowej całego trawnika, i
określenie kierunku najszybszej drogi dojazdu do
niego (kierunek zgodny lub niezgodny z ruchem
wskazówek zegara), a także wprowadzenie ilości
metrów jaką robot musi pokonać by do niego
dotrzeć. Patrz “Tryb programowania”.
Jeżeli wyżej wymienione wymogi nie mogą
zostać spełnione i na terenie trawnika znajduje
się obszar o cechach wykluczających możliwość
przejazdu robota, taki jak: wzniesienie lub spadek,
bądź korytarz o szerokości mniejszej niż 70 cm
od jednej krawędzi przewodu ograniczającego
do drugiej, obszar ten określany jest jako
“Zamknięty”. By odgraniczyć “Obszar Zamknięty”
należy ułożyć dochodzący i wychodzący
przewód ograniczający równolegle w tej samej
linii w odległości max. 1 cm. W ten sposób
robot nie jest w stanie do niego sam dotrzeć
i należy postąpić zgodnie ze wskazówkami z
rozdziału “Zarządzanie Obszarami Zamkniętymi”.
Zarządzanie “Obszarami Zamkniętymi” zmniejsza
ilość metrów kwadratowych, którą robot może
skosić autonomicznie. Zaleca się stosowanie
zasad “Zarządzania Obszarami Zamkniętymi”
tylko do terenów mniejszych niż 900 m2.

Podręcznik Użytkownika
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2%6=$5=$0.1,Ĕ7<

.UDWNDŋFLHNRZD

FPLQF

NORPE

FPLQF

4. Zaznacz granice i odgranicz elementy znajdujące
się wewnątrz i na granicy obszaru wyznaczonego
do skoszenia, które mogłyby zakłócić poprawną
pracę robota.
FPLQF

Ważne
Rycina przedstawia przykład odgraniczenia
elementów znajdujących się wewnątrz oraz na
obrzeżach obszaru roboczego oraz odległości,
które powinny być zachowane dla prawidłowego
ułożenia przewodu ograniczającego.
Wyznacz obwody wszystkich elementów
żelaznych lub z innych metali (włazy
kanalizacyjne, połączenia elektryczne, itd.) w
celu uniknięcia zakłóceń sygnału przewodu
ograniczającego.

FPLQF

:\VWDMćFHNRU]HQLH

35 cm.

PL

ŋFLDQ\
EURG]LN
70 cm.

30 cm.

BASEN

Nie odgraniczaj przeszkód takich jak drzewa
czy słupy, które nie przeszkadzają w normalnej
pracy robota. Chodzi o przeszkody, które są w
stanie stawić robotowi opór, takie jak: rośliny,
słupy, ściany etc. Nie mniej przeszkody takie jak
wystające korzenie, klomb, małe rośliny powinny
zostać odgraniczone.

2.

OK
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5. Odgranicz strefy położone poniżej
powierzchni trawnika (takie jak baseny,
strome skarpy, schody itd.) (patrz przykład
na rycinie).

70 cm

27,56 inc.

Ważne
Ściśle przestrzegaj odległości aby
ustrzec się przed upadkiem robota,
który może spowodować poważne
uszkodzenie maszyny. Zwiększ odległość
do przynajmniej 30 cm. / 11,81 inc. w
przypadku skarp lub śliskiego podłoża.

PL

70 cm

27,56 inc.

6. Wyznacz obwody tak jak przedstawiono
na rycinie.
- W odległości 5 cm od obiektu
odgraniczanego, jeśli jego wysokość jest
równa

35 cm

13,78 inc.

- W odległości 35 cm od obiektu
odgraniczanego, jeśli jego wysokość jest
wyższa od wysokości trawnika.

35 cm

13,78 inc.

5 cm

- W odległości 35 cm od ogradzającej
ściany.

1,97 inc.

Ważne
Nie należy wyznaczać obwodu ścieżek
odgraniczających
(znajdujących
się
na tym samym poziomie co trawnik),
niezbędnych do przemieszczania się
robota z jednej strefy do drugiej.

INSTALACJA PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
Przewód
ograniczający
może
być
poprowadzony na lub pod powierzchnią
ziemi.

3U]HZyGRJUDQLF]DMćF\

Ważne

0D[
FP LQF

Rozpocznij
układanie
przewodu
ograniczającego
od
strefy
stacji
ładującej; pozostaw 2 m nadmiaru
przewodu i skróć go po zakończeniu
instalacji.

Podręcznik Użytkownika
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Przewód poprowadzony na powierzchni
ziemi

NIE

1. Rozłóż przewód na całej wytyczonej linii
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
a następnie przymocuj go za pomocą
odpowiednich gwoździ dostarczonych w
zestawie (odległość między gwoździami
powinna wynosić 1-2 m).
– Umieszczając przewód ograniczający weź
pod uwagę kierunek przemieszczania się
robota wokół „rabat” (jest on niezgodny z
ruchem wskazówek zegara).
–

*ZRťG]LHPRFXMćFHSU]HZyG

3U]HZyGRJUDQLF]DMćF\

Na
prostolinijnych
odcinkach
przymocowuj przewód tak, by nie był
nadmiernie naciągnięty, pokarbowany
czy skręcony.

PL

– Na nie prostych odcinkach przymocowuj
przewód tak, by się nie skręcał, ale żeby
nabrał regularnego łuku.
Przewód poprowadzony pod powierzchnią ziemi
1. Wykop ziemię równomiernie i symetrycznie w stosunku do wytyczonej na powierzchni linii.
2. Ułóż przewód wzdłuż całej linii zgodnie z ruchem wskazówek zegara na głębokości kilku
centymetrów (około 2-3 cm), tak żeby nie redukować jakości i siły sygnału odbieranego
przez robota.
3. Umieszczając przewód, w razie konieczności, zablokuj go w niektórych miejscach za
pomocą odpowiednich gwoździ tak, by utrzymany był w odpowiedniej pozycji podczas
zakopywania.
4. Przykryj przewód w całości ziemią upewniając się, że się nie skręca tylko pozostaje prosty,
a na krzywych odcinkach zakręca równomiernie.

Ważne
35 cm
(13,78 inc.)

Na odcinkach ścieżki, w których
konieczne
jest
przeprowadzenie
dwóch równoległych przewodów (na
przykład: połączenie między obwodem
zewnętrznym a odgraniczonymi obiektami
wewnątrz obszaru roboczego) , odległość
między nimi nie może przekraczać 1 cm.

2%6=$5*âÐ:1<
korytarz
< 70 cm (27,56 inc.)

NIE

2%6=$5=$0.1,Ĕ7<
Max 1 cm
(0,40 inc.)
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Łączenie przewodu obwodowego.

Ważne

PL

1

Zarówno
w
przypadku
przewodu
poprowadzonego
pod
jak
i
na
powierzchni ziemi, w razie potrzeby,
należy go w odpowiedni sposób złączyć
z innym przewodem, posiadającym
te same właściwości (patrz obrazek).
Podczas łączenia zaleca się użycia taśmy
elektroizolacyjnej samowulkanizującej
(na przykład: 3M Scotch 23). Nie należy
stosować taśm izolujących, ani innego
typu złączy (końcówek, zacisków etc.)

2

3

4

ARANŻACJA OBSZARU SPRZYJAJĄCA SZYBKIEMU POWROTOWI ROBOTA
DO STACJI ŁADUJĄCEJ
W celu skrócenia czasu powrotu robota do stacji ładującej, należy dokonać na całej długości
przewodu ograniczającego przystosowań, umożliwiających mu swobodną zmianę kierunku
jazdy i skracających długość drogi powrotnej. By dokonać sprzyjającej szybkiemu powrotowi robota aranżacji przewodu ograniczającego, należy uformować go (wzdłuż wyznaczonej
ścieżki ) w kształt trójkąta równobocznego o boku 40 cm. Zabieg ten przeprowadzić należy w
miejscu poprzedzonym co najmniej 2 m prostolinijnie ułożonego przewodu, oraz zakończonym
minimum 1,5 m analogicznie ułożonego przewodu. Nie należy formować trójkątów na odcinku ścieżki w linii prostej, poprzedzającym stację ładującą, ani w pobliżu przeszkód. Należy
upewnić się, że wzdłuż toru szybkiego powrotu nie znajdują się żadne przeszkody, mogące
przeszkodzić maszynie w poruszaniu się po nim.

Ważne
Niewłaściwe rozmieszczenie trójkątów szybkiego powrotu może utrudnić szybki
powrót robota do stacji ładującej. Kiedy robot podąża za przewodem ograniczającym
aby dotrzeć do obsaru dodatkowego, nie reaguje na ustawienia szybkiego powrotu.
Ilustracja
zawiera
użyteczne
wskazówki dotyczące poprawnej
aranżacji
przewodu,
w
celu
wyznaczenia toru szybkiego powrotu
robota do stacji ładującej.

BASEN

NIE

50
40

40

OK
min. 200 cm.
(78,74 inc.)

NIE

min. 150 cm.
(59,05 inc.)

OK
NIE
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NIE

SPOSÓB POWROTU DO STACJI ŁADUJĄCEJ
Robot może powrócić do stacji ładującej na dwa
różne sposoby, w zależności od opcji wybranej
w menu użytkownika w polu "Powrot do bazy".
"Za przewodem". W tej opcji, robot podąża za
przewodem ograniczającym, umieszczając koła
po obu stronach przewodu.
"Oscylator". Ta opcja wymaga specjalnego ułożenia przewodu ograniczającego
("Powrót do przewodu") w sekcji przed stacją
ładującą, jak pokazano na rysunku. Robot
będzie przemieszczał się wzdłuż przewodu
ograniczającego dotykając go co jakiś czas w
ruchu oscylacyjnym aż rozpozna "Powrót do
przewodu" przed stacją ładującą. Robot będzie
podążać za przewódem ograniczającym przez
około 10 metrów (33 stopy) aż do napotkania
stacji ładującej.

50
40

40

4-10 mt.

5 cm.

PL

2 mt.

4-10 mt.

2 mt.

passaggio
inferiore a 2 mt.
4-10 mt.

"Powrót do przewodu" nie tylko wskazuje robotowi, że jest w pobliżu stacji ładującej, ale również
informuje o wąskim korytarzu lub strzałce szybkiego powrotu do stacji ładującej.W momencie gdy
"Powró do przewodu" zostanie rozpoznany, robot będzie podążał za przewódem ograniczającym
w zwolnionym tempie i z większą precyzją przez około 10 metrów (33 stopy).Następnie powróci
do trybu "Oscylator", o ile nie napotka stacji ładującej lub strzałki szybkiego powrotu.
Instaluj "Powrót do przewodu" zgodnie z poniższą instrukcją.
• Powrót do przewodu" to odcinek o długości 2 metrów (6,6 stóp) skierowany wgłąb ogrodu, i
odległości 5 cm (1,96 cala) między każdym z przewodów.
• "Powrót do przewodu" musi być ułożony co najmniej od 4 do 10 metrów (13,2 - 33 stóp) przed
stacją ładującą.
• "Powrót do przewodu" musi być umieszczony w sekcji przed wszystkimi wąskimi korytarzami,
o szerokości węższej niż 2 metry (6,6 stóp).
• "Powrót do przewodu" musi być umieszczony w sekcji przed "Strzałkami szybkiego powrotu".

Uwaga: Jeśli robot nie znajdzie stacji ładującej w określonym czasie, będzie podążać za
przewodem ograniczającym w trybie "Za przewodem".
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INSTALACJA STACJI ŁADUJĄCEJ I ZESTAWU NADAJNIKA I ZASILACZA
1. Wyznacz obszar instalacji zestawu
stacji ładującej i zestawu nadajnika
i zasilacza.

nadajnik (B)

zasilacz (A)

Ostrzeżenie - Upomninie

PL

Przed
przystąpieniem
do
jakichkolwiek czynności należy
odłączyć kabel zasilający od
gniazdka. Umieść zasilacz w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Na przykład na poziomie wyższym
niż 160 cm.

H. min. 160 cm
(63.00 inc.)

osłona (L)

2. Instalacja zasilacza i nadajnika
(A-B).

F]HUZRQHSU]\ãćF]H
F]DUQHSU]\ãćF]H

3. Zdejmij osłonę (L).
4. Umieść podstawę w uprzednio
wyznaczonym miejscu.
5. Rozłóż przewód ograniczający (M)
pod podstawą.
6. Podłącz oba końce przewodu do
przyłączy w podstawie.
SU]HZyGRJUDQLF]DMćF\ 0

7. Przymocuj za pomocą gwoździ (P)
podstawę (N) do podłoża. W razie
potrzeby użyj w tym celu kotew
(Q).

gwoździe (P)

kotwy (Q)
stacja ładująca (N)

Podręcznik Użytkownika

26

8. Zamocuj osłonę z powrotem do
podstawy (L).
9. Połącz kablem zasilającym (E)
stację ładującą (F) z nadajnikiem
(B).
10. Podłącz wtyczkę zasilacza (A) do
kontaktu.

osłona (L)

11. Jeżeli zapali się dioda LED (G) i
dioda LED (H) zacznie mrugać na
zielono oznacza to, że połączenie
zostało
przeprowadzone
poprawnie.
W
przeciwnym
wypadku należy zlokalizować
defekt (patrz „Wykrywanie i
usuwanie usterek”).

PL
nadajnik (B)
zasilacz (A)

dioda (H)

H. min. 160 cm
(63.00 inc.)
przewód
ograniczający
kabel zasilajǃcy (E)

stacja ładująca

ŁADOWNIE BATERII PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Umieść robota w stacji ładującej.
PRZYCISK “ON”

2. Naciśnij przycisk ON.

PRZYCISK “START/PAUSE”

3. Po kilku sekundach pojawi się
na wyświetlaczu informacja o
ładowaniu - „LADOWANIE”.
4. Naciśnij przycisk „Start/Pause”.
Na wyświetlaczu pojawi się funkcja
„PAUZA”. Baterie rozpoczynają
cykl ładowania.
5. Po
zakończeniu
ładowania
możliwe jest zaprogramowanie
trybu pracy robota (patrz „Tryb
programowania”).

Ważne
Pierwsze ładowanie baterii powinno trwać co najmniej 24 godziny.
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USTAWIENIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REGULACJI

Ważne
Zmian w ustawieniach należy dokonywać zgodnie z procedurą opisaną w
podręczniku. Nie należy dokonywać jakichkolwiek ustawień nieopisanych w
instrukcji. Ewentualne niekonwencjonalne zmiany w ustawieniach, nieopisane w
podręczniku, mają prawo wykonać wyłącznie przedstawiciele autoryzowanego
serwisu.

PL

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
Przed przystąpieniem do ustawienia wysokości koszenia ostrza tnącego, upewnij się, że
robot został zatrzymany w bezpiecznych warunkach (patrz „Bezpieczne zatrzymanie robota”).

Ważne
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami
zaleca się założenie rękawic ochronnych.
1. Dezaktywuj alarm przeciwkradzieżowy, aby
uniknąć jego uruchomienia (patrz „Tryb
programowania”).
2. Obróć robota do góry nogami i połóż go tak by
nie zniszczyć osłony.
3. Odkręć śrubę (C).
4. W celu ustawienia pożądanej wysokości
koszenia, podnieś lub obniż zestaw tnący
(D). Regulacji można dokonać przy pomocy
załączonej skali.
5. Po dokonaniu regulacji dokręć śruby (C). Im
wyższe wychylenie zestawu tnącego (D), tym
niższa wysokość trawy po koszeniu.

Podręcznik Użytkownika
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1
2
3

Ważne
Stopniowo redukuj wysokość koszenia. Zaleca się zmniejszanie wysokości o
mniej niż 1 cm co każde 1-2 dni aż do uzyskania pożądanej wysokości.
6. Przywróć robota do normalnej pozycji.

PL

29

Podręcznik Użytkownika

OBSŁUGA I DZIAŁANIE

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA
Ważne
Używając robota po raz pierwszy, zaleca się uważnie przeczytać instrukcję,
a następnie upewnić, czy wszystkie zawarte w niej informacje (zwłaszcza te
dotyczące bezpieczeństwa) zostały poprawnie zrozumiane. Robot powinien być
używany wyłącznie w celach zamierzonych przez Producenta. Przy urządzeniu
nie należy majstrować ani przystosowywać go do innych celów.

OPIS KONTROLEK ROBOTA
PL

Obrazek przedstawia miejsca usytuowania na
robocie kontrolek i przycisków.
A)

WYŚWIETLACZ:
funkcje.

pokazuje

:<Ŋ:,(7/$&= $

PRZYCISK “ON” (B)

35=<&,6.´67$573$86(µ &

wszystkie

B) ON: Naciśnij w celu uruchomienia robota.
C)

START/PAUSE: Naciśnij w celu
zatrzymania robota (na wyświetlaczu
pojawi się informacja o czuwaniu robota
w trybie „stand-by”) – w tym momencie
można przystąpić do programowania
robota. Przyciśnięty ponownie wznowi
pracę robota. Jeżeli klawisz ten zostanie
przyciśnięty podczas ładowania baterii,
robot nie wznowi pracy dopóki nie zostanie
przyciśnięty powtórnie, a komunikat
„Pauza” nie zniknie z wyświetlacza.

PRZYCISK(H) “

–”

PRZYCISK (F) “ + ”

35=<&,6.´(17(5µ *

35=<&,6.´/$'2:$1,(µ '
35=<&,6.´2))6723µ (

7$./$:,$785$-(6735=<.â$'2:$

D) CHARGE: Naciśnij w celu zawrócenia robota do stacji ładującej i doładowania baterii.
Jeżeli klawisz zostanie przyciśnięty podczas ładowania, zostanie ono przerwane, a robot
powróci do pracy.
E) OFF/STOP: Naciśnij w celu zatrzymania robota; wyświetlacz zgaśnie.
F) PRZYCISK “+”: W trakcie pracy robota, naciśnij w celu uruchomienia uprzednio
zatrzymanego ostrza. Podczas programowania, naciśnij w celu zwiększenia/ zmiany
wartości wskazywanych przez menu.
G) ENTER: podczas pracy robota, naciśnij w celu włączenia funkcji poruszania się po
torze spiralnym. W trakcie programowania, naciśnij w celu zatwierdzenia i zapamiętania
wybranej opcji.
H) PRZYCISK “-” : W trakcie pracy robota naciśnij w celu zatrzymania ostrza. Podczas
programowania naciśnij w celu zmniejszenia/ zmiany wartości wskazywanych przez menu.
I) STOP/Przycisk awaryjny: Naciśnij w celu bezpiecznego zatrzymania robota. Używaj go
wyłącznie w razie bliskiego niebezpieczeństwa lub konserwacji urządzenia.

Podręcznik Użytkownika
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DOSTĘP DO MENU
Funkcje robota mogą być programowane przy pomocy różnych funkcji każdego menu.
Tabela pokazuje dostępne menu z pokrewnymi funkcjami.
1. Naciśnij przycisk ON (B).
2. Wprowadź hasło, (jeżeli jest wymagane) (patrz „Wprowadzenie hasła”).
3. Jeżeli umieszczony w stacji ładującej robot zostanie włączony, po paru sekundach pojawi
się na wyświetlaczu komunikat „LADOWANIE”.
4. Jeśli robot został włączony w stacji ładującej naciśnij przycisk “Start/Pause” (C). Funkcja
“PAUZA” pojawi się na wyświetlaczu.
5. Naciśnij przycisk “Enter” (G). Uruchomiony zostanie tryb programowania i na wyświetlaczu
pojawi się komunikat “USTAWIENIA”.
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NAWIGACJA
Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami by poruszać się po menu:
- “+” i “-“ (H) i (F): umożliwiają przewijanie pozycji menu w sposób cykliczny lub zmienianie
wartości wyświetlanej funkcji.
- “Enter” (G): przenosi do następnego poziomu menu lub zatwierdza i zapisuje wyświetlaną
wartość, następnie przeskakuje do następnej funkcji.
- “Pause” (C): wraca do poprzedniego poziomu menu aż do momentu wyjścia z trybu
programowania.
- “Off/Stop” (E): wyłącza robota bez potwierdzenia ostatnio wyświetlanej funkcji.

PL

Menu jest hierarchiczne i trzeba się po nim poruszać przeskakując z jednej funkcji do drugiej,
aż do momentu dotarcia to tej pożądanej.

Ustawienia

Alarm

Aktywuje lub dezaktywuje alarm
dźwiękowy

Czujnik deszczu

Odpowiada za zachowanie
się robota w razie deszczu

Aktywuj
Dezaktywuj
Restart
Pauza
Dezaktywuj

Auto ustawienie

Aktywuje lub dezaktywuje funkcję
“rozpoznania skoszonego trawnika”

Zdalne sterow

Programuje Pilota do zdalnego
sterowania robotem

Aktywuj
Dezaktywuj
Brak
Paruj Bluetooth

Paruj radio
Dźwięk

Umożliwia wyłączenie dźwięku kiedy
robot znajduje się w stacji ładującej

Za przewodem

Pozwala wybrać sposób powrotu
robota do stacji ładującej

Data

Ustawia datę

Czas

Ustawia godzinę

Aktywuj
Dezaktywuj
Powrót do bazy
Oscylator

Harmonogram

Tydzień

Umożliwia programowanie dni aktywnej pracy oraz dni odpoczynku

Plan Pracy 1

Służy do ustawienia godzin ramowych pierwszej tury pracy w ciągu dnia.

Plan Pracy 2

Służy do ustawienia godzin ramowych drugiej tury pracy w ciągu dnia.
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Dodatk.obszar

Dodatk.obszar 1

Służy do zaprogramowania
ustawień dla potencjalnego obszaru
dodatkowego 1 Wskazując wielkość
obszaru, odległość do niego i
kierunek

Dodatk.obszar 2

Służy do zaprogramowania ustawień dla
potencjalnego obszaru dodatkowego 2

Dodatk.obszar 3

Służy do zaprogramowania ustawień dla
potencjalnego obszaru dodatkowego 3

Procent
Odległość
Kierunek

Zabezpieczenia

PL
Zmiana hasła

Umożliwia ustawienie hasła

Hasło na start

Służy do włączenia bądź
wyłączenia opcji każdorazowego
wprowadzania hasła przy starcie

Blok. klawiatury

Jeżeli aktywowany, prosi o hasło
przed dostępem do funkcji robota.

Aktywuj
Dezaktywuj
Aktywuj
Dezaktywuj

Tryb pracy

Automatyczny

Ustaw automatyczny cykl
pracy robota

Obszar zamknięty

Ustaw cykl pracy na terenie
zamkniętym, przy braku stacji
ładującej

Bez granic

Ustaw cykl pracy przy braku
rozpoznania przewodu
ograniczającego. UWAGA!!! Przed
ustawieniem tej funkcji, dokładnie
przeczytaj instrukcję.

Czas

Opcje językowe

Język

Ustawia język menu użytkownika

Format daty

Ustawia format wprowadzenia daty

DD/MM/RR
MM/DD/RR
Format czasu

Miara odległości

24H
Ustawia format wprowadzenia godziny
Ustawia format wprowadzenia
odległości przy zarządzaniu
obszarami dodatkowymi
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“USTAWIENIA” – TRYB PROGRAMOWANIA
ALARM: opcja aktywująca i dezaktywująca funkcję
przeciwkradzieżową. Do dezaktywacji alarmu potrzebne
jest hasło (domyślnie 0000).
• Dezaktywuj: służy dezaktywacji bądź wyłączeniu
załączonego alarmu. Pomyślnie przeprowadzoną
dezaktywację potwierdzi pojawienie się ciągłego i
słabnącego dźwięku.

PL

• Aktywuj: służy do aktywacji alarmu. Jeżeli robot
zostanie podniesiony za uchwyt do góry, alarm zostanie
uruchomiony i rozpocznie się emisja potrójnego sygnału
dźwiękowego.
CZUJNIK DESZCZU: funkcja służąca do zaprogramowania
reakcji robota na deszcz.
• Restart: w razie deszczu robot wraca do stacji ładującej,
gdzie pozostanie do końca procesu ładowania.
Następnie, jeżeli nie będzie już padać, wznowi koszenie.
• Dezaktywuj: w razie deszczu, robot kontynuuje
koszenie.
• Pauza: w razie deszczu robot wraca do stacji ładującej,
gdzie będzie się ładować dopóki nie zostanie naciśnięty
przycisk „Pause”.
AUTO USTAWIENIE: (tylko dla niektórych wersji,
zobacz „Wymagania techniczne”) funkcja służąca do
automatycznego zmniejszenia czasu koszenia w zależności
od stanu trawnika.
Aktywuj: Robot zmniejsza czas pracy w oparciu o kondycję
trawy. Kiedy trawnik jest skoszony, maszyna automatycznie
programuje pozostały czas pracy, opóźniając tym samym
kolejne wyjścia ze stacji ładującej. Jednakże robot będzie
działał w ramach zaprogramowanych godzin pracy.
Dezaktywuj: Robot będzie pracował zgodnie z
zaprogramowanym czasem i do momentu wyczerpania
baterii.

Podręcznik Użytkownika
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ALARM:

ZDALNE STEROWANIE: (tylko dla wybranych modeli,
patrz “Specyfikacja Techniczna”.
Odwołaj się do instrukcji zdalnego sterowania/ konsoli w
celu wskazówek dotyczących procedury parowania.
DŹWIĘK: Umożliwia wyłączenie dźwięku kiedy robot
znajduje się w stacji ładującej.
POWRÓT DO BAZY: Pozwala na wyłączenie sygnału
dzwiękowego, gdy robot znajduje się w stacji ładującej.
1. "Za przewodem". Robot powraca do stacji ładującej
umieszczając koła po obu stronach przewodu
ograniczającego.
2. "Oscylator". Robot będzie przemieszczał się wzdłuż
przewodu ograniczającego dotykając go co jakiś czas w
ruchu oscylacyjnym aż rozpozna "Powrót do przewodu"
przed stacją ładującą. Patrz "Instalacja".

PL

DATA DD/MM/RR
PON 00 / 00 / 00
1

DATA: Funkcja służąca do ustawienia daty

0
1

CZAS: Funkcja służąca do ustawienia godziny.

“ROZKŁADY PRACY” – TRYB PROGRAMOWANIA
TYDZIEN: funkcja służąca programowaniu dni aktywnej
pracy robota w ciągu tygodnia. Kursor samoczynnie
umiejscowi się w pozycji pod literka „P” (Poniedziałek).
Ustawienie wszystkich dni na “1111111” oznacza, że
robot będzie pracował codziennie. Ustawienie “0000000”
oznacza, że robot nie będzie pracował w żaden dzień
tygodnia.
- Wartość 0 : Dzień odpoczynku robota.
- Wartość 1 : Dzień pracy robota.

TYDZIEN PWSCPSN
PON
1 1 1 1111
1
0
1

Ważne
Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca
zaprogramowanie codziennej pracy robota.
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PLAN PRACY 1: Funkcja służąca do ustawienia
godzin pierwszej tury pracy robota w ciągu dnia.
Kursor samoczynnie umiejscowi się w miejscu godzin
określających pierwszą turę pracy (na przykład od
10:00 do 13:00). Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia
koszenia. Ustawienie czasu pracy w godzinach “00:00 –
00:00” oznacza, że robot nie będzie pracował podczas
pierwszej tury. Jeżeli robot wyemituje sygnał i zresetuje
wprowadzany czas, oznacza to, że zaistniała niezgodność
z wprowadzonym czasem lub z godzinami ramowymi
drugiej tury pracy robota.

PLAN PRACY 1

00 : 00 : 00 : 00
01
02
03
07

PLAN PRACY 2: Funkcja służąca do ustawienia godzin
drugiej tury pracy robota w ciągu dnia.

PL

Ważne
Jeżeli konieczne jest zaprogramowanie obszarów
dodatkowych, zaleca się ustawienie obu tur pracy, w celu
zwiększenia częstości koszenia.

Ważne
Do pełnego naładowania baterii potrzebne jest około 3,5
godzin. Dlatego też, zaleca się ustawienie 4 – godzinnego
interwału pomiędzy pierwszą, a drugą turą pracy robota.
Zaprogramowanie godzin jest niezbędne dla poprawnego funkcjonowania robota. Na
ustawienie godzin pracy ma wpływ wiele czynników, takich jak: obszary dodatkowe, liczba
baterii, złożoność trawnika, typ trawy, etc.
Godziny pracy powinny zostać nieznacznie wydłużone w przypadku koszenia trawników z
obszarami dodatkowymi bądź z dużą ilością przeszkód lub o skomplikowanym charakterze.
Poniżej znajduje się tabela wskazująca konfigurację godzin przy pierwszym użyciu robota.
Ustaw wszystkie dni tygodnia na “1” – “Dni Pracy”.
M² (sq ft)

Plan Pracy 1

0200 (2152)

10:00 11:00

0500 (5380)

0900 (9684)

1200 (12912)

10:00 12:00
10:00 11:00

Bateria 2.3Ah

10:00 11:30

14:00 15:00
16:00 17:30

10:00 17:00

Bateria 2.3Ah

10:00 12:00

16:00 18:00

10:00 20:00

Bateria 2.3Ah

1500 (16140)

10:00 12:00

2000 (21520)

08:00 21:00

2500 (26900)

08:00 22:30

3000 (32280)

07:00 23:30
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16:00 19:00

“OBSZARY DODATKOWE” – TRYB PROGRAMOWANIA
Jeżeli obszar wyznaczony do skoszenia wymaga stworzenia obszarów dodatkowych (zgodnie z
definicją nadaną w rozdziale “Przygotowanie i Ograniczenie Obszarów Roboczych” str. 19),
konieczne jest zaprogramowanie obszarów dodatkowych tak żeby robot wiedział w jaki sposób
i jak często się na te obszary przemieszczać.
DODATK. OBSZAR 1 : Funkcja służąca do ustawienia automatycznego koszenia na obszarze
dodatkowym numer 1.
- Procent:
umożliwia zaprogramowanie
wymiarów wyznaczonego do skoszenia
obszaru dodatkowego ustosunkowując
się do całkowitej powierzchni. Poniżej
znajduje
się
tabela
pokazująca
konfigurację obszaru dodatkowego:

2EV]DUJãyZQ\

PL

• 20% - oznacza bardzo mały obszar.
• 30% - oznacza obszar stanowiący
ca 1/3 całego ogrodu
• 50% - oznacza obszar stanowiący
½ całego ogrodu.

2EV]DUGRGDWNRZ\ 

• 80% - oznacza obszar dodatkowy,
który jest większy od obszaru
głównego.

REV]DUGRGDWNRZ\ 
NLHUXQHNQLH]JRGQ\]UXFKHP
ZVND]yZHN]HJDUD

• 100% - Robot po każdym wyjściu
ze stacji ładującej będzie kierował
się na obszar dodatkowy.

NLHUXQHN]JRGQ\]UXFKHP
ZVND]yZHN]HJDUD

- Odległość: umożliwia zaprogramowanie odległości, jaką robot musi pokonać wzdłuż
przewodu ograniczającego by dostać się na obszar dodatkowy. Zaleca się zmierzenie
odległości do połowy obszaru dodatkowego, by mieć pewność, że robot zacznie kosić
wewnątrz tego obszaru.
- Kierunek: oznacza kierunek umożliwiający najszybsze dotarcie do obszaru dodatkowego.
Kierunek może być zgodny bądź niezgodny z ruchem wskazówek zegara. Po wyjeździe
ze stacji ładującej robot udaje się wzdłuż przewodu ograniczającego w zaprogramowanym
kierunku, zapewniającym optymalny czas dotarcia do obszaru dodatkowego.
DODATK. OBSZAR 2: Funkcja służąca do ustawienia automatycznego koszenia na obszarze
dodatkowym numer 2. Analogiczna procedura programowania i te same parametry co dla
obszaru dodatkowego 1.
DODATK. OBSZAR 3: (tylko dla wybranych modeli, patrz “Specyfikacja Techniczna”). Funkcja
służąca do ustawienia automatycznego koszenia na obszarze dodatkowym numer 3.
Analogiczna procedura programowania i te same parametry co dla obszaru dodatkowego 1.
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BEZPIECZEŃSTWO – TRYB PROGRAMOWANIA
ZMIANA HASLA: Funkcja służąca do ustawienia bądź zminy hasła.
- Nie: oznacza pozostawienie wcześniej wprowadzonego hasła.
- Tak : oznacza wprowadzenie nowego hasła, które będzie stosowane przy włączaniu robota i
dezaktywacji alarmu. Będziesz musiał wprowadzić następujące informacje:
• Hasło : Wprowadź stare hasło (domyślne ustawione przez producenta (0000))
• Nowe hasło : Wprowadź nowe hasło.
• Powtórz hasło : Wprowadź ponownie nowe hasło.

PL

Ważne
Aby ustawić lub zmodyfikować hasło, najpierw trzeba wprowadzić poprzednie,
a dopiero potem nowe. W momencie zakupu, dostęp do robota ograniczony jest
czterocyfrowym kodem ustawionym przez producenta (0000).

Ważne
Powtórne wprowadzenie hasła umożliwi kontrolę jego poprawności. Aby uniknąć
zapomnienia hasła, zaleca się wybranie łatwej do zapamiętania kombinacji cyfr.

HASŁO NA START: funkcja służąca do włączenia bądź wyłączenia opcji każdorazowego
wprowadzania hasła przy starcie robota po okresie bezczynności (na przykład po zimowej
przerwie).
- Nie: Przy uruchamianiu robota po okresie bezczynności nie będzie wymagane każdorazowe
wprowadzenie hasła. Hasło będzie wymagane wyłącznie do dezaktywacji alarmu.
Konieczne jest wprowadzenie hasła by potwierdzić wybór tej opcji.
- Tak: Przy uruchamianiu robota po okresie bezczynności wymagane będzie każdorazowe
wprowadzenie hasła.

Podręcznik Użytkownika
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TRYB PRACY – TRYB PROGRAMOWANIA
Funkcja służąca do zaprogramowania trybu działania robota. Robot automatycznie przestawia
się na tryb “AUTOMATYCZNY” kiedy zostaje wyłączony.
• Automatyczny: Normalny tryb pracy. Robot rozpoznaje przewód ograniczający i wraca do
stacji ładującej kiedy potrzebuje.
• Obszar zamknięty: Tryb pracy na terenach zamkniętych bez stacji ładującej. W celu poprawnej
obsługi zaznajom się z “OBSŁUGA ROBOTA NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH BEZ STACJI
ŁADUJĄCEJ”.
• Bez granic: Tryb pracy bez rozpoznania przewodu ograniczającego, stosowany na małych
terenach, ograniczonych ścianą lub płotem (bez zainstalowanego przewodu ograniczającego),
pod nadzorem nabywcy i kontrolowany przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

PL
“OPCJE JĘZYKOWE” – TRYB PROGRAMOWANIA
JĘZYK: funkcja służąca do wyboru języka, w którym wyświetlane będą komunikaty na
wyświetlaczu. Przewijaj dostępne opcje za pomocą przycisków „+” / „-„ i naciśnij „Enter” (G) w
celu potwierdzenia wyboru.
• FORMAT DATY
• FORMAT CZASU
• MIARA ODLEGŁOŚCI
Opcje te umożliwiają personalizację formatu daty, godziny i odległości.
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START CYKLU AUTOMATYCZNEGO – TRYB AUTOMATYCZNY
Start cyklu automatycznego powinien być
wykonany podczas pierwszej aktywacji
robota lub po okresie bezczynności.

PRZYCISK “START/PAUSE” (B)
PRZYCISK “ON” (A)

1. Sprawdź
czy
wysokość
trawnika
wyznaczonego do skoszenia spełnia
wymogi niezbędne do poprawnego
funkcjonowania
robota
(patrz
“Specyfikacja Techniczna” ).
2. Ustaw
wysokość
koszenia
„Regulacja wysokości koszenia”).

PL

PRZYCISK “OFF/STOP” (C)

(patrz

3. Sprawdź czy obszar pracy został
poprawnie wytyczony, i że nie znajdują się
na nim żadne przeszkody mogące zakłócić
poprawne funkcjonowanie robota, opisane
w rozdziale “Przygotowanie i Ograniczanie
Obszarów Pracy”.
4. Umieść robota w stacji ładującej.
5. Naciśnij przycisk ON i zaczekaj kilka sekund aż robot w pełni się uruchomi.
6. Jeżeli robot uruchamiany jest po raz pierwszy, konieczne jest dokonanie programowania.
Jeżeli natomiast robot uruchamiany jest po okresie bezczynności, konieczne jest
sprawdzenie czy zaprogramowane funkcje korespondują z faktycznym stanem
przeznaczonej do koszenia nawierzchni (np. pojawienie się basenu, nowych roślin etc.)
(patrz „Tryb programowania”).
7. Po paru sekundach na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LADOWANIE”.
8. Robot zacznie kosić trawnik zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami.

BEZPIECZNE ZATRZYMANIE ROBOTA
Podczas używania robota może zaistnieć sytuacja, w której konieczne będzie zatrzymanie robota w bezpiecznych warunkach, w celu uniknięcia zagrożenia wywołanego nagłym
włączeniem się ostrza tnącego.
Naciśnij przycisk „Off/Stop” żeby zatrzymać robota.

Ważne
Zatrzymanie robota w bezpiecznych
warunkach
konieczne
jest
przy
wykonywaniu
napraw
bieżących
i
konserwacji
(na
przykład:
wymiana
baterii, ładowanie, wymiana noży tnących,
czyszczenie etc.).
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AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE ROBOTA
Robot zatrzyma się automatycznie gdy wystąpią następujące czynniki.
– Wyładowanie się baterii: Robot automatycznie powróci do stacji ładującej
– Deszcz: W razie deszczu robot automatycznie powróci do stacji ładującej i zachowa się
zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami (patrz „Tryb programowania”).
- Skoszony trawnik: Gdy czujnik wykryje skoszony trawnik, robot automatycznie powróci do
stacji ładującej i zachowa się zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami (patrz „Tryb programowania”).
- Koniec okresu pracy: Kiedy faza pracy dobiegnie końca, robot automatycznie powróci do
stacji ładującej i zachowa się zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami (patrz „Tryb programowania”).

OBSŁUGA ROBOTA NA TERENACH ZAMKNIĘTEYCH BEZ STACJI ŁADUJĄCEJ
Tryb pracy na obszarach zamkniętych polega
na koszeniu trawy na obszarach ograniczonych przewodem ograniczającym, bez wsparcia
stacji ładującej.

Ostrożnie - Upomnienie

min. 100 cm
(39,37 inc.)

Transportuj robota chwytając za rączkę
umiejscowioną z tyłu. Aby uchronić dłonie
przed skaleczeniami zaleca się założenie
rękawic ochronnych.

min. 100 cm
(39,37 inc.)

Umieść robota wewnątrz obszaru roboczego w odległości 1 m od przewodu ograniczającego
i potencjalnej przeszkody.
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1. Naciśnij przycisk ON (A).
2. Wprowadź hasło (jeżeli
„Wprowadzenie hasła”)

jest

wymagane)

(patrz

PAUZA

3. Na wyświetlaczu pojawi się funkcja „PAUZA”.

PL

4. Wejdź w menu programowania i wybierz “WORK MODE”
(“TRYB PRACY”). Wybierz “CLOSED AREA” (“OBSZAR
ZAMKNIĘTY”) i na wyświetlaczu pojawi się komunikat
“OBSZAR ZAMKNIETY – 60 Min”(wartość domyślna).
5. Naciśnij „+”/”-„ żeby ustawić minuty.
6. Naciśnij „Enter” w celu potwierdzenia.

OBSZAR ZAMKNIETY
60 Min

59
58
57
30

7. Naciśnij przycisk „Start/Pause” (B) żeby wyjść z trybu programowania i ponownie
uruchomić robota. Po upływie ustawionego czasu, robot zatrzyma się w bezpiecznych
warunkach, w pobliżu przewodu ograniczającego.
8. Przywróć normalne działanie robota jak opisano w rozdziale
AUTOMATYCZNEGO – TRYB AUTOMATYCZNY”.
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“START CYKLU

URUCHOMIENIE ROBOTA BEZ PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO
Robota uruchamia się bez przewodu ograniczającego, za pomocą pilota zdalnego sterowania,
w celu skoszenia terenów w całości zapełnionych przeszkodami, nienadających się do ograniczenia przewodem, bądź w celu prezentacji działania urządzenia.

Ważne
W trakcie używania robota bez przewodu ograniczającego, należy upewnić
się, że nie grożą mu stłuczki z przeszkodami, krawędziami ani masywnymi
przedmiotami.
1. Naciśnij przycisk ON (A).
2. Wprowadź hasło (jeżeli jest wymagane)
(patrz „Wprowadzenie hasła”)
3. Naciśnij przycisk „Enter” by wejść w
tryb programowania. Przewiń listę aż
odnajdziesz “TRYB PRACY”. Ustaw opcję
“BEZ GRANIC”. Naciśnij przycisk „+”/”-„
by ustawić w minutach czas pracy robota.

PRZYCISK “ON” (A) PRZYCISK “START/PAUSE” (B)

PL

PRZYCISK “OFF/STOP” (C)

4. Naciśnij „Enter” w celu potwierdzenia.
5. Naciśnij
przycisk
„Start/Pause”
(B)
parokrotnie w celu wyjścia z menu i
ponownego uruchomienia robota.
6. Steruj robotem za pomocą pilota zdalnego
sterowania.
7. Ważne Po zakończeniu koszenia, naciśnij
przycisk „Off/Stop” w celu zatrzymania
robota w bezpiecznych warunkach (patrz
„Bezpieczne zatrzymanie robota”).

Ważne
Zaleca się kierowanie robotem za pomocą pilota, w celu koszenia wąskich
terenów o dobrej widoczności, na których nie ma ludzi ani zwierząt domowych.
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WPROWADZENIE HASŁA
Robot może być chroniony kodem zabezpieczającym składającym się z czterech cyfr.
Użytkownik może je aktywować, dezaktywować i zmieniać jego ustawienia (patrz „Tryb programowania”).
1. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat:
HASLO
0000

PL
2. Naciśnij „+”/”-„ w celu wprowadzenia
pierwszej cyfry.
3. Naciśnij
przycisk
„Enter”
w
celu
potwierdzenia. Kursor sam przeskoczy na
następną pozycję.
4. Wykonaj analogiczną
pozostałych cyfr hasła.

procedurę

dla

HASLO
0000
1
2
3

Na tym etapie robot jest gotowy do użytku.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU W CZASIE PRACY
Podczas pracy robota, na wyświetlaczu
pojawiają się następujące komunikaty:
Sx=00 La=00 Dx=00

– Prędkość lewego koła

BATERIA 0000

– Prędkość ostrza tnącego
– Prędkość prawego koła
– Woltaż baterii
Podczas ładowania robota, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „ŁADOWANIE”.
Jeżeli robot znajduje się w stanie bezczynności,
na wyświetlaczu pokazuje się data i czas planowanego rozpoczęcia przez niego pracy.
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DŁUŻSZA BEZCZYNNOŚĆ I PONOWNE URUCHOMIENIE
W przypadku dłuższego braku aktywności
robota, konieczne jest wykonanie zestawu czynności, w celu skontrolowania
poprawności ustawień.

3U]\FLVN %

=DVLODF] $

1. Dokładnie wyczyść robota i stację ładującą
(patrz „Czyszczenie robota”).
2. Ładuj baterie litowe przynajmniej co
5 miesięcy (patrz „Ładowanie baterii
podczas dłuższej bezczynności”).

6WDFMD
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3. Umieść robota w bezpiecznym, suchym
i trudnodostępnym dla dzieci i zwierząt
miejscu, o odpowiedniej temperaturze
(10-25°C).

PL

4. Odłącz wtyczkę od modułu zasilającego
(A).
5. Osłoń stację ładującą (C) w celu
uchronienia jej przed przedostaniem się
do jej wnętrza ciał obcych (liście, papier
etc.) i zabezpieczenia płytek styku.
Ponowne uruchomienie
Przed ponownym uruchomieniem robota
po dłuższym okresie bezczynności, postąp
zgodnie z poniższymi wskazówkami:
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1. Pdłoącz wtyczkę zasilacza (A) do kontaktu.
2. Uruchom ponownie zasilacz.
3. Umieść robota w stacji ładującej.
4. Naciśnij przycisk ON (A).
5. Wprowadź hasło (jeżeli jest wymagane)
(patrz „Wprowadzenie hasła”)
6. Po kilku sekundach pojawi się na
wyświetlaczu informacja o ładowaniu „ŁADOWANIE”.
7. Na tym etapie robot jest gotowy do użytku
(patrz „Tryb programowania”).

45

Podręcznik Użytkownika

ŁADOWANIE BATERII PO DŁUŻSZYM OKRESIE BEZCZYNNOŚCI
Ładuj baterie litowe co najmniej co 5 miesięcy.
PRZYCISK “START/PAUSE” (B)
PRZYCISK “ON” (A)

Uwaga – Niebezpieczeństwo
Nigdy nie ładuj robota w otoczeniu sprzyjającym
zapłonom

PRZYCISK “OFF/STOP” (C)

1. Włącz stację ładującą, upewniając się że płytki styku są
czyste.
2. Umieść robota w stacji ładującej.

PL

3. Naciśnij przycisk ON (A).
4. Wprowadź hasło ( jeżeli jest wymagane) (patrz „Wprowadzenie hasła”).
5. Po kilku sekundach pojawi się na wyświetlaczu informacja o ładowaniu „ŁADOWANIE”.
6. Naciśnij przycisk „Start/ Pause” (B). Rozpoczyna się cykl ładowania baterii.
7. Po zakończeniu cyklu ładowania (ca 6 h), naciśnij przycisk „Off/Stop” (C).
8. Umieść robota w bezpiecznym, suchym i trudnodostępnym dla dzieci i zwierząt miejscu, o
odpowiedniej temperaturze (10-30°C).

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA
Poniżej przedstawione zostały wskazówki, których należy przestrzegać podczas użytkowania
robota.
- Nawet po należytej lekturze podręcznika, zaleca się wykonanie prób i działań testowych,
mających na celu wstępne zaznajomienie się urządzeniem i jego funkcjami.
- Sprawdź czy wszystkie nakrętki i rygle zabezpieczające części główne zostały dobrze
dokręcone.
- Koś trawę regularnie, by uniknąć jej nadmiernego rozrostu.
- Nie używaj robota do strzyżenia trawy wyższej niż 10 cm.
- Jeżeli trawnik wyposażony jest w system nawadniający, zaprogramuj robota tak by wracał do
stacji ładującej na godzinę przed rozpoczęciem irygacji.
- Sprawdź pochylenie powierzchni trawnika i upewnij się, że jego wartość mieści się w
dopuszczalnych dla robota normach.
- Robot powinien zostać zaprogramowany tak, by nie pracował więcej niż jest to konieczne;
zawsze bierz pod uwagę zróżnicowanie porostu trawy w zależności od pory roku, w celu
uniknięcia bezużytecznej i niepotrzebnej pracy oraz oszczędzania baterii.
- Podczas pracy maszyny upewniaj się, że w miejscu jej pracy nie ma nikogo i nie stanowi ona
żadnego zagrożenia dla ludzi (w szczególności dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych) oraz
zwierząt domowych. By uniknąć ryzykownych sytuacji, zaleca się zaplanowanie pracy robota
na odpowiednie pory dnia.
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CODZIENNA KONSERWACJA

WSKAZÓWKI KONSERWACJI

Ważne
Podczas prac konserwacyjnych używaj wyposażenia ochronnego zalecanego przez producenta, zwłaszcza rękawic ochronnych przy kontakcie z nożami i tarczami tnącymi. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych upewnij się, że robot
został zatrzymany w bezpiecznych warunkach (patrz „Bezpiecznie zatrzymanie
robota”).

TABELA OKRESOWEGO CZYSZCZENIA WYSZCZEGÓLNIONYCH CZĘŚCI ROBOTA
Częstość

Część

Ostrze

Co tydzień

Co miesiąc

Rodzaj czynności
Należy
wyczyścić
ostrze i sprawdzić
jego wydajność. Jeżeli
ostrze tnące zostało
wygięte wskutek uderzenia bądź się zużyło,
należy je wymienić.

Odnośnik
Patrz "Czyszczenie
robota"
Patrz "Wymiana
ostrza tnącego"

Gałki ładowania
baterii

Należy
wyczyścić
i
usunąć
wszelkie
powstałe osady.

Patrz "Czyszczenie
robota"

Płytki styku

Należy
wyczyścić
i
usunąć
wszelkie
powstałe osady

Patrz "Czyszczenie
robota"

Robot

Należy wykonać czyszczenie

Patrz "Czyszczenie
robota"
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CZYSZCZENIE ROBOTA
1. Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach (patrz „Bezpiecznie zatrzymanie robota”).

Ostrożnie - Upomnienie
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami zaleca się założenie rękawic ochronnych.
2. Wyczyść wszystkie zewnętrzne powierzchnie robota przy pomocy gąbki nasączonej ciepłą
wodą z łagodnym detergentem. Przed użyciem odsącz gąbkę z nadmiaru wody.

Ostrożnie - Upomnienie

PL

Użycie zbyt dużej ilości wody może spowodować jej penetrację do wnętrza
robota, co doprowadzić może do uszkodzeń elektrycznych.
3. Nie używaj rozpuszczalników ani benzyny żeby nie uszkodzić
lakierowanych powierzchni i plastikowych części.
4. Nie należy myć wewnętrznych części robota ani nie kierować na niego
strumienia wody pod ciśnieniem, żeby nie uszkodzić części elektrycznych
i elektronicznych.

Ostrożnie - Upomnienie
W celu uniknięcia nieodwracalnych uszkodzeń elementów elektrycznych
i elektronicznych, nie należy myć robota strumieniem wody pod wysokim
ciśnieniem, ani zanurzać jej częściowo czy też całkowicie w wodzie, gdyż nie jest
wodoszczelna.
5. Sprawdź, czy w dolnej partii robota (w obrębie ostrza tnącego i kół) nie osadził się nalot, który
mógłby utrudnić działanie robota.
6. W celu usunięcia z ostrza osadu lub innego
rodzaju zanieczyszczeń użyj odpowiedniej
szczotki.
7. Wyczyść gałki baterii, płytki styku i usuń,
typowy dla urządzeń elektrycznych osad
przy pomocy suchej szmatki lub, w razie
konieczności, papieru ściernego.
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8. Wyczyść wnętrze stacji ładującej. Usuń
wszelkie nagromadzone resztki.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
PRZEWODNIK WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK
Informacje zamieszczone poniżej zostały zebrane w celu ułatwienia diagnozowania i
naprawy błędów, mogących pojawić się podczas użytkowania robota. Niektóre usterki mogą zostać naprawione przez użytkownika; inne wymagać będą szczególnych
umiejętności technicznych, dlatego też, naprawy robota powinny być przeprowadzane przez osoby doświadczone, posiadające specjalistyczne umiejętności i wiedzę
techniczną oraz uznane kwalifikacje w tej dziedzinie.
Problem

Przyczyna

Rozwiązania

Alarm
przeciwkradzieżowy
pozostaje wciąż
włączony

Aktywowany alarm

Dezaktywuj alarm
(patrz “Tryb programowania”)

Alarm
przeciwkradzieżowy
nie działa

Dezaktywowany
alarm

Aktywuj alarm (patrz “Tryb programowania”)

Uszkodzone ostrze
tnące

Wymień ostrze na nowe (patrz “Wymiana
ostrza tnącego”)

Wkręcenie się w
nóż tnący ciała
obcego (taśmy, liny,
fragmenty plastiku
etc.)

Robot bardzo
hałasuje

Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach
(patrz “Bezpieczne zatrzymanie robota”).
Oczyść ostrze.

Ostrożnie - Upomnienie
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami
zaleca się założenie rękawic ochronnych.

Robot został
uruchomiony pośród
przeszkód (gałęzi,
które spadły z
drzew, przedmiotów,
których zapomniano
zabrać etc.)

Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach
(patrz “Bezpiecznie zatrzymanie robota”).
Oczyść ostrze.

Awaria silnika
elektrycznego

Napraw lub wymień silnik w najbliższym
autoryzowanym serwisie

Usuń przeszkody i uruchom ponownie
robota (patrz “Ręczne włączenie i wyłączenie
robota (na terenach zamkniętych)”)

Zwiększ wysokość koszenia (patrz "Regulacja wysokości koszenia").

Za wysoka trawa

Wykonaj wstępne koszenie powierzchni przy
pomocy zwykłej kosiarki.

Robot nie ustawia się
poprawnie w stacji
ładującej

Niepoprawne
usytuowanie
przewodu
ograniczającego lub
kabla zasilającego
stację ładująca

Sprawdź podłączenie stacji ładującej (patrz
"Instalacja stacji ładującej i zestawu nadajnika i zasilacza").

Spadek powierzchni
w obrębie stacji
ładującej

Umieść stację ładującą na płaskim, stabilnym podłożu (patrz "Planowanie instalacji
urządzenia")
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Problem

Przyczyna

Rozwiązania

Robot nie porusza się
poprawnie
dookoła
kwietników

Niepoprawne
usytuowanie
przewodu
ograniczającego

Poprawnie usytuuj przewód ograniczający
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) (patrz
"Instalacja przewodu ograniczającego").

Niepoprawnie
ustawiony zegar

Ustaw zegar robota (patrz "Tryb
programowania").

Niepoprawne
zaprogramowanie
godzin pracy

Ustaw godziny pracy robota (patrz "Tryb
programowania”)

Niepoprawne
zaprogramowanie
"szybkiego powrotu"

Sprawdź dokładne ustawienia "szybkiego
powrotu" (patrz " Aranżacja obszaru
sprzyjająca szybkiemu powrotowi robota do
stacji ładującej").

Niewystarczająca
ilość godzin pracy

Ustaw godziny pracy robota (patrz "Tryb
programowania").

Robot pracuje
niezgodnie z
zaprogramowanymi
godzinami

PL
Robot nie wykonuje
"szybkiego powrotu"
do stacji ładującej

Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach
(patrz "Bezpieczne zatrzymanie robota").
Na ostrzu tnącym
znajdują się osad
i/lub resztki

Ostrożnie - Upomnienie
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami
zaleca się założenie rękawic ochronnych.
Oczyść ostrze.

Wyznaczony obszar
główny nie został w
całości skoszony

Podręcznik Użytkownika

Zużyte ostrze

Wymień ostrze na oryginalne zapasowe (patrz
"Wymiana ostrza tnącego").

Zbyt duży obszar
pracy w stosunku do
możliwości robota

Dostosuj obszar pracy (patrz "Specyfikacje
techniczne").

Baterie są na skraju
wyczerpania

Wymień baterie na nowe oryginalne (patrz
"Wymiana baterii").

Baterie nie ładują się
do pełna

Wyczyść i usuń wszelkie ślady oksydacji
z punktów kontaktowych baterii (patrz
"Czyszczenie Robota"). Ładuj baterie przez co
najmniej 12 godzin.
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Problem

Przyczyna

Rozwiązania

Obszar dodatkowy
nie został w całości
skoszony

Niepoprawne
zaprogramowanie

Poprawnie zaprogramuj obszary dodatkowe
(patrz "Tryb programowania").

Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat
"Brak sygnalu"

Niepoprawnie
podłączony przewód
ograniczający
(przerwany kabel,
brak podłączenia do
prądu, etc.)

Sprawdź zasilanie, popraw połączenie zestawu
zasilacza i nadajnika oraz stacji ładującej (patrz
"Instalacja stacji ładującej i zestawu nadajnika
i zasilacza").

Zbyt duży spadek
terenu

Wyznacz obszary o zbyt dużym pochyleniu
nawierzchni (patrz "Schemat instalacji
wyposażenia"). Zainstaluj wyposażenie do
pracy na zboczach (patrz "Specyfikacje
techniczne").

Niepoprawnie
ułożony przewód
ograniczający

Sprawdź, czy przewód został zainstalowany
poprawnie (nie za głęboko, nie za blisko
przedmiotów metalowych etc.) (patrz
"Planowanie instalacji urządzenia").

Przewód
ograniczający
odgradzający
wewnętrzne
przeszkody (kwietniki,
krzaki etc.) ułożony
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara

Rozłóż przewód poprawnie - w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
(patrz “Instalacja przewodu ograniczającego”)

Przegrzany zasilacz

Wykonaj odpowiednie działania w celu
zmniejszenia temperatury zasilacza (przewietrz
lub przenieś instalację w inne miejsce etc.)
(patrz "Planowanie instalacji urządzenia").

Nieodpowiedni
napęd kół

Sprawdź i, jeśli to konieczne, poprawnie
przymocuj koła.

Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat
"Poza granica"
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Przerwa w zasilaniu
nadajnika

Zrestartuj robota.

Przegrzany zasilacz

Wykonaj odpowiednie działania w celu
zmniejszenia temperatury zasilacza
(przewietrz lub przenieś instalację w inne
miejsce etc.) (patrz "Planowanie instalacji
urządzenia").

Obecność w
sąsiedztwie innych
instalacji

Skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym
serwisem.

Przewód
ograniczający
utlenił się z powodu
zniszczenia
ochronnej powłoki.

Skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym
serwisem.

Nierówność terenu
lub obecność
przeszkód
utrudniających
poruszanie

Sprawdź czy przeznaczony do skoszenia
trawnik jest równy, czy nie ma na nim dołów,
kamieni i innych przeszkód. Jeśli tak, usuń je
z trawnika. (patrz "Przygotowanie i ograniczenie obszarów roboczych (głównego i
dodatkowych)").

Zepsucie się jednego
lub obydwu silników
napędzających koła

Napraw bądź wymień silnik w najbliższym
autoryzowanym serwisie

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat "Błąd
zderzenia"

Blokada czujników
zderzenia

Zdejmij obudowę i sprawdź czy czujniki
działają.

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat “Bezp.
uniesienie”

Nie działa frontowy
czujnik robota

Upewnij się, że górna obudowa jest
poprawnie usytuowana. Jeżeli problem
nie ustąpi skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat "Zanik
sygnalu"

PL

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat "Błąd
koła"
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Problem

Przyczyna

Rozwiązania

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat "Sync
Error"

Odbiornik robota nie
rozpoznaje sygnału

Wyłącz, a następnie ponownie uruchom
aparaturę. Jeżeli problem nie ustąpi
skontaktuj się z serwisem.

Uszkodzone ostrze
tnące

Wymień ostrze na nowe (patrz "Wymiana
ostrza tnącego")

Wkręcenie się w
nóż tnący ciała
obcego (taśmy, liny,
fragmenty plastiku
etc.)

Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach
(patrz "Bezpieczne zatrzymanie robota").

Uwaga – Ostrzeżenie
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami
zaleca się założenie rękawic ochronnych.

Oczyść ostrze.

Na wyświetlaczu
pojawia się
komunikat "Too high
grass" albo “Błąd
noży”

Robot został
uruchomiony w za
bliskim sąsiedztwie
(mniejszym niż m)
lub w bezpośredniej
obecności
nieoczekiwanych
przeszkód (gałęzie,
które spadły z drzew,
przedmioty, których
zapomniano zabrać
etc.)

Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach
(patrz "Bezpieczne zatrzymanie robota")

Usuń przeszkody i uruchom ponownie
robota (patrz "Ręczne włączenie i wyłączenie
robota (na terenach zamkniętych)").

Awaria silnika
elektrycznego

Napraw bądź wymień silnik w najbliższym
autoryzowanym serwisie

Za wysoka trawa

Zwiększ wysokość koszenia (patrz
"Regulacja wysokości koszenia"). Wykonaj
wstępne koszenie powierzchni przy pomocy
zwykłej kosiarki.

Niepoprawne
zaprogramowanie

Poprawnie zaprogramuj pilota zdalnego
sterowania (patrz "Tryb programowania")

Dioda LED pilota nie
włącza się

Wymień baterię (patrz "Wymiana baterii w
pilocie").

Zdalne sterowanie
nie działa
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Problem

Przyczyna

Rozwiązania

Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat “Bezp. uniesienie”

Czujnik wskazujący
obecność obudowy
został usytuowany
niepoprawnie.

Zdejmij pokrywę, upewnij się
że jest poprawnie wstawiona w
przednią szczelinę.

Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat “Watchdog error”

Wewnętrzny system
“zabezpieczenia
oprogramowania”
został aktywowany.

Wyłącz robota, a następnie
włącz. Jeżeli problem nie ustąpi
skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.

Robot jest
usytuowany na
poziomie wyższym
niż dozwolone limity.

Odgranicz teren, który jest zbyt
stromy.

Robot jest
usytuowany na
poziomie niższym niż
dozwolone limity.

Sprawdź czy stacja ładującą
usytuowana jest na płaskiej
nawierzchni. Umieszczonego w
stacji robota wyłącz, a następnie
włącz. Jeżeli problem nie ustąpi
skontaktuj się z najbliższym
autoryzowanym serwisem.

Brak zasilania

Sprawdź czy zasilacz został
poprawnie podłączony do
gniazdka.

Przepalony
bezpiecznik

Wymień bezpiecznik w
najbliższym autoryzowanym
serwisie.

Przerwany przewód
ograniczający

Zatrzmaj robota bezpiecznie
(patrz "Bezpieczne Zatrzymanie
Robota").
Odłącz wtyczkę z zasilacza.
Połącz przewód ograniczający.
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Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat “Przechylenie”

Dioda LED
(c) nie
świeci się

(C)

Dioda LED
(C) nadajnika
sygnału jest
włączona.
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WYMIANA CZĘŚCI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYMIANY CZĘŚCI

Ważne
Przy wymianie bądź reperacji części należy postępować zgodnie z instrukcjami Producenta, w przypadku czynności nieopisanych w podręczniku należy
skontaktować się z serwisem.

WYMIANA BATERII

PL
Ważne
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami zaleca się założenie rękawic ochronnych.

WYMIANA OSTRZA TNĄCEGO
1. Zatrzymaj robota w bezpiecznych warunkach (patrz „Bezpieczne zatrzymanie robota”).

Ważne
Aby uchronić dłonie przed skaleczeniami zaleca się założenie rękawic ochronnych.
2. Obróć robota do góry nogami i połóż go
tak by nie zniszczyć osłony.
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3. Odkręć śruby (B) i zdejmij ostrze (A).
4. Zamontuj nowe ostrze i dokręć śruby.
5. Przywróć robota do pozycji wyjściowej.
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POZBYWANIE SIĘ URZĄDZENIA

Uwaga - Niebezpieczeństwo
Nie zaśmiecaj środowiska szkodliwymi odpadami. Pozbywaj się ich w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami.

PL

Podręcznik Użytkownika

56

