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Robomow RS modeller

Produkterna är tillverkade av F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics).

 CE godkända. 

© Friendly Robotics, 2014-A. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av detta dokument får kopieras, reproduceras, överföras 
elektroniskt eller översättas utan att det i förväg skriftligen har godkänts av Friendly Robotics.

Produkten, produktspecifikationer och detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Alla andra varumärken är 
respektive ägares egendom.

Välkommen till en värld för robotliknande hushållsprodukter med Friendly Robotics Robomow!

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi vet att du kommer att njuta av den extra lediga tid du kommer att få när du använder Robomow 
för att klippa din gräsmatta. Om du installerar och använder Robomow på rätt sätt kommer den att klippa din gräsmatta på ett säkert 
sätt och ge dig en klippkvalitet som bara matchas av ett fåtal andra gräsklippare. Du kommer att bli imponerad över din gräsmattas 
utseende och det bästa av allt, Robomow gjorde det åt dig.

VIKTIGT!
Följande sidor innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner. Läs igenom och följ alla instruktioner i denna bruksanvisning 
Läs noga och gå igenom alla säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder som finns i denna bruksanvisning.
Om du struntar i att läsa och följa dessa instruktioner och varningstexter kan detta leda till allvarlig skada eller dödsfall för 
människor eller husdjur, eller orsaka skador på privat egendom.

 - EU Declaration of Conformity
Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd.

Hatzabar St., Industrial Zone
P.O.Box 1412 Pardesiya,

42815 Israel

The products covered by this Declaration 
26 Volt Battery operated Robotic Lawn Mower model:  

Robomow RS Modeller (with Base Station)

F. Robotics Acquisitions Ltd. declares under sole responsibility that the products identified above conform to the Directives below:
- Machinery Directive 2006/42/EC

Standards referenced: EN ISO 12100:2010.  
- EMC Directive 2004/108/EC

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.
- Noise Directive 2000/14/EC

Standards referenced: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094:1991.
- RoHS Directive 2011/65/EU.

Technical file representative: 
Mr. Gerome De Schutter Friendly Robotics BV.
Adress: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Netherlands.

I hereby declare that the above product conforms to the requirements as specified above.

Shai Abramson – Senior VP R&D
F. Robotics Acquisitions Ltd. 

Israel  
26 November 2013
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Definitioner för varningsdekaler

 
Detta är symbolerna på Robomow®; Läs dem noggrant innan du använder Robomow®.

FARA! Vassa roterande knivar Håll händer och fötter borta.  
Allvarliga skador kan ske. Varning - Rör inte roterande kniv(ar).

 

1. Varningssymbol – VARNING - detta är ett farligt elverktyg. 
Var försiktig när du använder det och följ alla säkerhetsinstruktioner och varningar.

2. Läs bruksanvisningen – Läs bruksanvisningen innan du använder din Robomow.

3. Risk för föremål som kan slungas iväg eller komma flygande - Hela kroppen är utsatt för risk. Var försiktig.

4. Håll ett säkerhetsavstånd till Robomow då den körs. 
Se till att människor, framför allt barn, husdjur och åskådare hålls utanför det område där Robomow används.

5. Var rädd om tår och fingrar – Roterande knivar. Risk för skador från roterande knivar.  
Håll händer och fötter borta och försök inte lyfta bort Robomow från området.

6. Ta bort skyddsanordningen innan du arbetar med eller lyfter Robomow®. 

7. Sitt inte på Robomow®.

 
Släng inte Robomow® eller någon av dess delar som 
osorterade kommunala sopor – de måste samlas in separat.

1                             2                           3                             4                         5                               6                          7

VARNING!

Denna varningssymbol kommer att förekomma på flera  
ställen i sidorna i denna bruksanvisning. 

Avsikten är att lyfta fram ett viktigt säkerhets-,
varnings- eller försiktighetsmeddelande. 
Ägna särskild uppmärksamhet åt dessa  

områden och se till att du helt förstår  
meddelandet innan du fortsätter.

SE
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Säkerhetsvarningar & Försiktighetsåtgärder
Användning 
1. Läs denna drifts- och säkerhetsmanual noggrant och bekanta dig med kontrollerna och korrekt användning av Robomow® innan 

du använder Robomow®.
2. Låt aldrig barn eller människor som inte känner till dessa instruktioner köra Robomow®. 
3. Klipp aldrig gräset när människor, framför allt barn, eller husdjur är i närheten.
4. Vi rekommenderar å det bestämdaste att du använder Barnlås eller Antistöld (4-siffrig PIN-kod) för att förhindra att gräsklipparen 

används av barn eller andra som inte känner till hur man använder Robomow® på ett säkert sätt.
5. Låt aldrig Robomow® klippa utan uppsikt, såtillvida området inte är fullständigt inhägnat och det inte är möjligt för människor att 

beträda gräsmattan. 
6. Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror som kan uppstå på andra människor eller deras egendom.
7. Använd skyddsglasögon och handskar när du lägger ut kantkabeln och slår ner metallpeggarna/peggarna. Slå ner alla peggar 

noggrant så att du därigenom undviker att man kan snubbla på kabeln.
8. Se till att lägga ut och installera kantkabeln enligt instruktionerna.
9. Inspektera området som klippts av Robomow® och ta bort stenar, kvistar, kablar, ben och andra föremål, en gång i veckan. De 

föremål som kniven stöter emot kan kastas iväg och förorsaka allvarliga skador på människor.
10. I händelse av onormala vibrationer, stoppa gräsklipparen, slå från säkerhetsswitchen och kontrollera visuellt eventuella skador på 

kniven eller klippdäcket. Ersätt utslitna eller trasiga knivar för att bevara balans. Om vibrationer fortsätter ring efter service.
11. Håll händer och fötter borta från knivar och andra rörliga delar.
12. Slå alltid från säkerhetsswitchen innan du lyfter gräsklipparen eller gör justeringar. Rör inte knivarna förrän de helt stannat.
13. Försök aldrig utföra service eller göra justeringar på gräsklipparen när den är igång.
14. När du programmerar klippschemat, se till att det är programmerat på tider när det inte finns några barn, husdjur eller andra 

åskådare på gräsmattan.
15. Använd inte Robomow® för något annat ändamål än den är avsedd för.
16. Kör inte Robomow® om någon säkerhetsfunktion eller anordning är skadad eller obrukbar.
17. Tillåt aldrig någon att åka med eller sitta på gräsklipparen.
18. Varning! När det föreligger risk för åskväder, koppla ur kantkabeln från basstationen/kantswitchen och manöverboxen från 

230V/120V stickkontakten från eluttaget. 
19. Se till att alla skärmar, skyddsplåtar, säkerhetsanordningar och sensorer sitter på plats. Reparera eller byt ut skadade delar, 

inklusive dekaler. Kör inte Robomow® om några delar är skadade eller slitna.
20. Lyft inte upp eller bär denna apparat när motorerna är igång.
21. Risk för elchock! Koppla från manöverboxen från eluttaget före hantering av basstationens laddkontakter (plugg). 
22. Transport – för att flytta gräsklipparen på ett säkert sätt från eller inom arbetsområdet:

1. Använd fjärrkontrollen (finns som ett tillbehör) för att köra den från en plats till en annan.
2. I händelse av höjdskillnader. 
3. Vid längre transporter med bil ska säkringen tas bort.

Använda fjärrkontroll
23. Klipp bara i dagsljus eller i bra konstgjord belysning och undvik klippa i vått gräs.
24. Manövrera inte Robomow® om du är barfota eller bär öppna sandaler. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor. Se alltid till att du 

har stadigt fotfäste i sluttningar.
25. Var ytterst försiktig när du backar apparaten mot dig.
26. Slå på motorn enligt instruktionerna och stå med fötterna långt bort från knivarna.
27. Kör inte gräsklipparen i sluttningar som är brantare än 15 grader, eller där stadigt fotfäste inte är möjligt.
Underhåll 
28. Slå alltid från säkerhetsswitchen på Robomow® i följande fall: före rensning av stopp/ kontroll/ rengöring/ utförande av arbete på 

Robomow® eller vid utbyte av knivar. 
29. Slå alltid från säkerhetsswitchen om Robomow® börjar vibrera onormalt. 
30. Använd kraftiga handskar när du inspekterar eller servar knivarna. 
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31. Byt ut slitna eller skadade delar för säkerhets skull.
32. Använd bara originalutrustning och tillbehör. Det är inte tillåtet att ändra den ursprungliga designen av Robomow®. Alla ändringar 

görs på egen risk.
33. Underhåll/Service av Robomow® ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.
34. Batteripaketet innehåller elektrolyter. I fall av ett elektrolytläckage bör följande åtgärder omedelbart iakktas: 

- Hudkontakt: Skölj omedelbart kontaktytan med rikligt med vatten och tvål.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen med rent vatten i minst 15 minuter, utan att gnugga ögonen.
- Sök läkarvård

35. En gnista kan skapas när man ansluter nätdelen eller säkring till roboten. Därför är det förbjudet att göra det i närheten av 
brännbara material. Det är också förbjudet att använda spray eller något annat rengöringsmedel för rengöring av elektroniska 
kontakter, på grund av denna risk för antändning när man ansluter säkringen.

När produkten är slut
36. Var noga med att batteripaketet enbart laddas med en korrekt laddare, som rekommenderats av tillverkaren. Felaktigt bruk kan 

leda till elchock, överhettning eller läckage av frätande vätska från batteriet.
37. Släng inte Robomow eller någon av dess delar (inkl. manöverbox, basstation och kantswitch) som osorterade kommunala sopor – 

de måste samlas in separat.
38. Fråga din lokala leverantör/återförsäljare om de återvinningssystem som finns tillgängliga.
39. Elda inte upp batteripaketet och släng inte använda batterier i dina hushållssopor.  

Batteriet måste samlas in, återvinnas eller slängas bort på ett miljövänligt sätt.
 

Robomow® – Säkerhetsfunktioner 
1. Barnlås 

Detta menyval erbjuder en säkerhetsfunktion för att hjälpa till att förhindra att barn eller andra som inte känner till hur man 
använder gräsklipparen på ett säkert sätt, kan använda den.

2. Antistöld 
Systemet med Antistöld tillhandahåller en spärrfunktion som gör att det inte går att använda Robomow om inte den giltiga koden 
matas in. Du kommer att bli ombedd att mata in en valfri fyrsiffrig kod som används som personlig säkerhetskod.

3. Lyftsensor 
Om gräsklipparen skulle resa sig från sin viloposition från marken när gräsklipparen är igång, kommer knivarna omedelbart att 
sluta rotera.

4. Tippsensor 
Om gräsklipparen lyfts i vertikal position kommer knivarna omedelbart att sluta rotera och Robomow kommer att varna.

5. Sensorutrustade stötdämpare 
Stötdämparna är utrustade med sensorer som kommer att aktiveras när gräsklipparen stöter emot ett fast 
föremål. När stötdämparsensorn aktiveras kommer gräsklipparen att sluta klippa i den aktuella riktningen och styra bort sig själv 
från hindret.

6. Nödstopp 
STOPP-knappen är placerad på den manuella kontrollen. Så fort man trycker på knappen eller lyfter i bärhandtaget stannar 
gräsklipparen och knivarna slutar omedelbart att rotera.

7. Säkerhetsswitch 
Finns under stötdämparluckan på den högra sidan av Robomow (när du står bakom gräsklipparen). Att slå från säkerhetsswitchen 
omöjliggör all användning av Robomow. Den ska slås från före Robomow lyfts eller underhåll på Robomow utförs.

8. Huvudsäkring 
Finns på baksidan av Robomow. Att ta bort huvudsäkringen omöjliggör all användning av Robomow. Huvudsäkringen ska tas bort 
före längre transporter och innan service (utbyte av delar) utförs.

9. Slutna batterier 
Batterierna som driver Robomow är helt slutna och kommer inte att läcka ut någon typ av vätska, oberoende av läge. 

10. Basstation / kantswitch och kantkabel 
Robomow fungerar inte utan att en kantkabel installerats och aktiverats genom basstationen/kantswitchen. Om kantswitchen skulle 
stängas av eller inte fungera på något sätt, kommer Robomow att stanna. 

SE
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Så här fungerar det

En engångsinstallation krävs innan du använder Robomow för första gången.
[Detaljerade instruktioner finns i följande kapitel]

• En kabel installeras runt hela gräsmattan och runt skyddade områden på gräsmattan. 
Kabeln kallas för kantkabel och sätter gränserna för Robomow. 
Små peggar levereras med Robomow. Du använder dem för att fästa kantkabeln i 
marken, nedanför gräsnivån. 
Kabeln och peggarna blir snart osynliga under tillväxten av nytt gräs.  
Du placerar basstationen och manöverboxen längs med kantkabeln. De har två 
huvudfunktioner.

o De genererar en signal med låg spänning längs kantkabeln.
o De laddar Robomows batterier.

• Efter avslutad installation av kantkabel, basstation och manöverbox samt engångsin-
stallation kommer Robomow att klippa din gräsmatta åt dig under hela säsongen!

Robomow klipper. Du slipper!
• Robomow lämnar basstationen enligt inställt klippschema. Robomow klipper gräsmattan och kör tillbaka till basstationen för 

att laddas och vara redo för nästa schemalagda klippning. 

• När Robomow lämnar basstationen startar den automatiskt en signal transporterad genom basstationen. Denna signal skapar 
en virtuell vägg, endast synlig för Robomow Signalen håller Robomow inom på gräsmattan för att förhindra den att beträda 
områden den är programmerad att hoppa över eller skydda.

Robomow upptäckter 
signalen och ändrar riktning 
när den når kabeln.

Kantkabeln som en 
virtuell vägg, endast 
synlig för Robomow.

Kring träd som omges av fåra, dike eller blomstersäng(ar) behöver kantkabel läggas.

Basstation och manöverbox
- Genererar en signal längs kabeln.
- Laddar Robomows batterier. 

Stora träd: Robomow kan köra in i dem. 
Kring så stora objekt behöver inte kantkabel 
läggas.

Peggar
Kantkabel

Basstation Manöverbox
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 Användning
●● Robomow är en robotgräsklippare som är utformad till att klippa och sköta om din gräsmatta helt av sig själv.

●● Enkel engångsinstallation - Robomow kräver en enkel engångsinstallation, vilket med lätthet kan göras av 
konsumenten. Robomow läser av kabeln med hjälp av särskilda sensorer, och ser till att den alltid håller sig 
inom förutbestämt område. Nödvändiga tillbehör levereras med produkten.

●● Arbetsmetod – 
-  Robomow klipper gräset automatiskt. Den växlar fortlöpande mellan klippning och laddning.
-  Den lämnar Basstationen på egen hand och klipper gräset.

 - Kantklippning - Till skillnad från andra robotgräsklippare är Robomow den enda robotgräsklipparen som har en 
särskild Kantinställning, där den följer Kantkabeln och klipper gräsmattans samtliga kanter. Robomow är den 
enda robotgräsklipparen som klipper på utsidan av hjulen.
- Söker Basstationen - Robomow letar reda på Basstationen när batterikapaciteten 

blir för låg. Den klipper inte när den letar efter Basstationen. 
- Robomow kommer sedan återladdas och fortsätta klippning om så behövs. Den 

fortsätter att klippa gräset tills den uppfyllt den klipptid som erfordras (baserat på 
det område du märkt ut).

- När den avslutat klippning av hela området (Klippcykel), kommer Robomow att 
stanna i Basstationen tills det är dags för nästa Klippcykel att påbörjas.

- Robomow genomför två Klippcykler per vecka så att din gräsmatta hålls välmående 
och välvårdad. Om din gräsmatta trots detta kräver mer tid för underhåll, kan du 
med lätthet justera tiden som Robomow arbetar under en Klippcykel.

- Det är i driftpanelen ovanpå Robomow som du hanterar gräsklipparen och 
arbetsinställningarna. 

- Starkt Klippsystem - Robomows extra vassa blad möjliggör utförandet av 
säsongens första klippning, då gräset är relativt högt.

- Tillgänglighet - Robomows klippbredd (28cm) och det kraftfulla klippsystemet 
hjälper Robomow att avsluta jobbet kvickt och lämnar gräsmattan fri för din familj 
att njuta av.

●● En Fjärrkontroll finns tillgängligt som tillbehör och används för att köra Robomow 
till en separate zon vid behov. Den används också till att klippa små plättar av gräs, 
som inte kan nås under automatiskt arbete. 

●● Gräsåtervinnning - Robomow klipper gräset i mycket små bitar som sedan begravs vid gräsets rötter, där de 
förmultnar och fungerar som ett naturligt gödselämne. Gräs består till 80-85 % av vatten och frigör värdefulla 
näringsämnen som återvänder till jorden. Det är den naturliga återvinningen av gräs.

●● Robomow App  – Möjliggör användarvänlig och intuitiv skötsel av din 
Robomow och erbjuder fler menyval och funktioner än enbart driftpanelen 
kan göra. Robomow Appen kan laddas ner från App-butiken.
Robomow Appen är kompatibel med Smarttelefoner/ Surfplattor som drivs 
av ett av följande operativsystem: Android (Google) eller iOS (Apple).
Den mobila enheten måste inrymma Bluetooth Low Energy (BLE) 
märkt som Bluetooth SMART.  
Följande mobila enheter inrymmer BLE:
PP Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 och 

Note II.
PP Apples iPhone 4S, iPhone 5, iPad (3:e 

& 4:e generationen), iPad Mini med flera
PP HTC One, One X+ och Droid DNA

För att ladda ner Robomow Appen, använd 
din mobila enhet för att scanna QR-koden 
till höger, eller ladda ner den från din App-
butik.

LAWN FREE
TO ENJOY

SCAN HOME
EDGE &
SCAN

STOP

04:26
Scanning

3G 9:41 AM

100%12

MER TID TILL 
ATT NJUTA

SE
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1 Robomow® 6 Drifts- och säkerhetsmanual 11
Förlängningssladd 
20 meter (65 ft), (lågspänningskabel)

2
Kantkabel
Används för att skapa en virtuell vägg för din 
Robomow.

7 DVD – video om installation och använ-
dning. 12

Manöverbox
Används för att avaktivera (stoppa) det 
automatiska läget vid behov Indikerar 
också status för Robomow (om den är 
dockad eller körs) samt kantkabelns 
hälsa.

3
Peggar
Används för att sätta fast kabeln i marken.

8
RoboRuler
Används för att avgöra avstånd mellan 
kantkabel och gräsmattans kant.

13

Monteringssats för manöverbox
Används för att fästa manöverboxen 
i en vägg. (inklusive skruvar och 
pluggar).

4
Skarvdon för kabel
Används för att skarva kablar (vid behov).

9
Monterad basstation
Används av Robomow för dockning och 
laddning när den inte klipper.

14
Mall
Används för att installera smal 
passage.

5
Anslutningskontakt
Används för att ansluta kantkabeln till 
basstationen.

10
Metallpeggar
Används för att fästa basstationen i marken.

15

Fjärrkontroll (tillkommer enbart med 
RS630).
Används till att manuellt köra och klippa 
gräsklipparen var som helst.

 
Vad finns i kartongen 

15

21 3 7 6

11

12

13

14

109

4 5

8
Wall Edge 40cm (15.5”)

Lawn Edge 35cm (14”)
Narrow Pass 14cm (5.5”)

for RS models
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Namn på delar
Robomow®

1. Funktionslampa

2. Stötdämpare med sensorer känsliga 
för vidröring

3. STOPP-knapp/bärhandtag 

4. Manuell manöverbox

Under huven

1. Stötdämpardörr

2. Indikator för klipphöjd

3. Knopp för klippjustering

4. Säkerhetsswitch

Basstation

1. Basstationens huvudenhet (Laddningsadapter) 

2. Bas

3. Drivhjulsstöd (x2)

4. Metallpeggar (x6)

Manöverbox

1. Dockningsindikator

2. PÅ/AV-knapp

3. Driftsindikator

4. Kantkabelindikator

1

2

3

4

1

3

2

4

4 3 2 1

1

2

4
3

SE



IX

Robomow RS modeller

Kapitel 1 Förberedelser .................................................................................................................................1
Planera kantkabelns layout ............................................................................................................................................... 1
Olika sorters gräsmattor: Hur ser din gräsmatta ut? .......................................................................................................... 1
Gräsmatta med "Separata zoner" ...................................................................................................................................... 3
Bestäm plats för basstationen  .......................................................................................................................................... 4
Bestämma plats för manöverboxen ................................................................................................................................... 5
Planera kantkabelns layout ............................................................................................................................................... 5

Kapitel 2 Engångsinstallation ......................................................................................................................7
Installation av kantkabel .................................................................................................................................................... 7
Särskild installation av kantkabeln ..................................................................................................................................... 8
Separat(a) Zon(er) ............................................................................................................................................................11
Fäst kantkabeln till marken .............................................................................................................................................. 12
Tillbaka i basstationen– Avsluta kantkabelinstallationen ................................................................................................. 12
Montera basstationen ...................................................................................................................................................... 13
Plats för basstationen ...................................................................................................................................................... 14
Installera manöverboxen ................................................................................................................................................. 15
På manöverboxens plats: ................................................................................................................................................ 15

Kapitel 3 Förberedelse av Robomow .........................................................................................................16
Justera klipphöjden .......................................................................................................................................................... 16
Sätta i batterisäkring  ....................................................................................................................................................... 16
Engångsinstallation (stegvis beskrivning) ........................................................................................................................ 16
När installationen är klar  ................................................................................................................................................. 19

Kapitel 4 Körning av Robomow .................................................................................................................20
Automatisk körning .......................................................................................................................................................... 20
Menystruktur .................................................................................................................................................................... 21
Gräsmatta alternativ ........................................................................................................................................................ 21
Gräsklippare Alternativ..................................................................................................................................................... 27
Manuell klippning  ............................................................................................................................................................ 30

Kapitel 5 Använda manöverboxen .............................................................................................................31
Manöverboxens meddelanden ........................................................................................................................................ 31
Sätta på och och stänga av summerton .......................................................................................................................... 31
Avaktivera automatisk drift ............................................................................................................................................... 31

Kapitel 6 Laddning ......................................................................................................................................32
Laddning under säsong ................................................................................................................................................... 32
Laddning under icke-säsong ........................................................................................................................................... 32

Kapitel 7 Felsökning  ...................................................................................................................................34
Textmeddelanden och felsökning .................................................................................................................................... 34
Felmeddelanden och åtgärder ......................................................................................................................................... 34
Andra problem  ................................................................................................................................................................ 36

Kapitel 8 Specifikationer .............................................................................................................................38

Kapitel 9 Underhåll och förvaring  .............................................................................................................39
Underhåll av klippdäcket.................................................................................................................................................. 39
Underhåll av knivarna ...................................................................................................................................................... 40
Avfallshantering för gamla batteripaket ........................................................................................................................... 41
Skarvning av kantkabeln.................................................................................................................................................. 41
Underhåll av basstationens område ................................................................................................................................ 41
Vinterförvaring av gräsklipparen ...................................................................................................................................... 41

Kapitel 10 Tillbehör........................................................................................................................................42

Kapitel 11 Tips för underhåll av din gräsmatta ...........................................................................................43 
 
Begränsad garanti



1

Förberedelser
SE

   Kapitel 1  Förberedelser 

Att förbereda din gräsmatta för Robomow är tämligen enkelt.  
Det är ändock så att alla gräsmattor är unika och vi rekommenderar att du bekantar dig med installations-
förfarandet innan du skapar de perfekta inställningarna för din gräsmatta. 

 Vänligen titta på installationsvideon på DVD som medföljer Robomow. Videon vägleder dig genom   
 hela installationsprocessen. 

 Var vänlig och läs hela kapitlet "Förberedelser" innan du börjar med installationen. Det kommer att   
 vägleda dig till att hitta bästa plats för basstation, manöverbox och kantkabel.

1.1 Planera kantkabelns layout
Kantkabeln fungerar som en "osynlig mur" för Robomow. Den sätter 
gränserna för gräsmattans zoner och den omger specifika områden där 
du inte vill att Robomow ska ska köra.
Kantkabeln hålls till marken med små peggar som medföljer Robomow. 
Kabeln och pinnarna blir snart osynliga under tillväxten av nytt gräs.
Så snart Robomow börjar arbeta, tänds en signal som löper längs 
kantkabeln. Denna signal håller Robomow inom dess arbetszoner och 
borta från förinställda avgränsade områden.

1.2 Olika sorters gräsmattor: Hur ser din gräsmatta ut?
Det finns 3 huvudsakliga sorters gräsmattor. En del gräsmattor är en 
kombination någon eller några av dessa sorter. 
Din första uppgift blir att avgöra vilken sort din är.

 ) Endast huvudzon 
Robomow kommer att klippa gräsmattan genom att spåra 
kantkabeln du lägger ut runt gräsmattan. 

 ) Huvudzon + Delzoner 
Robomow klipper huvudzonen och går automatiskt vidare till 
delzon(er).  

 ) Separat zon 
Robomow klipper varje zon separat. Förflyttningen mellan zoner 
är begränsad. Du behöver därför planera i förväg hur Robomow 
ska flyttas från ett område till ett annat. 

1.2.1 Gräsmatta med "Endast huvudzon" 
Gräsmattan består av ett sammanhängande område. Det finns inte några 
delzoner eller separata zoner. 
Om du svarar "ja" på alla följande frågor,  
har du en gräsmatta med "Endast huvudzon":

 U Är området med gräs ett sammanhängande område?
Och:

 U Är alla området på din gräsmatta breda nog 
för att Robomow ska kunna passera?  
(Mer än 4-5 meter (13-16 ft.) bred  
på sin smalaste plats). 

Robomow kommer automatiskt att lämna basstationen för att klippa 
ditt gräs.  Endast huvudzon

Endast huvudzon 

Huvudzon 

D
el

zo
n 

Huvudzon Separat 
Zon 

Minst 
4-5 meters (13-16 ft.) bred
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 Om din gräsmatta inte stämmer in på denna beskrivning, läs 
nästa avsnitt för att finna din typ av gräsmatta. 

 Om din gräsmatta är en "Endast huvudzon" kan du gå 
vidare till avsnitt 1.4 i detta kapitel för att bestämma 
plats för basstationen. 

1.2.2 Gräsmatta med Huvudzon + Delzon(er)
Denna typ av gräsmatt består av mer än ett område och dessa 
områden är förbundna med passager. Passagerna kan vara 
relativt smala men breda nog för att Robomow ska kunna köra 
genom dem. 
På denna typ av gräsmatta kan Robomow köra sig själv mellan 
zonerna för att klippa hela området. 
Om du svarar “ja” på alla följande frågor har du en gräsmatta med 
Huvudzon + Delzon(er):

 U Är området med gräs ett sammanhängande område?

 U Är delar av din gräsmatta avskiljda från Huvudzonen?

 U Finns det en small passage som är bred nog för Robomow att köra 
genom mellan dessa zoner: 1.2 – 5 meters (4 – 16 ft.)?

 U Är den smala passagen fast, jämn och slät (inte stenig, sandig 
eller kuperad)? 
Till exempel ett område med gräs, trottoar, stadig stig, fast mark.  

Sådana extra områden kallas Delzoner.
Du kommer att programmera Robomow att köra genom en smal passage 
för att komma till en Delzon. Den kommer att klippa både Huvudzonen och 
Delzon(er) en zon i taget.

 Om din gräsmatta inte stämmer in på den beskrivningen, gå 
vidare till nästa avsnitt 1.3 i detta kapitel: "Separata zoner" .

För att vara säker på att Robomow kan köra in i delzon och tillbaka 
behöver vi undersöka området med gräsmatta ytterligare:

 P  Hur bred är den smala passagen?
  

Om passagen är 1.2 – 2 m 
(4 till 6.5 ft.) bred…

Om passagen är 2 – 5 m  
(6.5 till 16 ft.) bred…

 P Under installation av 
kantkabel: 
Du kommer att använda en 
enkel mall tillsammans med 
din Robomow. Den vägleder 
kantkabeln genom passagen.

(Se Avsnitt 2.2.2 side 9).

 P Vid engångsinstallation: 
Du kommer att ställa in 
Robomow att arbeta i läget för 
Delzon.

(Se side 23).

 P Under installation av 
kantkabel: 
Du kommer att ställa in 
Robomow som för en 
gräsmatta med Huvudzon. 
Robomow kan navigera 
genom passagen utan 
särskilda inställningar för 
kantkabeln.

 P Vid engångsinstallation: 
Du kommer att ställa in 
Robomow att arbeta i läget 
för Delzon.

(Se side 23).

Huvud- + delzon med smal passage

Huvudzon

Huvudzon

Delzon

Smal 
passage

Huvudzon

Huvudzon

Huvudzon

Huvudzon

2 – 5 m (6,5 – 16 ft) 

1,2 – 2 m (4 – 6.5 ft)
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Gräsmatta med "Separata zoner" består av 
två eller fler zoner som saknar förbindelse 
sinsemellan. Robomow kan inte köra mellan 
dessa zoner. 
Om du svarar “ja” på minst en av följande 
frågor, har du en gräsmatta med "Separata 
zoner". 

 U Är delar av din gräsmatta separerade 
av staket, trottoarer eller andra 
föremål som Robomow inte kan 
passera?  
Eller:

 U Är delar av in gräsmatta separerad av en grusstig eller liknande 
material som kan skada gräsklipparens knivar?  
Eller:

 U Är zoner på din gräsmatta förenade med en passage som är för smal 
för Robomow att köra igenom: mindre än 1,2 m (4 ft) bred?  
Eller:

 U Har zonerna på din gräsmatta höjdskillnader?  

 P Om någon av de ovanstående beskrivningarna stämmer in på 
dingräsmatta, ställs Robomow in för att arbeta i Separata zoner.

 Om passagen är smalare än 1.2 m (4 ft.), ställ in gräsmattans zoner som Separata zoner. 
Se nästa avsnitt 1.3.

 Om passagen är bredare än 5 m (16 ft.), ställ in att gräsmattan är Endast Huvudzon.  
Se föregående avsnitt 1.2.1 "Endast Huvudzon"

 Fortsätt att läsa nästa avsnitt (Separata zoner), eftersom din gräsmatta kan vara en kombination av fler än en 
sort.

1.3 Gräsmatta med "Separata zoner"

 Om din gräsmatta inte passar in på någon av dessa beskrivningar, är det troligt att den antingen är av sorten 
"Endast Huvudzon" eller "Huvudzon + Delzon". Gå vidare till avsnitt 1.4 

 P En gräsmatta kan bestå av upp till 2 Separata zoner.

 P Gräsklipparen måste manuellt bäras eller köras mellan dessa.

 P Vilken som av de 3 typerna kan finnas i kombination med mer än en sorts 
gräsmatta.

1.3.1 En separerad zon kan färdigställas helt i 
en enda klippomgång.

 P Om möjligt kan det separata området vara 
kopplat till huvudområdets kantkabel.

 P Eller så kan den ha sin egen separata 
kantkabel. 
I så fall behöver den vara ansluten till en 
kantswitch (finns som tillbehör).  
 

Separat(a) Zon(er)

Huvudzon

Huvudzon

Separat zon

Separat zon

Basstation

Separat zon mindre än 200 m² 
(2150 ft²)

2 kablar under 
samma peg.
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Eller:

En separat zon som kräver fler än en 
klippomgång för att klippa området helt

 P Detta större separata område behöver klippas 
separat.

 P En extra basstationen (finns som tillbehör) ska 
installeras på den separata zonen.

 
 

 

1.4 Bestäm plats för basstationen 
Robomows basstation är placerad längs kantkabeln. Det är där kabelns 
“slinga” börjar och slutar. Basstationen och manöverboxen har två 
huvudsakliga funktioner: 

 P Den genererar en liten signal längs kantkabeln (väldigt låg spänning), 
vilken fungerar som en “osynlig vägg” som fastställer gräsmattans 
gränser för Robomow.

 P De laddar Robomows batterier.

När engångsinstallationen av kantkabeln och basstationen är klar, är 
ett veckoschema inställt. Det är från och med då Robomow sköter din 
gräsklippning för hela säsongen!
Robomow lämnar basstationen på den dag och tidpunkt som schemaläggs i 
det förinställda programmet specifikt för din gräsmatta och dina preferenser. 
Den klipper gräsmattan och återvänder till basstationen för laddning.

1.4.1 Tänk på följande för att välja den bästa platsen:
 P Placera inte basstationen inom 3 meter (10 ft.) från ett hörn.

 P Basstationen ska placeras tillräckligt nära 
(20 m/65 ft) till ett väggeluttag (230V/120V).

 P Om gräsmattan har mer än en zon  
placera basstationen på den största delen eller 
zonen. 

 P Placera basstationen så att den är osynlig från 
gatan.

 P Helst på en skuggig plats. Detta förlänger 
batterilivet. 

 P Placera basstationen på en relativt jämn mark.  
Placera den inte i en sluttning.

 P Placera basstationen utom räckhåll från 
vattenspridare.

Huvudzon

Zon A

Basstationens 
plats

Baszon

Separat zon större än 200 m² (2150 ft²)

Huvudsaklig 
manöverbox & 

basstation

Valfri manöverbox & 
basstation

Min. 3 m (10 ft.)

efter hörn
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1.5 Bestämma plats för manöverboxen
 P Manöverboxen kommer att vara ansluten till basstationen. 

 P Välj en lämplig plats för väggmontering av manöverboxen, 
i närheten av ett eluttag.

 P Robomow förlängningskabel 20 m (65 ft) ansluts till 
manöverboxen. Längden på förlängningssladden får inte 
ändras.

Manöverboxen är endast lämplig för utomhusbruk. Den ska dock 
placeras på en skyddad, torr och väl ventilerad plats.  
Manöverboxen ska inte utsättas för direkt solljus eller regn.

1.6 Planera kantkabelns layout
1.6.1 Föremål på gräsmattan

 P Hinder såsom blomsterrabatter, dammar, eller små träd kan skyddas 
genom att ställa in "öbildningar”. 

Öbildningar är avgränsade områden på gräsmattan, där Robomow inte 
kommer in.

 P Hinder som är vertikala, relativt fasta och högre än 15 cm (6 inches), 
såsom träd, telefon- eller elstolpar behöver inte gränser. Robomow 
kommer att vända när den kolliderar med dessa hinder. 
Men, för mest skonsam och tyst drift, kan du skapa öbildningar runt alla 
fasta föremål i arbetsområdet.

 P För områden med hinder som är grupperade tätt tillsammans, bör 
dessa avgränsas som en enda, kontinuerlig 
öbildning.

1.6.2 Sluttningar 
Kantsluttning

 P Kantkabeln kan läggas på en sluttning som 
lutar mindre än 10% (10 cm höjning per meter) 

VARNING! Om kantkabel läggs på en sluttning som är lutar mer brant än 
15% kan det orsaka att gräsklipparen glider, speciellt på vått gräs, och 
hamna utanför kabeln. 

 ) Däremot, om det finns ett hinder (t.ex. staket eller vägg) som kan 
hindra gräsklipparen från att halka, kan kantkabeln läggas ut på 
den sluttningen. 

Sluttningar på gräsmattan

 P Robomow kan klippa områden inom arbetsområdet som sluttar upp till 
35% (1,1 stegring per 3,3 ft).

 P Tips: Om gräsklipparen tippar över medan den klättrar upp för en 
sluttning, är det för brant. Uteslut detta branta område 
från Robomows klippområde.

Hur beräkna sluttningen på din gräsmatta?
35 cm (Stegring) 

Manöverbox fäst 
vid vägg

Max 20 m
(65 ft.)

20 m (65 ft.) 
Förläningskabel (väldigt 

låg spänning)

Sluttning på 
gräsmattan

Sluttning på 
gräsmatta 35%

Kantsluttning

Kantsluttning 10%

35 cm (1.1 ft.)

Max 35% sluttning

100 cm (3.3 ft.)

St
eg

rin
g

Längd

100 cm (Längd)
= 35% (Sluttning)
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1.6.3 Avstånd från kanter (Pooler, dammar, stup, etc.)
 P RoboRuler används för att mäta avståndet från kanten där kabeln ska 

placeras. 
 
 
 
 
 
 

 P I vissa fall, i närheten av vatten såsom pooler och dammar, eller vid 
större höjdskillnader, såsom stup, krävs ett större avstånd från kanten 
(se avsnitt 2.3).

Wall Edge 40cm (15.5”)
Lawn Edge 32cm (12.5”)

Narrow Pass 14cm (5.5”)

for RS models
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   Kapitel 2 Engångsinstallation

Rekommendation, innan du börjar: 
Under installation, kommer du att sätta i peggar i marken. För att göra denna 
uppgift smidigare, rekommenderar vi att du klipper och vattnar din gräsmatta 
innan du börjar. 

Förberedelse 
Kontrollera att alla delar nödvändiga för installationen finns inom räckhåll. 
Ha Robomow-kartongen i närheten så att alla delar finns tillgängliga.
Dessutom kommer du använda följande verktyg: En hammare, en liten 
platt och en Philips skruvmejsel och kombinationstång.

2.1 Installation av kantkabel
Innan du startar installationen, bör du ha en en plan för layout av kantkabel 
och placering av basstationen. Din plan ska ta följande i beaktande (se 
avsnitt 1.4-1.6):

 U Vilken sorts gräsmatta ska du förbereda? 
(Endast Huvudzon / Huvudzon + Delzoner / Separata zoner / 
kombination av dessa).

 U Finns det områden som ska skyddas eller uteslutas på gräsmattan? 
(Ö-bildningar) 

 U Finns det sluttningar som Robomow ska undvika?
 U Finns det kanter vid pooler, dammar, stup etc. som behöver extra 

avstånd från kantkabeln?  

2.1.1 Start punkt: Kantkabel i basstationens område.
 P Placera basstationen som du har planerat, med dess framsida motsols 

mot kanten. 

c  Placera inte basstationen inom 3 m (10 ft.) från ett hörn.

 P Välj den kabelrulle som har en en grön anslutningskontakt i änden. De 
andra rullarna har inte en anslutningskontakt på änden.

 P Dra anslutningskontakten och en del av den kabel som är ansluten till 
den ut ur plasthöljet. 

c  Ta inte bort trådspolen från sitt hölje.  
 Plasten som täcker är behållaren för kabeln.

 
 .את כל הדברים שכתובים כאן בסימני קריאה עדיף לעצב כמו שעשינו בחוברות הקודמות. המסגרת קצת בולטת מיד והיא מציגה למשתמש תמונה שכאילו יש הרבה מלכודות בתהליך
 

 P Gör fast början av kabeln i marken, där basstationen kommer att finnas. 
 Peggar levereras med Robomow.

 P Dra ut 30 cm (12 inches) av kabeln och låt den ligga löst vid 
basstationen. Senare, när installationen börjar bli klar är det denna del 
av kabeln som kommer att försluta kantkabelns slinga.

 P Börja lägga ut kabeln i motsols riktning.

 P Fortsätt att dra kantkabeln ur sitt hölje och låt den ligga löst längs 
gräsmattans kant.

c  Om du kommer till något område / föremål som behöver omsorg eller 
särskilda gränser, försäkra dig om att du omsorgsfullt lägger kantkabel på 
erforderligt sätt. 
Nästa avsnitt handlar om sådana fall.

Hammare Kombinationstång

En liten platt och en 
Philips skruvmejsel

Lägg ut kabeln motsols.

Kantkabel - avlägsna inte 
plasthöljet

Lämna en 
startpunkt 

på 30 cm (12 
inches)

Min. 3 m (10 ft.)

från något hörn
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2.1.2 Lägga ut kantkabeln
 P Kantkabeln hålls till marken med små  

peggar som medföljer Robomow. Placera peggar med några  
meters avstånd och vid hörn. 
I detta tidiga skede, placera endast ut ett minimalt antal peggar.  
Senare, efter att ha testat kabelinstallationen, kan du sätta i alla 
nödvändiga peggar. 

 P Efter att ha rullat ut delar av kabeln, innan du sätter i pinnar,  
använd RoboRuler för att bestämma kabelns avstånd från gräsmattans  
kant eller hinder. 
RoboRuler levereras med Robomow
 U Om kanterna lutar (max 15% är tillåtet) eller vid en vägg – 

ska avståndet från kanten vara 40 cm (1.3 ft.). 
 U Om kanten är ett platt område eller ett stup –  

ska avståndet från kanten vara 32 cm (1 ft.).
 P Om det finns ett fast hinder (som inte behöver skyddas som en 

öbildning) i närheten av kanten–ska kantkabeln vara minst 1 m (3.3 ft.) 
från det. 

 P Om kanten inte är en vägg, ett staket eller annat hinder- 
kan du flytta kantkabeln närmare kanten. 
Testa denna korta sträcka innan du fäster peggarna i marken.

 P Håll en 45° vinkel i alla hörn som utgör vänstersvängar när kantkabeln 
läggs ut längs kanten. Det är inte nödvändigt att hålla en 45° vinkel 
längs kanten i hörn som utgör högersvängar. Det är inte nödvändigt att 
hålla en 45° vinkel längs hörnen på en ö på gräsmattan (exempelvis 
runt en swimmingpool).

 P Fortsätt att lägga ut kabeln, enligt din plan.  
Dra gradvis ut den ur sin trådspole och lägg ut den löst när du  
rör dig i motsols riktning. 

2.2 Särskild installation av kantkabeln
2.2.1 Ö-bildningar

 P Fortsätt rulla ut kabeln, rör dig från kanten mot hindret. 

 P Fäst kantkabeln runt det skyddade objektet i medsols riktning.

90O

45O

45O
90O

45O
90O

Wall Edge 40cm (15.5”)
Lawn Edge 32cm (12.5”)

Narrow Pass 14cm (5.5”)

for RS models

Wall Edge 40cm (15.5”)

Lawn Edge 32cm (12.5”)

Narrow Pass 14cm (5.5”)

for RS models

32 cm (1 ft.)

Området utanför kanten – samma grundnivå 
och fri från skyddande föremål.

Området utanför kanten - har en vägg som 
skyddat objekt.

Min. avstånd mellan öar: 1,5 m (4.9 ft.) 
 I annat fall avgränsa dem till en enda 

kontinuerlig ö.

Kantkabelposition

2 kablar under 
samma peg.

Kantkabel

Riktning på installation: Motsols runt hinder

40 cm (1.3 ft.)

40 cm (1.3 ft.) Kabel

Sluttande - 
max 15%.
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 P Det ska finnas ett avstånd mellan kabeln runt ön och kantkabeln:

 ) Håll ett minsta avstånd om 1,5 m (5 ft) mellan kabeln runt ön och 
kantkabeln.

 ) Håll ett minsta avstånd om 1,5 m (5 ft) mellan kablar runt 
närliggande öar.

c VARNING: Läg ga ut kantkabeln motsols runt ett hinder gör att  
 Robomow kör in i ön. 

 P Avsluta avgränsa ön och återvänd till den plats där du var vid på 
gräsmattans kant.

 P De kablar som leder till ön och återvänder från den ska vara 
parallella och vidröra. 
Fäst därför båda kablarna till och från ön tillsammans med samma 
peggar.

Robomow kommer inte att känna igen dessa två kablar. 
Den kommer att köra över dem som om de inte fanns. 
Robomow känner igen den blockerande kabeln runt  
öbildningen och kommer inte att gå in på området.

 P Minsta diameter på en ö ska vara 90 cm (3 ft.).

 ) Om områden med hinder är grupperade tätt tillsammans, bör de 
avgränsas av en enda, kontinuerlig öbildning. 

 ) Minsta avstånd mellan kantkabel och område med hinder ska vara 
32 cm (1 ft.). 
Därför, om hinder är nära kanten, utelämna dem från 
klippområdet. 

2.2.2 Ställa in smal passage
En smal passage är del av den gräsmatta som förbinder två större zoner. 
Passagerna kan vara smala men breda nog för att Robomow ska kunna 
köra genom dem. 
Passagerna måste vara minst 1.2 m (4 ft.) breda för att Robomow ska 
kunna köra genom dem. 
Genom att följa kantkabeln kör Robomow mellan Huvudzon och Delzon. 
Men den kör inte över passagen under själva klippningen av de olika 
delarna. 

 P Om passagen är bredare än 2 m (6.5 ft.) – behövs INTE särskild 
inställning av kantkabeln. Inkludera både passagen och Delzonen i 
området som omgärdas av kantkabeln.

 P Om passagen är smal: 1.2 – 2 m (4 till 6.5 ft.) -måste du göra en 
särskild inställning av kantkabeln för att leda Robomow in och ut 
genom passagen. 

En speciell mall levereras med Robomow. Den ligger vikt ovanpå 
gräsklipparen inuti kartongen. Du kan använda denna mall för att 
ställa in smala passager.
Denna särskilda inställning av kantkabeln leder Robomow direkt in i 
den smala passagen. 

 .צילום של הטמפלייט 

 P Det ska finnas ett avstånd på 40 cm (1,3 ft) mellan kabeln och 
ingången till passagen:

 P Avbryt utläggningen av kantkabel för att förbereda ingången till den 
smala passagen.

90O

45O

Öbildning - Min 90 cm (3 ft)

32 cm (1 ft.) 
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 P Lägg mallen på marken vid ingången till den smala passagen: 
 

 ) De  pilar som finns, pekar mot ingången till den 
smala passagen, i riktning mot Delzonen. 
 
 
 

 ) Sätt för hand (halvvägs ner) 7 peggar i de 7 hålen som är 
numrerade 1  – 7 .  

 P Lyft upp mallen så att peggarna är löst fastsatta i marken. 
 
 
 
 
 

 P Lägg kantkabel genom de fyra peggarna på höger sida som är 
numrerade 1  – 4

 ) Håll kabeln runt varje peg 1 , 2 , 3 , 4  och fäst 
peggen ända ner i marken.

 ) Lämna peg 5 – 7 till hälften nedslagna i marken. Dessa 
kommer att anslutas till kabeln senare. 

 P Fortsätt att lägga kantkabeln genom passagen i riktning mot 
Delzonen:

 ) Lägg en rak linje med ett minimalt avstånd om 
45 cm (1,5 ft) från passagens högra kant.

 ) Avbryt vid slutet av passagen för att ställa in den andra 
änden av den smala passagen.

 P Det ska finnas ett avstånd på 40 cm (1,3 ft) mellan Delzonens 
kantkabel och passagens utgång. 

 P Vänd på mallen och lägg den på marken vid ingången till 
Delzonen.

 ) De  pilar som finns pekar mot Delzonen. 

 ) Sätt för hand (halvvägs ner) 7 peggar i de 7 hålen som är 
numrerade 1 – 7.  

 P Lyft upp mallen så att peggarna är löst fastsatta i marken. 

 P Lägg kantkabel genom de tre eggarna på höger sida som är 
numrerade 1 – 3 

 ) Håll kabeln runt varje peg 1, 2, 3, och fäst peggen ända 
ner i marken.  

B1

START

END

2

41
3

5
67

2

4

13

5

6 7

B1

START

END

2

41
3

5
67

2

4

13

5

6 7

1

B1

B1

END

START

2

4

1

3

5
6 7

2

4

1
3

5

67

1

B1

Lägg mallen

Vänd på mallen och lägg den på marken

Använd  1  – 7  peggar

Använd 1 – 7 
peggar

Lägg kantkabel genom  
1  – 4  peggar

Lägg kantkabel genom 1 – 3 – peggar

Starta inställningen av Delzon

Huvudzon

Huvudzon

Huvudzon

Huvudzon

Huvudzon

Delzon

Delzon

Delzon

Delzon

Delzon
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 ) Lämna de fyra peggarna 4 – 7 till hälften nedslagna i marken. 

 ) De kommer senare att anslutas till kabeln efter att du 
avslutat inställningen av kantkabeln runt Delzonen. 

 P Fortsätt utläggningen av kantkabel runt Delzonen till dess du 
kommer tillbaka till peg %4.

 P Lägg kantkabeln genom peggarna 4 – 7 i sekventiell ordning. 
Fäst peggarna ända ner i marken för att att fästa kabeln mot 
marken.

 ) Lägg kabeln längs med den smala passagen parallellt 
med den första kabeln.

 ) Håll ett 14 cm (0,5 ft) avstånd mellan kablarna i 
passagen.

 P Tillbaka vid ingången till passagen: Lägg kabeln genom kvarvarande 
peggar 5 , 6 , 7 .

 ) Fäst peggarna ända ner i marken för att att fästa kabeln mot 
marken.

 P Återuppta utläggandet av kantkabeln i Huvudzonen i riktning mot 
basstationen.

2.3 Separat(a) Zon(er)
Om gräsmattan har en eller flera zoner som är separerade och om 
gräsklipparen inte kan köra från en zon till en annan, behövs ytterligare 
inställningar. 
I sådant fall måste gräsklipparen köras eller bäras mellan dessa zoner.
Ett minsta avstånd om 1 m (3.3 ft.) måste hållas för kablar mellan 
Separat(a) zon(er) och Huvudzon. 

2.3.1 Installation för en Separat Zon kan bli 
helt klippt i en enda användning.

 P Om möjligt kan det separata området 
vara kopplat till huvudområdets 
kantkabel. 

 ) Inga speciella tillbehör krävs.

 P Om områden(a) inte kan anslutas till 
Huvudzonens kantkabel. 

 ) Separat(a) zon(er) har egen 
kantkabel.

 ) Kantkabeln ansluts till ytterligare kantswitch (finns som tillbehör).

 ) Installera kantswitchen i enlighet med instruktionerna som 
medföljer tillbehöret kantswitch.

 ) Lägg kantkabel i Separat(a) zon(er). 

2.3.2 Inställning för en Separat Zon som kräver 
fler än en klippomgång för att klippa 
området helt. 

 P Ytterligare separat station, inklusive 
manöverbox (finns som tillbehör) behövs för 
denna installation.

 P Installera stationen i enlighet med 
instruktionerna som medföljer den separata 
basstationen. 

 P Lägg kantkabel i Separat(a) zon(er).

B1

Lägg kantkabel genom

Huvudzon

Delzon

Avsluta inställningen av Delzon

Separat zon mindre än 200 m² 
(2150 ft²)

Huvudsaklig 
manöverbox 
& basstation

Ytterligare 
kantswitch (finns 

som tillbehör)

Separat zon större än 200 
m² (2150 ft²)

Huvudsaklig 
manöverbox 
& basstation

Valfri manöverbox & 
basstation
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2.3.3 Damm, swimmingpool eller vattendrag vid gräsmattans kant 
ELLER: 
Gräsnivå mer än 70 cm (2 ft) högre än ytterområdet.

 P Placera kantkabeln minst 1.2 m (4 ft.) från vattnet (eller stup).

 P Du kan sätta upp ett staket eller annan barriär längs gräsmattans kant 
vid vattnet, så att Robomow säkert kommer att upptäcka det.

 ) Barriären ska vara minst 15 cm (6 inch) hög. Detta kommer under 
alla omständigheter att blockera Robomow från att passera över 
kantkabeln ner till vattnet.

 ) Om ett sådant hinder föreligger, kan du placera ut kantkabeln med 
ett långt avstånd på 40 cm (16 inches) från hindret. 
 

  

2.4 Fäst kantkabeln till marken
 P Det är inte nödvändigt att gräva ner kantkabeln,  

men du kan göra det, upp till 5 cm (2 inches) djupt. 

 P Strama kabeln när du hamrar ner den till sitt slutgiltiga djup  
i marken. 

VARNING ! 
Skydda dina ögon! 
Skydda dina händer! 
Använd skyddsglasögon och handskar när du slår ner peggarna. Hård eller 
torr mark kan medföra att pinnarna bryts av när du slår ner dem.

 P Placera peggarna på avstånd som kommer att hålla kabeln nedanför 
gräsnivå och förhindrar kabeln från att bli en snubbelrisk.

 ) Kabeln och peggarna blir snart 
osynliga under tillväxten av nytt gräs.

 P Om ytterligare kabel krävs för att slutföra installationen  
anslut den med den vattentäta ledningskontakten  
som medföljer Robomow. (Se Avsnitt 9.4). 

Använd bara skarvdon för kabel som levererades med Robomow.  
Varken hoptvinnade kablar, eller skruvklämma isolerad med isoleringstejp 
är en tillfredsställande skarvning.  
Fukt från jorden kan medföra att kablarna oxiderar och efter en tid kan detta 
medföra en öppen strömkrets.

- 

2.5 Tillbaka i basstationen– Avsluta 
kantkabelinstallationen
När kantkabelslingan är klar och fäst till marken, avslutar du 
installationsprogrammet genom att koppla början och slutet av kantkabeln till 
basstationens huvudenhet. 

 P Håll i båda ändarna av kantkabeln: Kabeln som  
börjar slingan är den med en anslutningskontakt. 

 P Tvinna de två kablarna.

 P Trimma änden utan kontakt för att göra dem båda lika långa.  
Ta bort eventuellt överskottskabel och skala bort 5 mm (1/4 inches)  
av isoleringen från kabelns ände. 

Introduction

Introduction 7

What’s in the Boxes

1

Robomow® 9

Base Station wheel supports Used
for supporting Robomow drive
wheels when entering and departing
the Base Station.

17
Wire connectors
Used for splicing wires (as
needed).

2 Power Pack 10

Screws x2
Used for assembling the Base
Station wheel supports to the Base
Station.

18

Plot connector
Used for connecting the completed
perimeter wire set-up to the
perimeter switch/Base Station.

3
Perimeter Wire
Used to create a virtual wall for your
Robomow.

11 Extension cord (15meters low
voltage cable) 19

Screws x2
Used for assembling the Base
Station Cover to the Base.

4 Pegs - Used for securing the wire to the
ground. 12 Indoor Power Supply 20

Power Supply holder (+ screws
and dowels) Used for fixing the
Power Supply to a wall.

5 Assembled Base Station. 13 Base Station Stakes - Used for securing
the Base Station to the ground. 21 Perimeter Switch

6
Base Station Cover
Used for recharging the Robomow Power
Pack and activates the perimeter wire.

14 Operating & Safety Manual 22
Perimeter Switch Stake - Used to
hold the perimeter switch vertical to
the ground.

7 Base - Used for directing the Robomow
to the charging contacts.

15 DVD – Setup and Operation video. 23
Power Supply for Perimeter
Switch – Used for operating the
perimeter switch. Batteries
available as an accessory

8

Charging Fence
Used for preventing the Robomow to
climb on the Base Station during
operation.

16
RoboRuler
Used for setting the distance of the
perimeter wire from the lawn edge.

24
Power Supply
(for charging Robomow)

21

3
4

5

6

78

9

11 12

13

15

10
19

17

18

20

RL2000 ONLY

14

21
22

23

24

16

RL555/855ONLY

Skala bort 5 mm (1/4 inches)

Minst 
1.2 m (4 ft.)

Minst 
40 cm (16”) 
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 P Gör fast de två kantkablarna i marken med  
samma peg och lämna tillräckligt med lös kabel..  
Tvinna samman de två lösa delarna.

För in den änden av kabeln utan kontakt i hålet i den andra kabelns 
kontakt. Använd en liten platt skruvmejsel för att dra åt denna kabel i 
kontakten. 
 
 

2.6 Montera basstationen
2.6.1 Utläggning och fastsättning av el-sladden

- 

Säkerhet – Undvik skada!  
Förlängningssladden ska vara ordentligt fastsatt i marken. 
Kontrollera att den inte är en snubbelfara.  
El-sladden ska ENDAST korsa över mjuka ytor. Den bör inte gå över hårda 
ytor (t.ex. trottoar, uppfart) där den inte kan göras fast ordentligt.

2.6.2 Montera basstationen

P
P
P
P

2.6.3 Basstationens huvudenhet och bas 

 P Ta bort basstationen från dess bas. 

Risk för elchock!  
Koppla från manöverboxen från eluttaget före hantering av basstationens 
laddkontakter (plugg). 

 ) Drag handtaget (A) uppåt 
 

 ) Skjut basstationens huvudenhe från framsidan i den riktning 
som är markerad på B.

Huvudenhet kommer att glida ut. 
 

Metallpeggar 
x 6

Bas

Basstationens 
huvudenhet 

(Laddningsadapter)

Liten platt skruvmejsel

Drivhjulsstöd x 2

A-drag

B-skjut
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 P För både kantkabeln (A) och förlängningssladden (B) genom 
öppningen på basstationens baksida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P Fäst kantkabelns anslutningskontakt till basstationens huvudenhe (A). 
 

 P Fäst den 20 m (65 ft) långa förlängningssladden till basstationens 
huvudenhe (B), om den inte redan är ansluten. 
 

 P Kontrollera att kantkabeln och den 20 m (65 ft) långa förlängningssladden 
har gått igenom öppningen på baksidan av basstationen. 
 
 

 P Justera basstationens huvudenhe till basstationens frontdel (C).

 ) Skjut in den i position längs med sidokanalerna.

 ) Skjut framåt tills ett klick indikerar att den är på plats. 

 P Drag den 20 m (65 ft.) långa förlängningssladden ända fram till 
manöverboxen. 
 
 

2.7 Plats för basstationen
Placera basstationen på kantkabeln.

 P Positionera basstationen med framsidan i en motsols riktning längs med 
gräsmattans kant. 

 P Placera basstationen på kantkabeln.

 P Justera de främre markeringarna på basstationen med kabeln. 

 P När basstationen är på plats, fäst två metallpeggar i basstationens hål. 
När hela installationen har testats kommer du att fästa återstående 4 
metallpeggar (se avsnitt 3.3.5)-

 

A

A

B

C

B

Sätt ner 2 bakre 
metallpeggar



15

Engångsinstallation
SE

2.8 Installera manöverboxen
2.8.1 Bestämma plats för manöverboxen

Beakta följande för att installera manöverboxen på sin optimala plats:

 P Placera den på utanför gräsmattan.

 P Välj en lätt tillgänglig plats.

 P Helst en torr och skyddad plats.

 P Välj ett område nära ett eluttag.

 P Manöverboxen måste monteras vertikalt. 
 
 
 
 
 
   

2.8.2 Montering av manöverbox
 P Montera metallfästet på en vertikal yta med de medföljande skruvarna.

 P Placera manöverboxen ovanför metallfästet och skjut den på plats 
längs med den vertikala ytan.  
 
 
 
 
 
 
 

 P Anslut manöverboxens kabeln till den 20 m (65 ft) långa 
förlängningssladden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 På manöverboxens plats:
 P Anslut manöverboxen till ett vanligt hushållsuttag, 230/120 Volts AC.

 ) Dockningsindikatorn kommer att lysa om klipparen är i 
basstationen. 

 ) Driftsindikatorn kommer att lysa om klipparen inte är i 
basstationen.

1

3

Manöverboxen MÅSTE 
monteras vertikalt för att 
behålla sin förmåga att 
vara vattenavvisande.

Indikatorer på manöverbox



16

Robomow RS modeller

   Kapitel 3 Förberedelse av Robomow

Innan du använder Robomow för första gången måste du utföra 
några enkla förberedande inställningar. När förberedelserna är 
gjorda, är din Robomow klar och redo att klippa din gräsmatta.

3.1 Justera klipphöjden
Knivarnas klippområde: 20 – 80 mm (0.8 – 3 inches)

För att justera klipphöjden på knivarna, gör följande:

 P Lyft luckan ovanpå gräsklipparen.

 P Vrid på knoppen (A) och applicera även ett tryck. 

 ) För att öka klipphöjden, vrid motsols. 

 ) För att minska klipphöjden, vrid medsols.

 P Klipphöjden (B) visas till vänster om vredet (A).

3.2 Sätta i batterisäkring 
Din Robomow levereras utan säkring isatt.  
Säkringen ligger i en liten plastpåse som sitter fast på ovansidan  
av gräsklipparen.

 P Ta ut säkringen från den lilla plastpåsen. 

 P Skruva loss säkringshållaren (C) från gräsklipparen.

 P Placera säkringen i säkringshållaren. 
 Säkringen kan sättas i från båda hållen.

 P Sätt in säkringen i sin hållare i gräsklipparen, och skruva till 
den är fullständigt fastsatt.

Robomow kommer nu att förses med ström (att vakna).  
Batterierna är tillräckligt laddade för att det ska gå att göra en 
engångsinstallation. 

3.3 Engångsinstallation (stegvis beskrivning)
När säkringen är insatt kan engångsinstallationen utföras.

 P Kontrollera att manöverbox är ansluten.

 P Placera Robomow på gräsmattans insida, ungefär 3 m (10 ft) 
framför basstationen, mot kantkabeln. 
 
 
 

Använd knappar på den manuella kontrollpanelen enligt följande:

 P Tryck på på  pilarna tills ditt val visas. 

 P Tryck  för att välja det värde som visas på skärmen.

 P Tryck  för att gå bakåt eller avbryta.

AB

C

Manuella kontrollpanelens knappar:
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Om du vill avsluta processen vid installation: 

 

 

3.3.1 Välj språk:  
 
 
 

3.3.2 Ange datum: 
 
 
 
 

3.3.3 Ställ in tid:  
 

3.3.4 Testa placering av basstationen
 P Tryck  för att starta testet.

Robomow kör mot basstationen och  
Söker laddstation visas.
 

Om gräsklipparen inte startar testet kommer ett av följande 
meddelanden att visas:
Ingen kabelsignal – Kontrollera att manöverboxen 
är ansluten till eluttaget och att förlängningssladden 
är ansluten i båda ändar: Till manöverboxen och till 
basstationen.
Skifta kantkabel i kontaktdonet – kantkabel har blivit 
ansluten i motsatt riktning. Skifta kantkablar i kontaktdonet.

3.3.5 Sätt fast basstationen
 P Sätt fast de återstående  

4 metallpeggarna på basstationen, 
för att säkra den mot marken. 
 
 

      

Robomow kör till basstationen, kör tillbaka och väntar framför 
basstationen och Sätt fast laddstationen visas.

Om meddelandet Justera laddstationen visas: 
o Flytta basstationen en aning för att justera mot 

kantkabeln.
o Se efter att det inte finns något som hindrar gräsklip-

paren från att tillgå basstationen.

Metallpeggar x 4

Skrolla för att välja ett värde hh:mm. 

Tryck  för att ange ett värde.

Tryck S T O P  för att fortsätta
Skrolla för att välja symbolen .

Skrolla för att välja ett språk. Tryck .

Skrolla för att välja ett värde dd/mm/yy.

Tryck  för att ange ett värde. 
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3.3.6 Huvudzonens yta
Om det finns delzon. Inkludera den inte i området storlek här. 
Du kommer att uppmanas att definiera den senare.

 
 
 
 
 
 

3.3.7 Testa kantkabelns position 
 

Testar kabelposition...
Robomow följer kabeln längs kanterna för att testa kabelns 
placering. 

 P Gå vid sidan om Robomow medan den följer kanten. 

När testet är avslutat. Robomow kör till basstationen, kör tillbaka 
och stannar framför basstationen. Följande meddelande visas:

Särskilda fall:

Om meddelandet Justera kabelposition visas. Gräsklipparen 
stannar och kör baklänges. 

 P Flytta kabeln inåt en aning.

 P Tryck  för att upprepa test av kantkabeln.

Om du vid någon punkt vill flytta gräsklipparen utåt för att utöka 
området, tryck Stop.
Gräsklipparen stannar och visar meddelandet: 

 P Gör inte något ännu.

 P Flytta kabeln en aning utåt.

 P Placera gräsklipparen framför den kantkabel som ändrats.

 
 
 
 

 
 
 

3.3.8 Lägg till fler? Delzon 
När testet av kantkabeln avslutas blir du tillfrågad om du har 
Delzon(er). 

Om du inte har någon Delzon:

3.3.8

Tryck  för att avsluta installationen.

Skrolla för att välja ungefärlig yta på 
Huvudzonen.

Tryck .

Tryck  för att fortsätta testen av kabellayouten.
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Om du har Delzon(er):

 
 
 

3.3.9 Kör till Delzon 1
Robomow följer kantkabeln runt kanterna mot Delzonen.

 

3.3.10 Tryck STOP vid zoningången
 P När Robomow är minst 5 m (16 ft) inne i Delzonen - Tryck 

Stop för att ta reda på avståndet mellan basstationen och 
zoningången.

 
 

 

 
Om du inte har fler delzoner:

 P Välj  symbolen och tryck .

Om du har ytterligare Delzon(er):

 P Välj  symbolen och repetera förfarandet för Delzon  
(Se avsnitt 3.3.8). 

 

3.4 När installationen är klar 
När installationen av kabeln är klar kan du sätta i ytterligare peggar 
med ungefär 1 m (3.3 ft.) mellan dem. 

 P Använd extra peggar där det är bulor och gropar i gräsmattan.
Köp extra peggar vid behov.

 P Inspektera så att installationen inte utgör en snubbelfara.  
 
 
 
 
 

Från och med nu är Robomow redo att laddas.  
När den väl är laddad kommer den att automatiskt 
klippa din gräsmatta.

S T O P

Skrolla för att välja symbolen  . Tryck .

Skrolla för att välja ungefärlig yta på Delzon 
och tryck .

Skrolla för att välja symbolen  .

Tryck .
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   Kapitel 4 Körning av Robomow 

4.1 Automatisk körning
 P Under engångsinstallationen blev du ombedd att ställa in ytan för din gräsmatta. Robomow kommer att räkna ut hur 

lång tid som behövs för att klippa din gräsmatta. 

 P Engångsinstallationen konfigurerar Robomow att automatiskt utföra följande cykliska klippschema:

 ) Avgå från basstationen.

 ) Klippa gräsmattan.

 ) Återgå till basstationen för uppladdning och bli färdig för nästa schemalagda arbetsmoment.

 ) Fortsätta klippa tills den tid som krävs för gräsmattans område uppnåtts (Klippschema).

 P Robomow stannar vid basstationen under den Inaktiva tid som är standard (hela Söndagen och nattetid dagligen  
23:00 till 06:00). 
Inaktiv tid kan ändras – se avsnitt 4.3.1.

 P Arbetstid för klippning är baserad på inställning av gräsmattans storlek. 
Arbetstid för klippning kan ändras genom att använda menyn Intensitet se avsnitt 4.3.2.1.

 P Robomow klipper hela området två ggr i veckan. 
Intervallet för klippning kan ändras genom att använda menyn Intervall se avsnitt 4.3.2.2.

Obs!
Robomow är kraftfull nog för att klippa högt gräs. Det kan dock, vid den första klippningen av ett område med högt gräs 
eller vid den första klippningen för säsongen, hända att du ser ett ojämnt resultat. 
Vänligen ha tålamod då det kan ta några dagar upp till en vecka innan detta är överspelat och gräsmattan får en jämn 
höjd och beskaffenhet.

4.1.1 Menyalternativ
Använda panelens knappar:

4.1.2 LCD-skärm
När Robomow är i basstationen visar LCD-skärmen följande indikatorer.

Antistöld är aktiveratAktuell dag och tid 

Batteriet laddas

Batteriet är fulladdat

Nästa klipptid

Klippschema är PÅ

Klippschema är AV 

Gräsklipparen vinterladdas

LCD skärmfönster

Knappen GO används för att 
välja alternativ i menyn och för 
att bekräfta visat meddelande.

Skrollningspilar för menyval

  Knappen används 
för att avbryta val och 
flytta ett steg bakåt i 

menyn.
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SE4.3 Gräsmatta alternativ

Om de förinställda alternativen för gräsmatta behöver ändras finns 
flera alternativ tillgängliga.

 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Inaktiv tid 
Menyn för inaktiv tid används för att ställa in de tider gräsklipparen 
kommer att vara inaktiv.
Inaktiva tider kan ställas in veckans dagar och för specifika timmar 
per dag. 22 ו 23 לפני איור  

Välja inaktiva dagar:

 
 
 
 
 
 

Robomow klipper inte de dagar du har avaktiverat.

Om för många dagar har avaktiverats i relation till storleken på din 
gräsmatta kommer meddelandet Kontrollera inaktiv tid att visas. 

(Avsnitt 4.4.7)

Gräsmatta Alternativ används 
för att konfigurera parametrar 
för gräsmatta och klippning.

Gräsklippare Alternativ 
används för att konfigurera 
användarpreferenser för 
Robomow. 

4.2 Menystruktur

(Avsnitt 4.3.1)

(Avsnitt 4.3.3)

(Avsnitt 4.3.5)

(Avsnitt 4.3.2)

(Avsnitt 4.3.4)

(Kapitel 4.3)

(Avsnitt 4.4.1)

(Avsnitt 4.4.3)

(Avsnitt 4.4.5)

(Avsnitt 4.4.6)

(Avsnitt 4.4.2)

(Avsnitt 4.4.4)

(Kapitel 4.4)

Skrolla för att komma till Gräsmatta Alternativ. 
Tryck . 

Skrolla för att välja önskat alternativ. 

Tryck  för att konfigurera alternativet.

Tryck  för att gå ett steg tillbaka.

Skrolla för att välja Inaktiv tid från menyn 
Gräsmatta Alternativ. Tryck .

Skrolla för att välja dag(ar) du vill inaktivera.

Tryck  för att växla mellan Aktiv och Inaktiv.  
En svart ruta visar att dagen är inaktiv.

När du är klar, skrolla för att välja OK-rutan och  
tryck .

Tryck  för att väljaDagar.
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Välja inaktiva timmar:

4.3.2 Klippning 

4.3.2.1 Intensitet 
Alternativet Intensitet styr antalet klippningar som behövs för att täcka gräsmattans yta.

 P Det finns fall där ytan på den valda gräsmattan inte blir fullständigt klippt och det förekommer fläckar med oklippt gräs. 
 P Detta kan hända när: 

 ) Det inställda zonområdet är mindre än faktisk storlek på gräsmattan.

 ) Gräsmattans form är komplex (form, smal passage, sluttningar och hinder).

 P Om det inställda zonområdet är mindre än faktisk storlek på området, välj inställningen Yta (Gräsmatta Alternativ > 
Zoner Redigera > Yta). I annat fall, använd alternativet Intensitet för att öka antalet klippningar.

 P För att ändra Intensitet, följ dessa steg: 

 
Efter inställning av Intensitet visas ett av följande meddelanden:

Robomow klipper inte de timmar du har ställt in. Inaktiva timmar är samma för veckans alla dagar.

Om för många timmar har avaktiverats i relation till storleken på din gräsmatta kommer meddelandet Kontrollera inaktiv 
tid att visas. 

Intensitet Uppdaterat: När det valda värdet accepterats.
Intensitetsgräns (%): Om det valda värdet är högre än största möjliga intensitet för gräsmattan. 
Tryck  för att ställa in eller åter välja.

Skrolla för att välja Inaktiv tid från menyn 
Gräsmatta Alternativ. Tryck .

Skrolla för att välja Timmar. Tryck .

Skrolla för att välja mellan 1a och 2a 
tidsperioder och tryck . 
Du kan avaktivera upp till 2 tidsperioder.

Skrolla för att växla det fönstret för inaktiv På/Av. 

Tryck .  
Ställ in start- och sluttid för denna tidsperiod. 
Skrolla för att välja OK-rutan. Tryck .

Skrolla för att välja Operationer från 
Gräsmatta Alternativ menyn. Tryck .

Tryck  för att välja Intensitet.

Skrolla för att välja Alla zoner / Per zon. Tryck .

Om Per zon är vald, skrolla för att välja zon. 
Tryck 

Skrolla för att öka eller minska nivån på 
Intensitet. Standardvärdet för Intensitet är 0% 
och kan ändras från -50% till +50%.
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4.3.2.2 Intervall
 P Alternativet Intervall kontrollerar tiden mellan klippscheman. 

Kortare intervall mellan klippning ger kortare tillväxtperioder. 
Längre intervall ger utrymmer för längre tillväxtperioder.

 P Hur fort gräset växer förändras under året (beroende på 
temperatur, grästyp, gödning, etc.)

 P Det förinställda intervallet är Två ggr i veckan.

 P Vid lågsäsong när tillväxten av gräs är långsammare, 
rekommenderas att detta ändras till En gång i veckan eller 
Var 14:e dag. Viloperioden hjälper gräset och förlänger 
livcykeln för gräsklipparen. 

 P Mycket gödning och gynnsamma väderförhållanden kan göra 
att gräset växer fortare. I sådant fall, använd alternativet 
Intervall för att minska tiden mellan klippningar. 

 P Minsta intervall är varannan dag, men är enbart tillgängligt för 
relativt små ytor, där gräsklipparen kan klippa färdigt gräset 
inom två dagar.

 P För att ändra Intervall, följ dessa steg: 

4.3.3 Zoner - Lägg till / Ta bort / Redigera
Använd alternativet Zoner för att lägga till, ta bort och redigera inställda zoner.

Obs: Delzoner är numrerade (1, 2, 3, och 4).  
 Separata zoner är markerade med bokstäver (A och B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Avsnitt 4.3.3)

(Avsnitt 4.3.3.1)

(Avsnitt 4.3.3.2)

(Avsnitt 4.3.3.3)

Skrolla för att välja Operationer från 
Gräsmatta Alternativ menyn. Tryck .

Skrolla för att välja Intervall. Tryck .

Skrolla för att välja Alla zoner / Per zon. Om Per 
zon är vald, skrolla för att välja zon. Tryck 

Skrolla för att ändra klippningens Intervall.
Det förinställda intervallet är Två ggr i veckan.

Skrolla för att välja Zoner från Gräsmatta 
Alternativ menyn. Tryck .

Skolla för att välja Lägg till / Ta bort / Redigera 
Tryck .
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4.3.3.1 Lägg till 

 P Om du lägger till en Delzon:

Delzon 1 Ändra. Lägg till fler?

 
 

 P Om du lägger till en Separat zon:

 

Om det valda området är för stort för en OPERATION kommer 
meddelandet, Laddstation rekommenderad att visas.
Ytterligare basstation (finns som tillbehör) tillåter flera 
klippningar i större separata zoner.

4.3.3.2 Ta bort 

 

S T O P

Tryck  för att välja Delzon

Tryck  för att lägga till zon(er)

Tryck  för att ta bort zon(er)

Skrolla för att välja den zon som ska tas bort. 
Tryck .

Välj  för att ta bort eller skrolla till  för att 

avsluta. Tryck .

Tryck  för att välja Efter avstånd.

Placera Robomow i basstationen. Tryck . 

Skrolla för att välja Yta på den tillagda 
delzonen. Tryck .

Robomow kör längs kantkabeln. Tryck 
S T O P vid zoningången när gräsklipparen 

befinner sig minst 5 m (16 ft) inne i delzonen. 

Välj  för att avsluta eller skrolla till  för 
lägga till ytterligare delzon. Tryck .

Skrolla för att välja Separat zon. Tryck .

Skrolla för att välja Yta på den tillagda 
delzonen. Tryck .

Välj  för att avsluta eller skrolla till  för lägga 
till ytterligare delzon. Tryck .
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4.3.3.3 Redigera 

Redigera Huvudzon:
Det är endast möjligt att redigera Yta för Huvudzonen.
  

För att redigera en Delzon:
Både Yta och Ingång delzon kan redigeras.

 P Redigera Yta för delzon:

 
 

 

 P Ingång delzon

Det finns två sätt att redigera Ingång delzon, genom att 
använda Uppdat. avstånd eller Lär in avstånd.

 ) Uppdat. avstånd: 

 
 
 

 

 

 ) Lär in avstånd: 

 
 
 
 
 
Robomow kör runt kantkabeln..
 
 
 

Skrolla för att välja den Delzon du vill redigera. 
Tryck .

Skrolla för att ange Uppdat. avstånd. Tryck .

Skrolla för att välja Redigera. Tryck .

Skrolla för att välja ny storlek på ytan. Tryck 
 för att uppdatera ytan.

Tryck  för att välja Yta.

Skrolla för att välja ny storlek på ytan. Tryck  
för att uppdatera ytan.

Skrolla för att välja Ingång delzon. 
Tryck .

Tryck  för att välja Efter avstånd.

Tryck  för att Uppdat. avstånd.

Placera Robomow i basstationen. Skrolla för att 
välja Lär in avstånd Press .

När Robomow passerat zoningången med 
ungefär 5 m (16 ft.) – Tryck S T O P . Tryck  
för att avsluta.
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För att redigera en Separat zon:
Följande kan redigeras för en Separat zon: Yta, Avsluta kant och 
Basstation.

 P Redigera Yta för Separat zon:

Avsluta kant instruerar Robomow hur långt kanten ska klippas 
innan klippning av den inre gräsmattan påbörjas.

 P För att redigera inställningarna Avsluta kant för en Separat zon:

Avsluta kant kan redigeras på två sätt:  
Uppdat. avstånd och Lär in avstånd.

 ) Uppdat. avstånd: 

 ) Lär in avstånd: 
o Placera Robomow vänd mot kantkabeln. Tryck . 

Robomow kör runt kantkabeln..
o När Robomow avslutat en hel runda längs kanterna, 

tryck S T O P . Tryck  för att Robomow ska kunna 
Lära in avståndet. 

Om en ytterligare basstationen lagts till en Separat zon, måste 
Basstation anges till Ja.

 P För att redigera Basstationens inställningar för Separat zon: 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 Öar
I sällsynta fall kan noteras att gräsklipparen gör onödiga 
cirklar kring en ö och söker efter basstationen. Alternativet 
Öar överkommer det problemet. För att undvika detta, ställ in 
funktionen Öar i läge På.

 
 

Skrolla för att välja basstation. Tryck . 

Skrolla för att välja Avsluta kant. Tryck .

Tryck  för att välja Efter avstånd.

Tryck  för att välja Ställ in avstånd.

Skrolla för att ange ett avstånd. Tryck .

Skrolla för att välja Ja och Nej. Tryck .

Ja = ytterligare en basstation. 

Skrolla för att välja På/Av. Tryck .

Skrolla för att välja avsedd zon. Tryck . 

Skrolla för att välja Yta. Tryck .

Skrolla för att välja ny storlek på ytan. Tryck .
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4.3.5 Följer kantkabel
När Robomow arbetat klart i Huvudzon eller när Hemknappen säger Gå till laddstation, kör den sig själv till basstationen.  
Robomow kör längs kantkabeln med ett dynamiskt inställning (inte centrerad) för att förhindra hjulspår längs samma väg. 
Detta beteende vid återvändande kan stängas av.
 

Inställningen för Avstånd har ett värde mellan 1 och 12. De 
representerar olika avstånd till kabeln. 
Ju högre inställning för Avstånd, ju mindre risk för spår längs 
kanten.

 
 
 

4.4 Gräsklippare Alternativ
Du kan ändra flera av Robomows standardinställningar
Använd menyn Gräsklippare Alternativ för att välja dessa 
alternativ.

4.4.1 Barnlås
Funktionen Barnlås förhindrar att speciellt barn gör 
oavsiktliga knapptryckningar. 
Denna funktion är inställd på Av som standard.

För att ändra denna funktion till läge På, ställ in 
Barnlås i läge På.

 P När Barnlås är på visas, Knappar låsta meddelandet. 

 
För att tillfälligt frigöra Knappar låsta:

 P Tryck  och sedan .

Knapparna låses igen efter 30 min om inte användaren 
utför någon åtgärd.

Tryck  för att välja Kantkabel följer från 

menyn Gräsmatta Alternativ.

Tryck  för att välja På/Av.

Skrolla för att välja Alla zoner / Per zon. Om Per 
zon är vald, skrolla för att välja zon. Tryck .

Skrolla för att välja På/Av.

Av = Robomow kommer att köra centrerat mot 
kabeln.

Skrolla för att att ställa in maximalt värde för det 
avstånd Robomow kommer att köra från kanten. 
Tryck .

Skrolla för att välja Avstånd Tryck 
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4.4.2 Antistöld 
Funktionen Antistöld avger ett alarm i omgivningen i händelse av oavsiktligt avlägsnande av gräsklipparen från det 
tilldelade området. Antistöld är inställt till Av som standard. För att sätta på Antistöld för första gången: 

Tips: Välj en sifferkod som är lätt att komma ihåg. Skriv ned koden 
(längst ned i kapitel 8) och förvara den på en säker plats. 

4.4.3 Regnsensor
Funktionen regnsensor avbryter klippning vid regn eller väderlek med hög luftfuktighet. 
Detta rekommenderas för gräsmattans välmående. Det föreligger dock inte något tekniskt hinder för att klippa vått gräs.

 P För att sätt regnsensorn i läge På eller Av: 
 

 P För att ändra Känslighet för regnsensorn: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P Nuvarande inställning för regnsensor visas.

 P Robomow uppfattar regn när värdet för avläsning är lägre än 
det värde som Känslighet har.

 P Ju högre inställning för Känslighet, desto högre känslighet har 
Robomow för att uppfatta regn.

 

Tryck  för att välja Antistöld från 

Gräsklippare Alternativ menyn.

Skrolla för att välja På. Tryck . 

Skrolla för att ange en Pinkod. Tryck  efter 
varje siffra för att flytta till nästa.  
Tryck  för att bekräfta.

Ange samma 4-siffriga pinkod för att bekräfta. 
Tryck  för att bekräfta.

Tryck  för att välja Regnsensor från 

Gräsklippare Alternativ menyn.

Tryck  för att välja På/Av.

Skrolla för att välja På/Av. Tryck 

Skrolla för att välja Känslighet. Tryck . 

Skrolla för att skjuta Känslighet reglaget. 
Tryck . 
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4.4.4 Tid och datum

Tid och datum har ställts in vid Engångsinstallationen. 
De kan uppdateras genom att använda alternativet Tid och datum.

 
 

 P  Ställ in tid

 

 P För att ändra tidsformat

 
 
 

 P Ange datum 

 P För att ändra datumformat
 

 

4.4.5 Språk
 P För att ändra språk

 
 
 
 
 
 
 

Tryck  för att välja Tid och datum från 

Gräsklippare Alternativ menyn.

 

Tryck  för att välja Ställ in tid.

Skrolla för att ange ställa in tiden. Tryck  för 
att flytta till 
nästa siffra. Tryck  för att bekräfta.

Skrolla för att välja Tidsformat. Tryck . 

Skrolla för att välja 12 Timmar eller 24 
Timmar. Tryck . 

Tryck  för att välja Ange datum.

Tryck  för att välja Språk från Gräsklippare 

Alternativ menyn.

Skrolla för att ange datum. Tryck  för att flytta till 
nästa siffra. Tryck  för att bekräfta.

Skrolla för att välja Datumformat. Tryck . 

Skrolla för att välja dd/mm/yy eller mm/dd/yy. 
Tryck . 

Skrolla för att välja Språk. Tryck . 
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4.4.6 LCD kontrast

 P För att ändra kontrasten på LCD 
 
 
 
   
   

4.4.7 Lyd
Gör det möjligt för dig att stänga av olika ljud som inte är relaterade 
till säkerhetsfunktionerna. 

4.4.8 Mobilt Kommunikationssystem
GSM-modulen är tillgänglig som ett tillbehör och tillåter aviseringar i mobilen 
genom Robomow Appen.

4.5 Manuell Drift 
Manuell drift brukes når du klipper plenen utenfor oppsatte tider eller når plenen må ryddes for mennesker og rusk før 
klippingen kan starte.
Hvordan starte manuel I betjening når Robomow er i ladestasjonen: 

 

För att använda Manuell klippning i en zon utan basstation.

Skrolla till val av Mobilt Kommunikationssystem i 
menyn för val av Gräsmatta. Tryck 

Tryck  för att välja På/Av

Tryck  för att aktivera GSM-modulerna

Tryck  för att välja meddelandetyp:  
Stöldskydd eller Användarstopp, tryck 

sedan  för att välja På/Av 

Tryck  för att välja LCD kontrast från 

Gräsklippare Alternativ menyn.

Skrolla för att välja önskad kontrast. Tryck . 

Tryck  för att välja Ljud från Gräsklippare 

Alternativ menyn.

Skrolla för att välja På/Av. Tryck  

Skrolla för att att välja läget Operationer (Kant 
+ Skanning eller endast skanning). Tryck . 

Skrolla för att välja zonen du vill att Robomow 
ska klippa, Tryck .

Skrolla för att att välja läget Operationer (Kant 
+ Skanning eller endast skanning). Tryck . 

Skrolla för att välja den zon du vill att 

Robomow ska klippa (du kan välja mellan 

Huvudzon och eventuell(a) delzon(er). Tryck 

.

Tryck .

Placera Robomow på gräsmattan.

Mobile komm.
System

GSM Module 
På/Av

GSM Module 
Meddelande typ

GSM Module 
Activate
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   Kapitel 5 Använda manöverboxen

5.1 Manöverboxens meddelanden
  

Indikatormeddelanden Händelse

Dockningsindikator är tänd.  Gräsklipparen är i basstationen.

Driftsindikatorn är tänd.  Gräsklipparen är i inte basstationen.

På/Av-knappindikator är tänd. Klippschema är AV

Kabelindikator - Blinkar och piper Kantkabeln är av, bortkopplad eller 
för lång. 

Alla indikatorer blinkar.

Gräsklipparen återvände inte 
till basstationen efter 4 timmars 
frånvaro. När gräsklipparen uppfattas 
i basstationen, stängs varningen av.
För att stänga av 
indikatormeddelanden tryck på På/
Av-knappen.

Alla indikatorer blinkar och 
en summerton hörs under 10 
sekunder.

Antistöld är inställd som På och 
gräsklipparen är avlägsnad från 
basstationen under tid då den inte är 
schemalagd att klippa.
För att stänga av 
indikatormeddelanden tryck på På/
Av-knappen.

5.2 Sätta på och och stänga av summerton
 P Tryck och håll inne På/Av-knappen under 10 sekunder.

o Ett kort pip indikerar På.
o En blinkning indikerar Av. 

 

5.3 Avaktivera automatisk drift
Detta alternativ används för att avaktivera den automatiska driften av 
Robomow enligt dess förvalda inställningar. 
Avaktivering av automatisk drift förhindrar inte att gräsklipparen används till 
manuell klippning.

 P Tryck och håll inne På-/Av-knappen under 2 sekunder.

Ikonen för "Klippschema av" visas.

 ) Om Robomow när detta görs är i drift och klipper så:
o Kommer Robomow att avsluta det nuvarande klippschemat.
o Kommer Robomow efter återkomst till basstationen inte att avgå 

för nästa schemalagda klipptid.

 P För att Aktivera automatisk drift

 ) Tryck och håll inne På-/Av-knappen under 2 sekunder. 

Dockningsindikator

Driftsindikator Kantkabelindikator

På/Av-knapp
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   Kapitel 6 Laddning
- 
- 

Risk för chock, skada, elchock!  
Använd aldrig manöverboxen eller ladda Robomow på platser där det är 
extremt fuktigt eller det finns risk att kontakterna blir våta.  
Använd aldrig manöverboxen om trådarna är skadade.  
Använd bara den rekommenderade manöverboxen tillsammans med din 
Robomow.

Viktigt: Rekommendationen är att placera manöverboxen på en skyddad, 
torr plats. Manöverboxen behöver luftventilation och ska inte utsättas för 
direkt solljus eller regn.  
Placera inte manöverboxen inuti en platspåse: Den kan överhettas.

 
Efter varje klippning laddas Robomow automatiskt i basstationen. 
 
Laddningen tar upp till 2 timmar, beroende på förhållandena. 

6.1 Laddning under säsong
Basstationen är den primära laddningskällan när Robomow är dockad och 
kommer att behålla optimal batteriladdning i väntan på avgång.
. 

6.2 Laddning under icke-säsong
Under månader som inte är säsong, såsom vinter, behöver Robomow 
kontinuerligt laddas för att undvika skada på batterierna.  
Gräsklipparen ska inte lagras och laddas där temperaturen är kallare än 
-10°C.
Anslut Robomow direkt till manöverboxen enligt följande:

 P Avlägsna Robomow från sin basstation.

 P Avlägsna basstationens huvudenhet (Laddningsadapter) genom att lyfta 
det främre handtaget uppåt och skjuta adaptern framåt från baksidan av 
basstationen. (Se avsnitt 2.6.3).

 P Dra ut den 20 m (65 ft) långa förlängningssladd och kantkabeln från 
basstationens huvudenhet.

 P Placera skyddet på änden av den 20 m (65 ft) långa förlängningssladd 
och den synliga anslutningskontakten för att skydda den från regn och 
korrosion. Täck också över anslutningskontakten för kantkabeln.

 P Anslut manöverboxens kabeln till den 20 m (65 ft) långa 
förlängningssladd. Lyft på gummiskyddet bakom basstationens huvuddel 
(Laddningsadapter) uppåt för att få åtkomst till anslutningen. Anslut 
kabeln till basstationens huvudenhet.

 ) Obs: Detta är inte samma ställe som den 20 m (65 ft) långa 
förlängningssladd var ansluten till på basstationens huvudenhet när 
den satt på basstationen.

Robomow kan 
laddas med 

manöverboxen.

20 m (65 ft.) 
Förlängningskabeln
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 P Skjut basstationens huvudenhets kontakter in i den 
främre öppningen på Robomow.

 P Laddningen påbörjas omedelbart och LDC visar:

 P När batteriet är fulladdat och meddelandet Klar visas.

 P Låt gräsklipparen vara ansluten hela vintern.

 P När säsongen startar, placera Robomow i sin basstationen för att att 
påbörja automatisk drift i likhet med föregående säsong.
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   Kapitel 7 Felsökning 
 

7.1 Textmeddelanden och felsökning
Robomow övervakar kontinuerligt sin prestanda. Den producerar textmeddelanden som hjälper dig att köra den smidigt: 
Textmeddelanden i händelse av ett driftsfel liksom textmeddelanden som uppmanar användaren att utföra en viss åtgärd.

 P Normalt, om gräsklipparen stannar, visas ett meddelande. Den här skärmen är påslagen i 15 minuter.

 ) Om du anländer senare än dessa 15 minuter, kommer skärmen vara tom.

 P För att väcka Robomow och se det senaste textmeddelandet som visades föregående stoppet, tryck . 

Följande tabell visar alla felmeddelanden och de vanligaste orsakerna. Nästa tabell ger dig detaljer och troliga orsaker 
på andra fel, som inte orsakar felmeddelanden. 
Om ett fel inte går att lösa med dessa tabeller, ring efter din serviceleverantör.

7.2 Felmeddelanden och åtgärder
Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter meddelandetext. 

Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Basproblem - Robomow misslyckas vid ett flertal tillfällen i 
rad få åtkomst till basstationen.

- Justera basstationens position.

- Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

Hoptryckt 
stötdämpare

- Främre eller bakre stötdämparen är ständigt 
hoptryckt

- Flytta bort gräsklipparen från föremål som pressar mot 
stötdämparen.

Kontr. klipphöjd

- Klippmotorerna har utsatts för överström under 
för lång tid eller på grund av att något föremål 
har fastnat i eller snurrats runt knivarna. 

- Någonting hindrar en kniv från att rotera fritt. 
För mycket gräs har samlats under klippdäcket; 
ett rep eller något liknande föremål har snurrats 
runt kniven.

- VARNING – Slå från säkerhetsswitchen före knivarna 
kontrolleras. 

- Kontrollera om det finns främmande föremål eller skräp 
som förhindrar rotation.  

- Rensa bort det hopsamlade gräsklippet med hjälp av en 
träpinne.

Kontr. strömmen

- Manöverboxen är inte ordentligt ansluten till 
huvudsaklig manöverbox.

- Kontrollera att manöverboxen är ordentligt isatt i 
eluttaget

- Ingen ström till uttaget eller huvudströmmen är 
avstängd

- Slå på strömmen till eluttaget.

- Kontrollera detta uttag genom att sätta i en annan 
apparat. 

- Gräsklipparens eller basstationens kontakter är 
smutsiga - Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

- Laddningen fungerar inte, fastän det finns 
fysisk kontakt mellan gräsklipparen och 
basstationens kontakter.

- Kontrollera att kabelanslutningen mellan manöverboxen 
och basstationen är bra.
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Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Hamnar utanför

- Kantkabeln är för nära kanten.

- Gräsmattans sluttning är för brant.

- Robomow lyckas inte att svänga vid kanten 
och gräsklipparen glider utanför området.

- Robomow har glidit ut från området på grund 
av sluttning eller vått gräs.

- Ta bort kabeln mot insidan av gräsmattan.

-  Inkludera inte området med mycket branta sluttningar.

- Fyll igen gropar och ihåligheter på marken.

- Öka klipphöjden. 

överbel.drivning 
Kyler…

- Drivmotorerna har arbetat under svåra 
förhållanden för länge. 

- Du behöver inte göra någonting alls. 

- Robomow kommer automatiskt att upprepa klippningen 
när drivmotorn har svalnat.

Problem framhjul
- Framhjulet har lyfts upp från marken under för 

lång tid under drift. 

- Robomow har kört på ett hinder som lyfter upp 
framkanten: 
Ta bort eller uteslut föremålet från klippområdet.

- Om Robomow används på en slänt som är för brant för 
säker klippning:  
Uteslut denna från klippområdet.

- Om högt gräs hindrar framhjulet från att kunna gå för 
fullt på marken: 
Öka klipphöjden.

- Om marken består av stora hål eller fördjupningar som 
framhjulet kan köra ner i när det passerar förbi:  
Fyll igen dessa håligheter och jämna till marken.

Handtaget lyft - Handtaget har lyfts vid försök att starta 
klippning.

- Tryck tillbaka handtaget i position för att aktivera 
automatisk drift.

Knapp nedtryckt - Någon av knapparna på manöverpanelen är 
konstant nedtryckt.

- Tryck  för att bekräfta meddelandet och fortsätta 
driften. Detta meddelande visas endast som information.

Knappar låsta - Barnlåset är aktiverat. - Tryck på knappen  och tryck på knappen   
Barnlås kan avaktiveras med Inställningar på menyn.

Överbel. 
klippning 

Kylning, vänta

- Klippmotorn har arbetat under svåra 
förhållanden för länge.

- Du behöver inte göra någonting alls - Robomow kommer 
automatiskt att upprepa klippningen när klippmotorn har 
svalnat.

Ingen kabelsign.

- Manöverboxen / Kantswitchen är inte påslagen 
eller inte ansluten till den zon som ska klippas.

- Kantkabeln är inte ansluten till basstationen / 
kantswitchen.

- Kantkabeln avklippt.

- Kontrollera att basstationen är ansluten till eluttaget.

- Koppla loss manöverboxen från eluttaget och sätt in den 
igen efter 10 sekunder. 

- Kontrollera att kantswitchen är ansluten till rätt zon och 
att den är påslagen

- Kontrollera anslutningen mellan kantkabeln till 
basstationen / kantswitchen.

- Kontrollera kantkabeln för skador.

Regn upptäckt
- Drift är senarelagd eftersom Robomow 

upptäckte regn vid programmerad tid att starta 
automatisk från basstationen. 

- Du behöver inte göra någonting alls-  
meddelandet visas tills Robomow inte längre känner av 
regn och börjar klippa. 

Låg batt.spänn.

- Maximal drifttid har uppnåtts (visas i zon utan 
basstation).

- Gräsklipparen letar efter basstation men 
batterispänningen är för låg för att den ska 
kunna fortsätta sökprocessen.

- Anslut laddaren till gräsklipparen eller placera den i 
basstationen för laddning.

- Kör gräsklipparen manuellt genom att använda 
fjärrkontroller eller bär den till basstationen.
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Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Starta ann.plats - Drivhjulsmotorerna har arbetat under kraftig 
belastning vid automatisk eller manuell drift.

- Kontrollera att gräsklipparen inte har fastnat, vilket 
medför att drivhjulen slirar

- Kontrollera marken kring gräsklipparen för håligheter och 
ojämnheter. Fyll igen håligheter och jämna till marken.

- Kontrollera så att hjulen kan rotera fritt och att ingenting 
hindrar detta. 

- Avlägsna gräsklipparen från den aktuella platsen och 
starta om proceduren.

Starta insida - Automatisk drift initieras när roboten är 
placerad utanför kantkabelns slinga.

- Placera gräsklipparen på gräsmattan och tryck på  
knappen.

Fastnat på 
platsen

- Robomow har fastnat på en plats. Den kan inte 
köra vidare.

- Kontrollera marken där gräsklipparen stannade för 
håligheter och ojämnheter och fyll igen håligheter och 
jämna till marken, speciellt i närheten av kanten där 
Robomow svänger.

- Robomow har svårt att svänga eftersom 
framhjulet är blockerat av ihålighet eller 
ojämnhet. Orsakar att gräsklipparen svänger 
utan att använda kabel eller stötdämpare.

- Kontrollera att området inte är för brant. 

- Arbeta huvudsakligen vid torra förhållanden.

- Kontrollera att kantkabeln inte är för nära kanten – vid 
behov avlägsna.

- Kontrollera att inställningen på klippdäcket inte är för låg.

Slå från switch 
före lyft

- Användaren lyfter Robomow manuellt med 
säkerhetsswitchen i läge På. - Slå från säkerhetsswitchen före Robomow bärs.

Väntar på 
Signal...

- Robomow har stannat: Den upptäcker inte 
någon signal.

- Kontrollera strömmen till manöverboxen.

- Det kan bero på strömavbrott. Du behöver inte göra 
någonting alls. Robomow kommer att återgå i drift så 
snart strömmen är tillbaka.

.לא ברור מדוע הטבלאות כאן נפרדות. אם אין צורך, אפשר לאחד עם הטבלה העליונה. אם יש משמעות – אולי נצטרך לשאול כדי להוסיף כותרת מתאימה -

7.3 Andra problem 

Inträffat problem Trolig orsak/händelse Åtgärd

Dålig klippkvalitet

- Slö kniv
- Växla mellan de två knivarna för att använda den vassa 

sidan som ännu inte använts.

- Byt ut knivarna.

- Gräset är för högt i relation till den inställda 
klipphöjden.

- Vi rekommenderar att du inte klipper mer än 1/3 av den 
gröna delen av gräset. 

- Ställ in klipphöjden till ett högre läge och minska den 
successivt.

- Under säsong när gräset växer fort – använd Robomow 
mer ofta för att underhålla gräsmattan (se avsnittet 4.3.2 
Ökning / minskning av drift).

- Gräset är vått. 

- Ansamling av gräsklipp runt knivarna.

- För bästa resultat, kör Robomow när gräset är torrt. 
Rekommendationen är att klippa gräset under tidiga 
morgontimmar.

- Slå från säkerhetsswitchen och använd kraftiga handskar 
när gräsklippet tas bort.

Gräsklipparen hittar 
inte basstationen eller 

gräsklipparen följer 
närliggande kantkabel 

när den följer kantkabel 
i läget Kantkabel följer.

- Det finns en ö / hinder eller smal passage 
som hindrar gräsklipparen från att slutföra 
körningen mot basstationen i läget Kantkabel 
följer.

- Minska avståndet för läget Kantkabel följer från det 
förinställda 7. 
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Inträffat problem Trolig orsak/händelse Åtgärd

Gräsklipparen 
dockar inte 
ordentligt 

och ansluter 
ibland inte till 

kontakterna på 
basstationen

- Höjdskillnader mellan gräsmattan och 
basstationens yta.

- Fyll igen en del av marken för att få gräsmattan i nivå 
med basstationen för att erhålla en mjuk ingång till 
basstationen.

- Kabeln undertill basstationen är inte stram 
och inte placerad i basstationens mitt.

- Kontrollera kabeln undertill basstationen så att den är 
stramt åtdragen och centrerad under basstationen.

- Basstationen är placerad på en sidolutning. - Placera basstationen på en relativt jämn mark.

- Basstationen är placerad för nära ett hörn på 
gräsmattan. - Flytta basstationen bortom 3 meter från ett hörn.

Ojämnt 
klippresultat

- Robomow avslutar inte klippningen inom 
min. tiden på grund av att inaktiv tid infaller 
under klippschemat.

- Minimera fönstret för inaktiv tid för att tillåta Robomow att 
avsluta klippschemat och få ett jämnare klippresultat.

- Gräset växer väldigt fort.
- Om det är säsong för snabbväxande gräs - minska tiden 

mellan klippscheman (se avsnitt 4.3.2 Öka / Minska 
arbetstid)

- Gräsmattans form är komplex (form, smal 
passage, sluttningar och hinder).

- På komplicerade gräsmattor tar gräsklipparen mer tid på 
sig för att få ett bättre klippresultat.  
Öka Intensiteten (se avsnittet 4.3.2.1 Öka / Minska 
arbetstid).

- Det klippta området är mindre än den 
faktiska ytan på gräsmattan.

- Utöka zonens yta (se avsnittet 4.3.3 Redigera en 
befintlig zon).

Robomow klipper 
vid fel tider

- Inställningarna för Inaktiv tid (dagar och 
timmar) är felaktig.

- Kontrollera att tiden på gräsklipparen är inställd korrekt.

- Ställ in tid (Se avsnitt 4.4.4 Tid och datum).

- Återställ den Inaktiva tiden (se avsnittet 4.3.1 Ställ in 
inaktiv(a) arbetstid(er)).

Indikatorn för 
avbruten kabel 

blinkar på 
manöverboxen 

- Kabel mellan manöverbox och basstation är 
urkopplad eller skadad.

- Kontrollera att kabeln är inkopplad och att kabeltrådarna 
är ordentligt åtdragna

- Kantkabeln avklippt
- Gå längs kantkabeln.  

Leta efter synliga skåror eller brott i kabeln.  
Reparera med Robomows kabelskarvdon.

Indikatorn för 
dålig anslutning 

blinkar på 
manöverboxen

- Dåliga anslutningar - Kontrollera och reparera alla lösa/dåliga eller korroderade 
anslutningar.

- Hoptvinnade kablar, eller en skruvklämma 
isolerad med isoleringstejp är inte en 
tillfredsställande skarvning.  
Fukt från jorden kan medföra att kablarna 
oxiderar och efter en tid.. Kan detta medföra 
öppen strömkrets.

- Använd de skarvkopplingar som finns med i kartongen. De 
är vattentäta och ger en pålitlig elektrisk kontakt.

Robomow är 
bullrig och 

vibrerar
- Skadade eller obalanserade knivar

- Kontrollera att gräsmattan är fri från grenar, stenar och 
andra objekt som kan skada knivarna, innan Robomow 
används.

- Byt ut knivarna.

LCD-skärmen 
visar ett 

främmande språk.

- Språkinställningen har inte ändrats eller var 
inte korrekt utförd.

- Tryck på knapparna AVBRYT + NED under mer än 3 
sekunder. Det är genvägen till menynSpråk. 
Ändra språk.

Klipp- och 
laddningstid 
är kortare än 

normalt

- Detta beteende är normalt vid låga 
temperaturer (under 15 ºC (59 ºF)). - Ingen åtgärd behövs.
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   Kapitel 8 Specifikationer

Mått

73,5 cm (L) x 66 cm (W) x 31 cm (H) (29” L x 26” W x 12.2” H)

Vikt 

19 kg (51 lb), inklusive batterier.

Ljudnivå

ECO-läge: 66 dB Uppmätt (Garanterad – 68 dB).

Högeffekt: 72 dB Uppmätt (Garanterad – 74 dB).

Ljudnivån för operatören understiger 70 dBA.

Klippbredd

56 cm Klippbredd – 2 Blad om 28 cm (22”).

Klipphöjd

20-80 mm (0,8”-3”)

Knivmotor varv/minut

4000 rpm (ECO-läge – 3300 rpm).

Batterier och laddning

26V Lithium Iron-Phosphate Batteri (LiFePO4) 6Ah  
Laddningstid – Max. 2 timmar.

L

W

H

H

ANTISTÖLDKOD
Skriv ned din 4-siffriga Antistöldkod. 

Om du glömmer koden hittar du den här. 

____     ____     ____     ____

Robomows serienummer 

_______________________

SIDA

BAKSIDA

BOTTEN
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   Kapitel 9 Underhåll och förvaring 

9.1 Underhåll av klippdäcket
Robomow är en ändamålsenlig biogräsklippare. Gräsklipp kan samlas 
under klippdäcket, framför allt när man klipper vått eller fuktigt gräs.  

Varning 
Det kan hända allvarliga olyckor! 
Slå alltid ifrån säkerhetsswitchen innan gräsklipparen lyfts.  
Knivarna är mycket vassa. De kan orsaka allvarliga rispor eller skärsår.  
Bär alltid kraftiga arbetshandskar när du arbetar med eller runt knivarna. 
ANVÄND ALDRIG en skadad eller avbruten kniv. Använd bara vassa 
knivar.

 

 P Inspektera undersidan av gräsklipparen en gång i månaden. Rengör vid 
behov. 

 P Skrapa försiktigt bort gräsresterna från undersidan av klippdäcket. 
Det mesta av gräsklippet kan tas bort genom att använda en smal träpinne eller ett 
liknande föremål. 
Vid behov, ta bort knivarna för att bättre komma åt klippkammaren. 

c VIKTIGT c Placera inte gräsklipparen upp-och-ned. 

 
Luta den istället mot något annat föremål för att bättre komma åt området 
runt klippdäcket.

c VIKTIGT c Använd ALDRIG vattenslang eller någon annan typ av 
vattenspruta för att rengöra undersidan av gräsklipparen. Vätskor kan 
skada komponenterna.  
Använd bara en fuktig trasa för att torka rent ytan när du har skrapat bort 
gräsklippet.
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9.2 Underhåll av knivarna
 P Robomows knivar måste undersökas en gång i månaden. 

 P Använd bara vassa knivar. Byt ut eventuellt skadade knivar. 

 P Byt knivar enligt tabellen här nedanför, eller oftare om de har blivit väldigt 
slöa. 

Storlek på 
gräsmatta Instruktioner

Mindre än 1000 m2 
(11000 ft2)

Vid slutet på säsongen, växla knivarna, placera 
den vänstra kniven på den högra motorn och de 
högra knivarna på den vänstra motorn.
Byt ut knivarna vartannat år.

Större än 1000 m2 
(11000 ft2)

Vid slutet på säsongen, växla knivarna, placera 
den vänstra kniven på den högra motorn och de 
högra knivarna på den vänstra motorn.
Byt ut knivarna vid årets slut.

 

 P För att bort knivarna:

 ) För in den del av verktyget för borttagning av knivar som har en 
klämma i den öppna skåran mellan låsflikarna på knivens vardera 
sidor. 

 ) Vrid verktyget för borttagning av knivar en aning så att klämman 
lägger sig på toppen av låsflikarna på knivens vardera sidor.

 ) Tryck på handtaget till verktyget för borttagning av knivar. 
Låsflikarna på vardera sidan om kniven kommer att klämmas 
ihop (1).  
 
 
 

 ) Dra därefter ut kniven ur gräsklipparen (2).  
 
 
 
 

 ) När du sätter tillbaka kniven, sätt räfflorna mitt för varandra och 
tryck tills du hör ett tydligt klickljud, som indikation på att kniven 
sitter fast ordentligt på axeln.

VARNING! SLÅ ALLTID IFRÅN SÄKERHETSSWITCHEN FÖRE BLADEN 
BYTS UT!

c IMPORTANT c Det är tillrådligt att byta ut bägge knivarna tillsammans, 
för bästa resultat och inte endast en av knivarna. Maskinslipning 
rekommenderas inte, eftersom det orsaka problem med balans.

1

2
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9.3 Avfallshantering för gamla batteripaket

c IMPORTANT c Släng inte batterierna bland dina hushållssopor. 
Batteriet måste samlas in, återvinnas eller slängas bort på ett miljövänligt 
sätt. Lämna tillbaka gamla batteripaket till godkänd återvinning för batterier.

9.4 Skarvning av kantkabeln
Om kantkabeln måste skarvas ihop: Använd de skarvkopplingar som finns 
med i Robomows kartong. De är vattentäta och ger en pålitlig elektrisk 
kontakt.

c IMPORTANT c Innan skarvning av kantkabel koppla bort 
manöverboxen från eluttaget. 

 P Skala av 1,5 cm från båda kabeländarna.

 P Tvinna ihop de båda avskalade kabeländarna.

 P Sätt in de tvinnade kablarna i kabelskarvdonet.

 P Skruva fast kabelskarvdonet, på de hoptvinnade kablarna; se till att det 
är tätt. 

c IMPORTANT c Varken hoptvinnade kablar, eller skruvklämma 
isolerad med isoleringstejp är en tillfredsställande skarvning.  
Fukt från jorden kan medföra att kablarna oxiderar och efter en tid kan 
detta medföra en öppen strömkrets.

9.5 Underhåll av basstationens område
 P Se till att ingången till och området runt basstationen är fritt från löv, 

pinnar, kvistar och annat skräp som har en tendens att samlas på 
dessa områden. 

 P SPRUTA ALDRIG vatten med slang direkt på eller in i basstationen. 

 P Var försiktig när du trimmar runt basstationen med en eldriven 
grästrimmer då skador kan uppstå på förlängningssladd.

 P Vid eventuella skador på någon del av förlängningssladd, sluta 
använda gräsklipparen och basstationen, dra ur stickproppen och byt 
ut den.

9.6 Vinterförvaring av gräsklipparen
 P Följ instruktionerna i avsnitt 6.2 (Laddning under icke-säsong).

Skarvdon för 
kabel
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   Kapitel 10 Tillbehör 

Knivset
Ha alltid ett set knivar hemma i 
reserv. Vassa knivar är viktiga 
för säkerheten och ett bra 
klippresultat.

Batteri
Används för att förnya livet 
på ett befintligt batteri och 
förbättra klippkapaciteten.

Kantkabel
För större gräsmattor och 
ytterligare zoner.

 

Förpackning med peggar 
(50)
För större gräsmattor och 
ytterligare zoner.

 

Skarvdon för reparation av kabel 
Används för att reparera eller 
skarva kablar (vid behov).

  

Anslutningskontakt
Används för att ansluta den 
färdiga 
kantkabelinstallationen till 
kantswitch eller basstation.

Basstation och manöverbox
Används för att kunna ha flera 
klippscheman i separat(a) zon(er).

Fjärrkontroll
Används för att manuellt 
köra och klippa varsomhelst. 
Har en säkerhetsfunktion 
som förhindrar användning 
av misstag.

Kantswitch
För zoner som inte är anslutna till 
basstationen.

Batteripaket för kantswitch
Är att föredra för områden 
där elektricitet saknas 
eller inte är tillräckligt nära 
kantswitchen.

Brottdetektor för Kantkabel
Används för att hitta exakt plats för 
ett brott i Kantkabeln.

GSM-modul
Tillåter aviseringar genom 
Robomow Appen (för alla 
RS- och TS-modeller).
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Robomow®- Skötsel av gräsmattor har aldrig varit så lätt 

Bästa tidpunkt för klippning 
Klipp gräsmattan när gräset är torrt. Detta förhindrar att gräsklippet klumpar ihop sig och bildar små högar på gräsmattan.
Klipp sent på dagen hellre än under den varmaste tiden på dagen. 

Klippningsfrekvens 
Klippning ofta producerar korta, små gräsklipp. Under den aktiva växtsäsongen bör klippningsfrekvensen ökas till en 
gång var 3-5 dag, så att gräset inte blir för långt. Kort gräsklipp förmultnar snabbare och täcker inte gräsets yta. Om 
gräset är för långt, öka klipphöjden, klipp, minska därefter klipphöjden efterhand och klipp flera gånger. 

Klipphöjd 
Följ “1/3-regeln:” klipp inte mer än 1/3 av gräsets längd.  
Lämplig klippning producerar kort gräsklipp som inte täcker gräsytan.   
Du kanske blir tvungen att klippa gräset oftare, eller klippa det två gånger, när 
gräset växer snabbt, som exempelvis på våren.

Vatten 
Gräsåtervinning minskar den mängd vatten som gräsmattan behöver eftersom 
gräsklippet består av 80 – 85 % vatten. Gräsåtervinning minskar avdunstnings-
förlusterna från jordytan och bevarar vatten. De flesta gräsmattor kräver mindre 
vatten vid gräsåtervinning. 
 
Bevattning 
Vattna din gräsmatta mellan 04.00 och 08.00 på morgonen så att vattnet har tid att sjunka ner i jorden innan solvärmen 
förorsakar avdunstning. 

Din gräsmatta behöver ca. 3-4 cm vatten i veckan. Vattning på djupet gör det möjligt för gräset att utveckla ett djupt 
rotsystem, vilket hjälper gräsmattan att stå emot sjukdomar och torka. 

Vattna inte för mycket 
För mycket vatten är inte bara slöseri utan det kan också öka tillväxten av grästorvor, vilket gör att gräsmattan måste 
klippas oftare. Låt jorden torka ut delvis mellan vattningarna. Vattna när ca. 5 cm av det översta jordlagret har torkat ut. 
Använd ett föremål som exempelvis en skruvmejsel för att testa jorden och mäta fuktdjupet.

Gödsling 
Gräsåtervinning minskar den mängd gräsmattegödning som behövs, därför att gräsklippet levererar ca. ¼ av  
gräsmattans årsbehov.  
 
Knivar 
Se till att hålla gräsklipparens knivar vassa. Vassa knivar ger en ren, säker och effektiv klippning. Slöa knivar kommer 
att slita och dra i topparna av gräset vilket kan vara en inkörsport för sjukdomsorganismer och försvagning av 
gräsplantan. Vi rekommenderar att båda  Robomow-knivarna byts ut en gång om året. 

Halm 
Gräsklipp och halm är inte jämförbara. Som vi tidigare nämnt består gräsklipp av cirka 80-85 procent vatten med 
endast små mängder av lignin, och förmultnar mycket snabbt.

När vi stannar upp och tänker efter kan vi konstatera att golfklubbar, idrottsplatser och parker i åratal har klippt gräset och 
återvunnit det utan att använda gräsuppsamlare. 

En liten mängd av halm (ca. 1-1,5 cm) är faktiskt välgörande för en gräsmatta. Gräsklippet skyddar gräsmattans 
rotsystem från värme och vätskeförlust.

Kapitel 11 Tips för underhåll av din gräsmatta
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RS Series begränsad garanti

 
Friendly Robotics lämnar en garanti till den ursprunglige köparen att RS-seriens ’Produkter’ är fria från materialfel eller tillverkningsfel, om de används 
för normalt privat* bruk, under en period av 24 månader; 12 månader för batterierna, med början från datum för inköpet. För produkttillbehör, inklusive 
utbytesbatterier, lämnas en garanti om 6 månader från datum för inköpet. Denna garanti täcker kostnaderna för delar eller arbete för reparation av dolda 
defekter när de utförs av en auktoriserad Friendly Robotics service- och garantifirma. Ett giltigt köpebevis krävs för garantireparationer. 

Den begränsade garantin täcker inte någon form av transportkostnader. Ägaren bär ansvaret för transportkostnader till en auktoriserad 
Friendly Robotics service- och garantifirma.

* Med normalt privat bruk menas att produkten används på den tomt där ditt primära hem är beläget. Användning på mer än en plats 
betraktas som kommersiell användning, och i sådana fall gäller inte garantin. 

Saker och förhållanden som inte täcks 

Denna uttalade garanti täcker inte följande: 

• Kostnader för normala servicedelar eller procedurer, som knivar eller slipning av knivar.
• Eventuella delar som har bytts ut, använts på fel sätt, vanvårdats eller kräver utbyte eller reparation beroende på olyckor eller 

brist på ordentligt underhåll.
• Normalt slitage, inklusive missfärgningar i färg eller plastdelar.
• Kostnader för installation eller återinstallation, borttagande av installation eller eventuella kostnader eller skador i samband 

med felaktig installation eller användning av produkten.
• Inga produkter som har öppnats, reparerats, modifierats eller ändrats av någon annan än en Friendly Robotics auktoriserad 

reparationsverkstad.
• Reparationer som är nödvändiga beroende på felaktig batterivård och/eller felaktiga laddningsprocedurer, exempelvis i våta 

förhållanden, oregelbunden strömförsörjning, eller underlåtenhet att förbereda gräsklipparen eller batteriet på rätt sätt vid 
perioder då de inte används.

• Reparationer som är nödvändiga på grund av vatten- eller regnskador, reparationer beroende på åskväder eller andra 
naturkatastrofer.

 

Instruktioner för att få garantiservice
Om du tror att din Friendly Robotics produkt har ett materialfel eller tillverkningsfel, kontakta den återförsäljare som sålt produkten. 

Ägarens ansvar
Du måste underhålla och sköta om din Friendly Robotics produkt genom att följa de underhålls- och skötselinstruktioner som finns beskrivna i bruksan-
visningen. Rutinmässigt underhåll, antingen det genomförs av en servicefirma eller av dig själv, är på din egen bekostnad.

Allmänna villkor
Reparation hos en service- och reparationsverkstad som är auktoriserad av Friendly Robotics är den enda hjälp du kan få under denna 
garanti. Det finns ingen annan direkt eller indirekt garanti. All underförstådd garanti för säljbarhet och ändamålsenlighet för ett visst syfte 
är begränsade till varaktigheten av denna uttalade garanti. Robotics är inte ansvariga för indirekta skador eller skador som uppstår i 
samband med, eller som en följd av, användandet av Friendly Robotics-produkter vilka täcks av denna garanti, inklusive eventuella 
kostnader eller utgifter för att skaffa fram ersättningsutrustning eller för service under rimliga perioder av funktionsstörningar eller icke-
användning i avvaktan på att garantireparationer ska bli klara. Vissa länder tillåter inte undantag för tillfälliga eller följdskador, eller 
begränsningar för hur länge en underförstådd garanti varar, varför ovanstående uteslutningar och begränsningar kanske inte gäller dig. 
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från land till land.

 
 

Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som specificeras i denna bruksanvisning.
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