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SRE2600X
Art.-Nr. 119780

600 x 490 x 245 mm

max. 2 000 m2

Standardně 40 % (22°)
max. 58 % (30°)

320 mm

30 – 60 mm, à 1 mm

IPX1

max. 3 400 min-1

65 dB(A) [LWA = 63 dB(A), K = 1,9 dB(A)]

cca 11,5 kg

Li

25,9 V/4,5 Ah/116,5 Wh

230 V AC/27 V AC
16 A/2,2 A
50 Hz/60 VA
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K tomuto návodu k použití

1 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ
■ U německé verze se jedná o originální návod

k použití. Všechny ostatní jazykové verze
jsou překlady originálního návodu k použití.

■ Před uvedením do provozu si
bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod
k použití. To je předpokladem pro bezpečnou
práci a bezproblémovou manipulaci.

■ Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si
jej mohli přečíst, když budete potřebovat
informace o stroji.

■ Předávejte dalším osobám pouze výrobek s
tímto návodem k použití.

■ Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a
varování uvedená v tomto návodu.

1.1 Vysvětlení symbolů a signálních slov

NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostředně hrozící
nebezpečnou situaci, která – pokud se jí
nevyhnete – má za následek smrt nebo
vážné zranění.

VÝSTRAHA!
Označuje možnou nebezpečnou situaci,
která – pokud se jí nevyhnete – může mít
za následek smrt nebo vážné zranění.

OPATRNĚ!
Označuje možnou nebezpečnou situaci,
která by mohla mít za následek menší
nebo středně těžké zranění, pokud se jí
nevyhnete.

POZOR!
Označuje situaci, která by mohla mít za
následek věcné škody, pokud se jí
nevyhnete.

UPOZORNĚNÍ
Speciální pokyny pro lepší srozumitelnost
a manipulaci.

2 POPIS VÝROBKU
Tato dokumentace popisuje plně automatickou,
robotickou sekačku na trávu s akumulátorovým
napájením, která se pohybuje volně po travnaté
ploše. Výšku sečení trávy lze nastavit.

2.1 Obsah dodávky
K rozsahu dodávky patří zde uvedené položky.
Zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny položky:

1

5

4

6

2

3

Č. Součást

1 Robotická sekačka na trávu

2 Stručný návod

3 Návod k použití

4 Rozšiřovací deska

5 Základna

6 Transformátor
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Popis výrobku

2.2 Robotická sekačka na trávu

3
3

5

4

4

1
2

6

6
7

7
8910

13

12

11

Č. Součást

1 Tlačítko STOP (ihned zastaví přístroj a
řezací nože zastaví do 2 sekund)

2 Ovládací panel s displejem (pod krytem)

3 Kontaktní plochy

4 Boční prohlubně jako madla

5 Nárazník

6 Přední kolečka (řiditelná)

7 Hnací kolečka

8 Žací ústrojí

9 Nožový buben

10 Rukojeť na přenášení

11 Upevňovací šroub

12 Protahovací nůž

13 Řezací nůž

2.3 Symboly na stroji

Symbol Význam

Třetí osoby držte stranou
nebezpečné oblasti!

Zvláštní opatrnost při manipulaci!

Nohy a ruce udržujte dál od
řezacího ústrojí!

Dodržujte bezpečnostní vzdálenost!

Před uvedením do provozu si
přečtěte návod k použití!

Ke spuštění přístroje zadejte PIN!

Na přístroji nejezděte!
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Popis výrobku

2.4 Ovládací panel

7 5

1
2 43

6

Č. Součást

1 : Přerušení sečení, přístroj najede
zpět do základny. Dalšího dne se opět
automaticky spustí v nastavený čas
sečení.

2 : Vyvolání hlavní nabídky.

3 Displej zobrazuje aktuální provozní stav
přístroje, název vybrané nabídky, její
body a funkce, které mají být zvoleny.

4 : Volba bodů nabídky, zvyšování
a snižování číselných hodnot, volba
mezi možnostmi nastavení.

5 : Ruční spuštění a přerušení
sečení resp. okamžitá obnova sečení po
stisknutí tlačítka Home ( ).

6 : Funkční tlačítka. Vyvolání
funkce, která se právě zobrazuje na
displeji nad tlačítkem.

7 : Zapnutí a vypnutí přístroje.

2.5 Displej

1

24

3 3

*
Hlavní nabídka

Nastavení
Informace

Zpět Potvrdit

Č. Zobrazení

1 Název vybrané nabídky (zde: "Hlavní
nabídka")

2 Body nabídky v nabídce. Vždy se
zobrazují jen dva body nabídky (zde:
"Nastavení" a "Informace"). Pomocí
tlačítek se šipkami ( ) lze zobrazit
další body nabídky.

3 Funkce vybraného bodu nabídky (zde:
"Nastavení"), lze vyvolat funkčními
tlačítky (  ) pod nabídkou.
■ : Stiskněte funkční tlačítko

vlevo.
■ : Stiskněte funkční tlačítko

vpravo.

4 Hvězdička k označení zobrazeného
bodu nabídky (zde: "Nastavení")
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Popis výrobku

2.6 Struktura nabídek

Hlavní
nabídka

Programy Týdenní program viz Kapitola 7.6 "Nastavení programu sečení",
strana 22

Počáteční body viz Kapitola 7.6.2 "Nastavení počátečních bodů",
strana 22

Informace o programu viz Kapitola 8 "Zobrazení informací",
strana 24

Nastavení Čas viz Kapitola 5.2 "Provedení základních nastavení", strana 20

Datum viz Kapitola 5.2 "Provedení základních nastavení", strana 20

Jazyk viz Kapitola 5.2 "Provedení základních nastavení", strana 20

Výška sečení viz Kapitola 7.2 "Nastavení výšky sečení", strana 21

Kód PIN viz Kapitola 5.2 "Provedení základních nastavení",
strana 20

Tóny tlačítek viz Kapitola 7.3 "Aktivace / deaktivace tónů tlačítek",
strana 21

Dešťový senzor viz Kapitola 7.4 "Nastavení dešťového senzoru",
strana 21

Zpoždění dešťového senzoru viz Kapitola 7.4 "Nastavení
dešťového senzoru", strana 21

EcoMode viz Kapitola 7.5 "Aktivace / deaktivace režimu Eco",
strana 22

Sekání okrajů viz Kapitola 7.7 "Sečení okrajů s ručním spuštěním",
strana 23

Vedlejší plocha Aktivní/Neaktivníviz Kapitola 7.8 "Nastavení
sečení vedlejších ploch", strana 23

Kontrast displeje viz Kapitola 7.9 "Nastavení kontrastu displeje",
strana 23

Ochrana nastavení viz Kapitola 7.10 "Ochrana nastavení",
strana 23

Nová kalibrace viz Kapitola 7.11 "Nová kalibrace", strana 23

Tovární nastavení viz Kapitola 7.12 "Vraťte se k nastavení z
výroby.", strana 24

Informace Servis nožů viz Kapitola 8 "Zobrazení informací", strana 24

Hardware viz Kapitola 8 "Zobrazení informací", strana 24

Software viz Kapitola 8 "Zobrazení informací", strana 24

Informace o programu viz Kapitola 8 "Zobrazení informací",
strana 24

Poruchy viz Kapitola 8 "Zobrazení informací", strana 24
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Popis výrobku

2.7 Základna

1
2

2
3

4

5

5

6 7

8

8

Č. Součást

1 Tlačítko DOMŮ

2 Nabíjecí kontakty

3 Základní deska

4 Rozšiřovací deska

5 Pružinové svorky pro vymezovací kabel

6 Nízkonapěťový kabel

7 víko

8 Kontrolky LED k zobrazení stavu

2.8 Integrovaný akumulátor
Akumulátor je pevně zabudován do přístroje a
uživatel ho nesmí vyměňovat.

UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím akumulátor úplně
nabijte. Akumulátor je možné skladovat v
jakémkoli stavu nabití. Přerušení nabíjení
akumulátor nepoškozuje.
Akumulátor lze nabít jen v případě, že je
přístroj zapnutý.

■ Integrovaný akumulátor je při dodání
částečně nabitý. Za běžného provozu se
akumulátor přístroje nabíjí pravidelně. K
tomuto účelu přístroj najede do základny.

■ Integrovaná elektronika sledování nabíjení
automaticky ukončí nabíjení při dosažení
100 % stavu nabití.

■ Operace nabíjení funguje jen při dokonalém
kontaktu nabíjecích kontaktů základny
s kontaktními plochami na přístroji.

■ Při teplotách nad 45 °C vestavné ochranné
spínání zabraňuje nabíjení akumulátoru. Tím
je zabráněno poškození akumulátoru.

■ Zkracuje-li se výrazně provozní doba
navzdory plnému nabití, lze akumulátor
prostřednictvím prodejce, technika nebo
servisního partnera výrobce vyměnit za nový
originální akumulátor.

■ Jestliže je akumulátor kvůli stárnutí nebo
příliš dlouhému uskladnění vybitý pod
výrobcem určený práh, nelze jej již znovu
nabít. Akumulátor a elektronický
monitorovací systém nechejte zkontrolovat,
popř. vyměnit prodejcem, technikem nebo
servisním partnerem výrobce.

■ Stav akumulátoru se zobrazí na displeji.
Přibližně po 3 měsících zkontrolujte stav
akumulátoru. Přístroj zapněte a odečtěte stav
nabití akumulátoru. Jestliže je akumulátor
nabitý již jen přibližně ze 30 %, postavte
přístroj do základny a zapněte ho, aby se
nabil akumulátor.

■ Jestliže unikl elektrolyt z přístroje: Přístroj
nechte opravit servisním střediskem výrobce!

■ Jestliže byl akumulátor demontován z
přístroje: Jestliže byly oči nebo ruce
zasaženy unikajícím elektrolytem, ihned je
umyjte vodou. Poté neprodleně vyhledejte
lékaře!

2.9 Popis funkce
Pohyb po travní ploše
Robotická sekačka na trávu se pohybuje volně v
sečené oblasti vymezené vymezovacím kabelem.
Orientace přístroje probíhá pomocí snímačů,
které rozpoznávají magnetické pole
vymezovacího kabelu.
Jakmile přístroj narazí na překážku, zůstane stát
a pokračuje v jízdě jiným směrem. Jestliže
přístroj rozpozná vlhkost, automaticky se vrátí do
základny. Jestliže se přístroj dostane do situace,
ve které není provoz možný, vypne se.

Sečení a nabíjení
Fáze sečení se neustále střídají s fázemi
nabíjení. Jestliže se při sečení snížilo nabití
akumulátoru až k určité mezní hranici (indikace:
0 %), přístroj se vrátí podél vymezovacího kabelu
k základně.
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Bezpečnost

Pro běžné sečení jsou z továrny nainstalovány
programy sečení, mezi něž patří rovněž funkce
plošného a okrajového sečení. Tyto programy
sečení mohou být změněny.

3 BEZPEČNOST
3.1 Použití v souladu s určeným účelem
Tento přístroj je určen výhradně jen k použití
v soukromém sektoru. Jakékoliv jiné používání a
dále nepovolené přestavby a dodatečné montáže
budou považovány za použití k jinému než
určenému účelu a mají za následek zánik záruky,
dále ztrátu konformity (značka CE) a odmítnutí
jakékoli odpovědnosti za škody způsobené
uživateli nebo třetí straně ze strany výrobce.
Meze použití přístroje jsou:
■ max. plocha: 2000 m2

■ max. stoupání/spád: 40 % (22°)
■ max. boční šikmá poloha: 40 % (22°)
■ Teplota:

■ Nakládání: 0 – 45 °C
■ Sečení: 0 – 55 °C

3.2 Možné chybné použití
Tento přístroj není vhodný k používání ve
veřejných zařízeních, parcích, sportovištích, resp.
v zemědělství a lesnictví.

3.3 Bezpečnostní a ochranná zařízení

VÝSTRAHA!
Nebezpečí zranění
Poškozená a vyřazená bezpečnostní a
ochranná zařízení mohou vést k těžkým
poraněním.
■ Defektní bezpečnostní a ochranná

zařízení nechejte opravit.
■ Bezpečnostní a ochranná zařízení

nikdy nevyřazujte z provozu.

3.3.1 Zadávání PIN a PUK
Přístroj lze spustit jedině zadáním kódu PIN
(Personal Identification Number). Tím se brání
zapnutí neoprávněnými osobami. Kód PIN lze
změnit.
Při trojím chybném zadání kódu PIN je třeba
zadat k odblokování kód PUK (Personal
Unblocking Key). Zadáte-li špatně i tento kód, je
třeba počkat 24 hodin, než bude možné znovu
zadat kód.

Kódy PIN a PUK slouží současně jako pojistka
proti krádeži.
■ Kódy PIN a PUK si uložte na místě

nepřístupném neoprávněným osobám.

3.3.2 Snímače
Přístroj je vybavený několika bezpečnostními
snímači. Po vypnutí bezpečnostním snímačem
se přístroj automaticky nezapíná. Na displeji se
zobrazí chybové hlášení a to je třeba potvrdit.
Důvod reakce snímače je třeba neprodleně
odstranit.

Senzor zvedání
Jestliže přístroj zvednete během provozu za kryt,
pohon pojezdu se vypne a řezací nože se
zastaví.

Nárazové senzory k rozpoznávání překážek
Přístroj je vybaven senzory, které při kontaktu s
překážkami zajistí změnu směru jízdy. Při nárazu
na překážku se horní díl krytu lehce posune a
snímač nárazu zareaguje.

Senzor náklonu ve směru jízdy/stranou
Dosáhne-li stoupání nebo klesání ve směru jízdy
nebo stranová šikmá poloha 22°(40 %), přístroj
se obrátí resp. změní směr jízdy.

Dešťový senzor
Přístroj je vybaven dešťovým senzorem, který v
aktivovaném stavu při dešti přeruší průběh
sečení a zajistí návrat přístroje do základny.

UPOZORNĚNÍ
Přístroj lze spolehlivě provozovat v
bezprostřední blízkosti jiných robotických
sekaček na trávu.
Signál použitý ve vymezovacím kabelu
odpovídá standardu definovanému
asociací EGMF (Asociace evropských
výrobců zahradnických přístrojů –
Vereinigung Europäischer
Gartengerätehersteller) o
elektromagnetických emisích.
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3.4 Bezpečnostní pokyny
3.4.1 Obsluha
■ Mladiství mladší 16 let nebo osoby, které

nejsou seznámeny s návodem k použití,
nesmějí stroj používat. Respektujte
eventuální zemské specifické bezpečnostní
předpisy týkající se minimálního věku
uživatele.

■ Neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu, drog
nebo léků.

3.4.2 Bezpečnost osob a zvířat
■ Ve veřejně přístupných areálech musí být

kolem sečené oblasti umístěna výstražná
upozornění s tímto obsahem:

POZOR!
Automatická sekačka na trávu!
Nepřibližujte se přístroji!
Děti mějte pod dozorem!

■ Za provozu zajistěte, aby se děti nezdržovaly
v blízkosti přístroje nebo na něm a aby si s
ním nehrály.

■ Sezení na přístroji a zasahování dovnitř mezi
řezací nože je zakázáno!

■ Tělo a oděv držte v dostatečné vzdálenosti
od řezacího ústrojí.

3.4.3 Bezpečnost stroje
■ Před zahájením práce zajistěte, aby se v

pracovní oblasti přístroje nenacházely žádné
předměty (například větve, kusy skla, kovů a
oděvů, kameny, zahradnické náčiní nebo
hračky). Tyto předměty by mohly poškodit
řezací nože přístroje nebo by je přístroj mohl
poškodit.

■ Přístroj používejte jen za následujících
podmínek:
■ Přístroj není znečištěný.
■ Přístroj nevykazuje žádná poškození ani

nejeví známky opotřebení.
■ Všechny ovládací prvky fungují.
■ Základna a transformátor včetně

elektrických přívodů jsou nepoškozené a
fungují.

■ Poškozené díly vždy vyměňte za originální
náhradní díly výrobce.

■ Po poškození nechejte přístroj opravit.
■ Uživatel přístroje je odpovědný za nehody

přístroje s jinými osobami nebo za jejich
majetek.

3.4.4 Bezpečnost elektrických součástí
■ Přístroj nikdy neprovozujte, je-li na sečené

ploše v provozu postřikovač trávníku.
■ Přístroj nikdy nepostřikujte vodou.
■ Přístroj neotevírejte.

4 MONTÁŽ
4.1 Vybalení přístroje
1. Obal otevírejte opatrně.
2. Všechny komponenty vyjměte opatrně z

obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k
poškození během přepravy. 
Upozornění: V případě škod způsobených
přepravou podle záručních podmínek ihned
informujte svého prodejce, technika nebo
servisního partnera výrobce.

3. Kontrola rozsahu dodávky (Rozsah dodávky).
Jestliže budete přístroj zasílat dál, uschovejte si
originální obal a doprovodné dokumenty. Obal a
dokumenty jsou potřeba i pro zpětné zásilky.

4.2 Plánování sečených oblastí (01)
Stanoviště základny (01/1)
■ Pokud možno co nejkratší cesta k největší

sečené ploše
■ Stinné, rovné místo chráněné před silnými

povětrnostními vlivy
■ Možnost připojení elektrického napájení
■ Musí být možné dodržování vzdáleností:

■ Volně přístupné pro robotickou sekačku
na trávu

■ vlevo a vpravo od základny nejméně 1 m
volný

■ Vzdálenost dozadu min. 35 cm od
vymezovacího kabelu ke stěně

Pokládání vymezovacího kabelu (01)
Vymezovací kabel musí být veden v nepřerušené
smyčce ve směru hodinových ručiček.

Koridory mezi sečenými oblastmi (01/i)
Koridor je nejužší místo v ploše trávníku a může
sloužit ke spojení dvou sečených ploch.

Hlavní plocha a vedlejší plocha/plochy (01)
■ Hlavní plocha (01/HF): Je to plocha trávníku,

ve které se nachází základna a kterou přístroj
může celoplošně automaticky posekat.

■ Vedlejší plocha (01/NF): Je to plocha
trávníku, která není pro přístroj dosažitelná z
hlavní plochy. Vedlejší plochy lze zpracovat v
ručním režimu provozu.
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Hlavní i vedlejší plocha však jsou vymezeny
stejným nepřerušeným vymezovacím kabelem.

Poloha počátečních bodů (01/X0 – 01/X3)
Přístroj jede ve stanovenou dobu sečení podél
vymezovacího kabelu až do stanoveného
počátečního bodu a tam začne sekat. Pomocí
počátečních bodů lze stanovit, které oblasti
sečené plochy budou sečeny více.

4.3 Příprava sečených oblastí
1. Zkontrolujte, zda plocha trávníku není větší

než plošný výkon přístroje. V případě příliš
velké plochy trávníku vzniká nepravidelně
posečený trávník. Případně zmenšete plochu
trávníku.

2. Před montáží základny a vymezovacího
kabelu a před uvedením přístroje do provozu:
Plochu trávníku posekejte sekačkou na trávu
tak, aby trávník byl nízký.

3. Z plochy trávníku odstraňte překážky nebo je
vymezte pomocí vymezovacího kabelu (viz
Kapitola 4.5.3 "Vymezení překážek",
strana 18):
■ Ploché překážky, které lze přejet a které

by mohly poškodit řezací nože (například
ploché kameny, přechody z trávníku na
terasu nebo cesty, desky, obrubníky
apod.),

■ díry a vyvýšeniny v ploše trávníku
(například krtčí hromádky, podrytí,
jedlové šišky, spadané ovoce atd.),

■ strmé stoupání nebo klesání větší než
40 % (22°),

■ voda (například rybníky, potoky, plovací
bazény atd.) a jejich vymezení k ploše
trávníku,

■ keře a houští, živé ploty, které se mohou
rozšiřovat.

UPOZORNĚNÍ
Vymezování jsou třeba jen v případě, že
nárazové senzory robotické sekačky na
trávu nemohou rozpoznat překážku.
Zamezte přílišnému nebo nepotřebnému
vymezování.

4.4 Instalace základny (03)
1. Přišroubujte základovou desku (03/1) na

základnu (03/2).
2. Rozšiřující desku (03/3) nasaďte na

základovou desku (03/1).

3. Základnu (01/1) umístěte kolmo k plánované
poloze vymezovacího kabelu a vyrovnejte ji
vodorovně. Vodorovnost základny
zkontrolujte pomocí vodováhy a případně
upravte polohu základny.

4. Základovou desku (03/1) a rozšiřující desku
(03/3) upevněte travními hřeby (03/4).

4.5 Instalace vymezovacího kabelu

UPOZORNĚNÍ
Je-li dodávaný vymezovací kabel příliš
krátký, pořiďte si od svého
specializovaného prodejce, technika
nebo servisního partnera prodlužovací
kabel.

4.5.1 Připojení vymezovacího kabelu k
základně (04)

1. Konec vymezovacího kabelu (04/1)
vytáhněte z obalu.

2. Konec kabelu v délce cca 10 mm zbavte
izolace.

3. Odizolovaný konec kabelu (04/3) vložte do
pružinové svorky (04/4) u přívodu (04/6)
základny (04/2).

4. Pružinovou svorku (04/4) s koncem kabelu
zatlačte do základní desky základny.

5. Kryt (04/5) nasuňte na pružinovou svorku
(04/6).

4.5.2 Položení vymezovacího kabelu (01)
Vymezovací kabel může být položen buď na
trávníku nebo také do 10 cm pod trávníkem.
Položení pod trávník nechejte provést
specializovaného prodejce.
Obě varianty lze navzájem kombinovat.
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POZOR!
Nebezpečí poškození vymezovacího
kabelu
Při poškození nebo přeseknutí
vymezovacího kabelu není možný přenos
řídicích signálů k přístroji. V takovém
případě je třeba vymezovací kabel
opravit nebo vyměnit. Vymezovací kabely
jsou k dostání u výrobce.
■ Vymezovací kabel pokládejte vždy

přímo na zemi. Je-li to třeba, zajistěte
ho dalšími trávními hřeby.

■ Vymezovací kabel chraňte při
pokládání a za provozu před
poškozením.

■ V blízkosti vymezovacího kabelu
nekopejte ani nekypřete zem.

1. Vymezovací kabel musí být od základny (01/
a) veden nejméně 1 m rovně.

2. Vymezovací kabel upevněte v pravidelných
vzdálenostech nebo ho umístěte pod zem
(do max. hloubky 10 cm).

3. Vymezovací kabel položte kolem překážek:
viz Kapitola 4.5.3 "Vymezení překážek",
strana 18.

4. Založení koridorů mezi sečenými oblastmi:
viz Kapitola 4.5.4 "Vymezení koridorů (01/i)",
strana 18.

5. Vymezení příliš velkého stoupání nebo
klesání: viz Kapitola 4.5.5 "Vymezení
klesání", strana 18.

6. Uložení rezervy kabelu: viz Kapitola 4.5.6
"Uložení rezervy kabelu (08)", strana 19.

7. Od vzdálenosti alespoň 1 m veďte
vymezovací kabel přímo k základně (01/k).

8. Po úplném položení vymezovacího kabelu
připojte vymezovací kabel k přívodu (04/7)
základny. viz Kapitola 4.5.1 "Připojení
vymezovacího kabelu k základně (04)",
strana 17.

4.5.3 Vymezení překážek
Podle okolí pracovní oblasti musí být vymezovací
kabel veden v různých vzdálenostech od
překážek. Ke zjištění správné vzdálenosti
použijte pravítko, které lze uvolnit z obalu
přístroje.

UPOZORNĚNÍ
Vymezování jsou třeba jen v případě, že
nárazové senzory robotické sekačky na
trávu nemohou rozpoznat překážku.
Zamezte přílišnému nebo nepotřebnému
vymezování.

Vzdálenost od zdí, plotů, záhonů:
min. 15 cm (01)
Přístroj pojíždí ve vzdálenosti 15 cm směrem ven
podél vymezovacího kabelu. Proto pokládejte
vymezovací kabel od zdí, plotů, záhonů atd. ve
vzdálenosti nejméně 15 cm.

Vzdálenost od okrajů teras a dlážděných
cest (06)
Je-li hrana terasy nebo cesty výš než plocha
trávníku, dodržujte vzdálenost nejméně 15 cm.
Je-li hrana terasy nebo cesty na stejné výšce
jako plocha trávníku, lze kabel položit přesně na
hranu.

Vzdálenost překážek od vymezovacího
kabelu (01)
Jestliže se bude vymezovací kabel od překážky
resp. k překážce přesně dotýkat, tzn. vzdálenost
0 cm, přístroj přejede přes vymezovací kabel.
Vymezovací kabely se nesmí křížit (01/g).

Položení vymezovacího kabelu kolem hran a
rohů (07)
■ U vnitřních rohů (07/a): Vymezovací kabel

položte šikmo, aby přístroj neuvízl v rohu.
■ U vnějších rohů s překážkami (07/b):

Vymezovací kabel položte do špičky, aby
nedošlo ke kolizi přístroje s rohem.

■ U vnějších rohů bez překážek: Vymezovací
kabel položte s úhlem 90°.

4.5.4 Vymezení koridorů (01/i)
V koridorech dodržujte následující vzdálenosti:
■ Celková šířka: min 60 cm
■ Vzdálenost vymezovacího kabelu k okraji:

15 cm
■ Vzdálenost mezi vymezovacími kabely: min.

30 cm

4.5.5 Vymezení klesání
Klesání větší než 40 % musí být vymezeno
vymezovacím kabelem (40 % = spád 40 cm na
vodorovnou vzdálenost 1 m).



457313_a 19

Montáž

4.5.6 Uložení rezervy kabelu (08)
Aby bylo možné po založení sečené oblasti
přemisťovat základnu nebo rozšířit oblast sečení,
měly by být v pravidelných rozestupech
vytvořeny kabelové rezervy vymezovacího
kabelu.
Počet kabelových rezerv může být vytvořen
podle vlastního uvážení.

UPOZORNĚNÍ
U kabelových rezerv nevytvářejte
otevřené smyčky.

1. Vymezovací kabel veďte kolem současného
travního hřebu (08/1) a pak zpět k
předchozímu travnímu hřebu (08/3).

2. Vymezovací kabel pak opět veďte
k současnému travnímu hřebu (08/1).
Vznikne smyčka. Kabely musí ležet těsně
vedle sebe.

3. Smyčku případně upevněte uprostřed dalším
travním hřebem (08/2) k zemi.

4.5.7 Typické chyby při položení kabelů (02)
■ Vymezovací kabel není veden od základny

(02/a) nejméně 1 m rovně.
■ Rezervy vymezovacího kabelu nejsou

položeny ve stejnoměrné podlouhlé smyčce
(02/b).

■ Vymezovací kabel není správně veden kolem
rohů (02/c).

■ Vymezovací kabel se kříží resp. není položen
ve směru hodinových ručiček (02/d).

■ Vymezovací kabel je položen příliš nepřesně,
takže okrajové oblasti travnaté plochy nelze
sekat (02/e).

■ Počáteční body jsou umístěny příliš daleko
od základny (02/f).

■ Vymezovací kabel je položen při přivádění ke
vnitřní překážce v ploše trávníku tak, že
větve kabelu neleží těsně vedle sebe (02/g).

■ Vymezovací kabel je položen za okrajem
plochy trávníku směrem ven (02/h).

■ Při pokládání vymezovacího kabelu je
minimální vzdálenost kabelu v koridorech
menší než 30 cm (02/i).

■ Vymezovací kabel je položen příliš blízko,
tzn. ve vzdálenosti menší než 15 cm od
překážek, které nelze přejet (02/j).

4.6 Připojení základny k elektrickému
napájení (05)

1. Transformátor (05/1) umístěte na suchém
místě chráněném proti dešti a odstřikující
vodě.

2. Nízkonapěťový kabel (05/3) základny (05/4)
odviňte a položte ho k umístění
transformátoru tak, aby byl chráněn před
poškozením.

3. Připojení nízkonapěťového kabelu k
transformátoru:
■ Šrouby svorkovnice (05/2) vyšroubujte

natolik, aby bylo možné do každého
otvoru zasunout nízkonapěťový kabel.

■ Zasuňte dráty. 
Upozornění: Není třeba dbát na polaritu.

■ Šrouby svorkovnice zašroubujte, až se
dráty pevně přichytí.

4. Síťový přívodní kabel (05/5) transformátoru
zapojte do elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ
Transformátor doporučujeme připojit k
elektrické síti přes ochranný spínač FI se
jmenovitým svodovým proudem < 30 mA.

4.7 Kontrola spojení základny (05)
1. Zkontrolujte, zda svítí obě kontrolky LED

(05/8, 05/9). Pokud ne:
■ Vytáhněte síťovou zástrčku.
■ Zkontrolujte všechna zásuvná spojení

elektrického napájení a vymezovacího
kabelu, zda jsou správně usazena a zda
nejsou poškozena.

2. V případě odšroubujte šrouby (05/7) na víku
(05/6) základny a sejměte kryt.

Indikace stavu kontrolek LED

LED Provozní stavy

Žlutá
(05/8)

■ Svítí, je-li elektrické napájení v
pořádku.

■ Bliká, pokud přístroj stojí v
základně a nabíjí se.

Zelená
(05/9)

■ Svítí, když je vymezující kabel
správně položen a smyčka je v
pořádku.

■ Bliká, když není smyčka
vymezovacího kabelu v
pořádku.
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5 UVEDENÍ DO PROVOZU
Tato kapitola popisuje jednání a nastavení, která
jsou třeba k prvnímu uvedení robotické sekačky
na trávu po montáži poprvé do provozu. Všechna
ostatní nastavení viz viz Kapitola 7 "Nastavení",
strana 21.

5.1 Nabití akumulátoru (09)
Integrovaný akumulátor je při dodání částečně
nabitý. Za běžného provozu se akumulátor
přístroje automaticky pravidelně nabíjí.

UPOZORNĚNÍ
Před prvním použitím akumulátor úplně
nabijte. Akumulátor je možné skladovat v
jakémkoli stavu nabití. Přerušení nabíjení
akumulátor nepoškozuje.
Akumulátor lze nabít jen v případě, že je
přístroj zapnutý.

1. Přístroj (09/1) postavte do základny (09/3)
tak, aby se kontaktní plochy přístroje dotýkaly
nabíjecích kontaktů základny.

2. Zapněte stroj.
3. Displej na přístroji zobrazuje: "Akumulátor

se nabíjí". Pokud ne: viz Kapitola 13
"Pomoc při poruchách", strana 28.

5.2 Provedení základních nastavení
1. Odklopte kryt ovládacího panelu.
2. Zapněte přístroj. Zobrazí se firmware,

kódové číslo a typ.
3. V nabídce volby jazyka zvolte:

"Česky" .
4. V nabídce "Přihlášení" > "Zadat PIN"

zadejte přednastavený PIN 0000. Pomocí
 vyberte číslice a potvrďte je vždy

pomocí . Po zadání kódu PIN se
přístup povolí.

5. V nabídce "Změnit PIN":
■ Do pole "Zadat nový PIN" zadejte

nový čtyřmístný PIN podle své volby.
Číslice vyberte postupně pomocí 
a vždy je potvrďte pomocí .

■ Do pole "Zopakovat nový PIN"
zadejte znovu nový PIN. Jsou-li obě
zadání shodná, zobrazí se: "PIN
úspěšně změněn".

6. V nabídce "Zadat datum" nastavte aktuální
datum (formát: DD.MM.20RR). Číslice
vyberte postupně pomocí  a vždy je
potvrďte pomocí .

7. V nabídce "Zadat přesný čas" > "24hod.
formát" zadejte aktuální čas
(formát: HH:MM). Číslice vyberte postupně
pomocí  a vždy je potvrďte pomocí

.
Základní nastavení je dokončeno. Zobrazí se
stav "Nekalibrováno Stisknout tlačítko
Start".

5.3 Nastavení výšky sečení
Výška sečení stroje se nastaví prostřednictvím
nabídky nastavení: viz Kapitola 7.2 "Nastavení
výšky sečení", strana 21.

5.4 Automatická kalibrační jízda
Postavení přístroje do výchozí polohy (10)
1. Přístroj postavte v sečené ploše do výchozí

polohy:
■ min. 1 m vlevo a 1 m před základnou
■ Přední stranou směrem k vymezovacímu

kabelu

Zahájení kalibrační jízdy
1. Zkontrolujte, zda se v předpokládaném

rozsahu pohybu přístroje nenacházejí žádné
překážky. Přístroj musí mít možnost přejet
oběma předními koly přes vymezovací kabel.
Případné překážky odstraňte.

2. Spusťte přístroj. Na displeji se
zobrazí:
■ "! Varování! Spouští se pohon"
■ "Kalibrování", "Fáze [1]"

Během kalibrační jízdy
Přístroj najíždí ke zjištění síly signálu nejprve
přímo přes ohraničující kabel ven, pak do
základny a v ní zůstane stát. Akumulátor se
nabíjí.

UPOZORNĚNÍ
Přístroj musí při zajíždění do základny
zůstat stát. Jestliže při zajíždění do
základny netrefí kontakty, jede dále k
vymezovacímu kabelu. Jestliže přístroj
projede základnou, kalibrace se
nezdařila. V takovém případě musí být
základna lépe vyrovnaná a proces
kalibrace se musí zopakovat.
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Po kalibrační jízdě
Zobrazí se právě přednastavená doba sečení.
Všechna ostatní nastavení viz viz Kapitola 7
"Nastavení", strana 21.

6 OBSLUHA
6.1 Ruční spuštění přístroje
1. Zapněte přístroj.

Neplánované sečení okrajů: viz Kapitola 7.7
"Sečení okrajů s ručním spuštěním",
strana 23.

2. Přístroj spusťte ručně.

6.2 Přerušení režimu sečení
■ Stiskněte tlačítko na základně (09/4)

nebo na přístroji.
Přístroj automaticky najede zpět do základny.
Smaže plán sečení daného dne a znovu se
spustí dalšího dne v nastavenou dobu.

■ Stiskněte tlačítko na přístroji.
Sečení se na půl hodiny přeruší.

■ Stiskněte tlačítko na přístroji.
Přístroj se vypne.

UPOZORNĚNÍ
V nebezpečných situacích lze přístroj
zastavit tlačítkem STOP (09/2).

6.3 Sečení vedlejší plochy (01/NF)
1. Zvedněte přístroj a ručně ho posaďte do

vedlejší plochy.
2. Zapněte přístroj.
3. Vyvolejte hlavní nabídku.
4. *"Nastavení" 

5. *"Sečení vedlejší plochy"

6. Vyberte dobu sečení pomocí .
7. Přístroj spusťte ručně.
Podle nastavení: Přístroj seká po nastavenou
dobu a poté se vypne nebo seká až do vyčerpání
akumulátoru.
Po sečení vedlejší plochy přístroj opět ručně
postavte do základny.

7 NASTAVENÍ
7.1 Vyvolání nastavení – všeobecně
1. Vyvolejte hlavní nabídku. 

Upozornění: Hvězdička * před bodem
nabídky zobrazuje, že daný bod je právě
vybraný.

2. *"Nastavení" 

3. Vyberte požadovaný bod nabídky.

4. Proveďte nastavení. 
Upozornění: Body nabídky jsou popsány v
následujících odstavcích.

5. Návrat zpět do hlavní nabídky.

UPOZORNĚNÍ
Další body nabídky: viz Kapitola 5.2
"Provedení základních nastavení",
strana 20.

7.2 Nastavení výšky sečení
Výšku sečení lze nastavit v krocích po 1 mm v
intervalu 3 – 6 cm.
1. *"Výška sečení" 

■ *"Výška sečení XXmm": Zvolte
požadovanou výšku střihu.

■ Stiskněte "Potvrdit".
Nožový buben se nejdříve nastaví na zvolenou
výšku střihu a nože se začnou otáčet až v
okamžiku, kdy sekačka začíná sekat.

7.3 Aktivace / deaktivace tónů tlačítek
1. *"Tóny tlačítek" 
2. Aktivace / deaktivace tónů tlačítek:

■ "Aktivovat" :
Aktivace tónů tlačítek.

■ "Deakt." :
Deaktivovat tóny tlačítek.

7.4 Nastavení dešťového senzoru

UPOZORNĚNÍ
Sečení suché trávy snižuje míru
znečištění.
Aktivací dešťového senzoru a
nastavením doby prodlevy lze zamezit
sečení mokré trávy přístrojem.
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Je-li dešťový senzor aktivní, přístroj najede s
počínajícím deštěm do základny. Tam zůstane,
dokud dešťový senzor neuschne. Poté ještě
nějaký čas (nastavený jako prodleva) počká, než
bude pokračovat v sečení.
1. *"Dešťový senzor" 
2. Aktivace / deaktivace dešťového senzoru:

■ "Aktivovat" :
Aktivace dešťového senzoru.

■ "Deakt." :
Deaktivace dešťového senzoru.

3. Nastavení zpoždění dešťového senzoru:
■ *"Zpoždění dešťového

senzoru" 
■ "xx hodin xx minut"

Požadovanou hodnotu hodiny/minuty
zadejte postupně pomocí  a
zadané hodnoty potvrďte s .

7.5 Aktivace / deaktivace režimu Eco
V režimu Eco přechází přístroj do režimu úspory
energie. Tím se snižuje spotřeba energie a také
emise hluku.

UPOZORNĚNÍ
V případě vysoké a husté trávy a také u
hustého umělého trávníku se
nedoporučuje nebo případně není
možné.

1. *"EcoMode" 
2. Aktivace / deaktivace režimu Eco:

■ "Aktivovat" :
Aktivace režimu Eco.

■ "Deakt." :
Deaktivace režimu Eco.

7.6 Nastavení programu sečení
7.6.1 Nastavení programu sečení –

všeobecně
1. Vyvolejte hlavní nabídku.
2. *"Programy" 

3. Vyberte bod nabídky. 
4. Proveďte nastavení. 

Upozornění: Body nabídky jsou popsány v
následujících odstavcích.

7.6.2 Nastavení počátečních bodů
Zaučení zahajovacích bodů
1. Přístroj postavte do základny.
2. Zapněte přístroj.
3. Vyvolejte hlavní nabídku.
4.  *"Programy" 

5.  *"Počáteční body" 

6.  *"Zaučení zahajovacích bodů"

7.  *" Spustit jízdu k zaučení
počátečních bodů " .
■ " Start " . Přístroj jede podél

vymezovacího kabelu.
■ " Zde " , pokud přístroj dosáhl

požadovaného počátečního bodu.
Počáteční bod se uloží.

8. " Dosadit počáteční bod 1 " ,
pokud při jízdě k zaučení nebyl stanoven
žádný počáteční bod. Jestliže nebude
stanoven počáteční bod, počáteční body se
stanoví automaticky.

9. " Počáteční bod x: XXm " při dosažení
posledního počátečního bodu.

Ruční určení počátečních bodů (01)
První počáteční bod (01/X0) je přednastaven a
nachází se 1 m vpravo vedle základny. Za tímto
bodem lze naprogramovat až 9 dalších
počátečních bodů (X1 až X9). Při stanovení
počátečních bodů respektujte tyto zásady:
■ Počáteční body nestavte příliš daleko od

základny resp. příliš blízko navzájem (02/f).
■ Použijte jen nutný počet počátečních bodů.
1.  *"Počáteční body" 

2.  *"Bod X1 u [020m]" 
Pomocí  vyberte za sebou jdoucí
číslice a potvrďte je pomocí .

3.  *"Bod X2 u [075m] " 
Pomocí  vyberte za sebou jdoucí
číslice a potvrďte je pomocí .

4. Je-li to třeba, nastavte další počáteční body.
5. Návrat zpět do hlavní nabídky.
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7.6.3 Nastavení doby sečení

UPOZORNĚNÍ
Mezi programováním dob sečení a
spuštěním sečení musí být nejméně 30
min. Pokud ne, přístroj se spustí až v
další naprogramovanou dobu sečení.

V bodu nabídky "Týdenní program" se
nastavují dny a časy, kdy má přístroj sekat.
Nastavení případně přizpůsobte velikosti své
zahrady. Pokud jsou přibližně po týdnu stále ještě
patrné neposekané oblasti, prodlužte doby
sečení.
1. *"Týdenní program" 

■ *"Všechny dny [X]": Přístroj
seče denně v nastavených časech.
Jestliže se zobrazuje "Všechny dny
[ ]" seče přístroj jen v nastavených
dnech v týdnu.

■ *"Pondělí [X]"...*"Neděle
[X]": Přístroj seče v nastavených dnech
v týdnu v nastavený čas. Jestliže se
zobrazuje například "Pondělí [ ]"
přístroj v daný den neseče.

■ "Změnit" : Aktivujte příslušný den
[X] nebo ho deaktivujte [ ], nastavte
časy, druh sečení a počáteční body.

2. Nastavení pro všechny dny nebo pro
příslušný den:
■ například "*[M] 07:00-10:00 [?]":

Běžné sečení[M] od 07:00 – 10:00 hod.
s automaticky se měnícím bodem
počátku 0 – 9 [?].

■ například "*[R] 16:00-18:00 [1]":
Přístroj se spustí v 16:00 hodin se
sečením podél okrajů [R] a pojíždí po
celé délce vymezovacího kabelu. Poté
začne sekat plochu v počátečním bodu 1
[1]. Kolem 18:00 hodiny, resp. jakmile je
akumulátor vybitý, najede přístroj zpět do
základny.

■ "Změnit" : Změna vybraného
nastavení.

■ "Dále" : Potvrďte změněné
nastavení a pokračujte k dalšímu
nastavení.

3. "Uložit" : Všechna změněná
nastavení daného bodu nabídky se uloží.

7.7 Sečení okrajů s ručním spuštěním
Při ručním spuštění například při vsazení do
vedlejší plochy je možné zde nastavit, že přístroj
začne se sečením podél okrajů.
Sečení podél okrajů provádět v
naprogramovanou dobu sečení: viz Kapitola
7.6.3 "Nastavení doby sečení", strana 23.
1. *"Sekání okrajů" 

2. *"U ručního spuštění" 

7.8 Nastavení sečení vedlejších ploch
1. *"Sečení vedlejší plochy"

2. Nastavení doby sečení:
■ "Neaktivní" : Sečení

vedlejších ploch je vypnuté.
■ "Aktivní" : Přístroj seče,

dokud se nevybije akumulátor.
■ "Doba sečení v min" :

Přístroj seče vedlejší plochu po
nastavenou dobu. Nastavit lze
následující doby sečení:
30/60/90/120/až se vybije akumulátor.

7.9 Nastavení kontrastu displeje
Je-li displej špatně čitelný, například protože je
osvícen sluncem, lze zobrazení vylepšit změnou
nastavení kontrastu.
1. *"Kontrast displeje" 

2. Zvýšení/snížení kontrastu displeje.

7.10 Ochrana nastavení
Je-li ochrana nastavení neaktivní, je třeba
zadávat kód PIN jen při potvrzení chyb důležitých
z hlediska bezpečnosti.
1. *"Ochrana nastavení" 
2. Aktivace / deaktivace ochrany nastavení:

■ "Aktivovat" :
Aktivace ochrany nastavení.

■ "Deakt." :
Deaktivace ochrany nastavení.

7.11 Nová kalibrace
Jestliže se změnila poloha nebo délka
vymezovacího kabelu nebo přístroj již
vymezovací kabel nenachází, je třeba provést
novou kalibraci.
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1. "Nová kalibrace" 

2. "Vynulovat kalibraci?" 
3. Provedení kalibrační jízdy: viz Kapitola 5.4

"Automatická kalibrační jízda", strana 20.

7.12 Vraťte se k nastavení z výroby.
Například před prodejem přístroje je možné
obnovit nastavení z výroby.
1. *"Tovární nastavení" 

Hlášení: "Nastavení úspěšně
obnoveno"

8 ZOBRAZENÍ INFORMACÍ
Nabídka "Informace" slouží k zobrazení údajů
přístroje. V této nabídce nelze provádět žádná
nastavení.
1. Vyvolejte hlavní nabídku.
2. *"Informace" 

3. Vyberte bod nabídky.  
Upozornění: Body nabídky jsou popsány v
následujících odstavcích.

4. Návrat zpět do hlavní nabídky.

"Servis nožů"
Udává, za kolik hodin provozu bude třeba provést
servis nožů. Počitadlo lze vynulovat ručně. Servis
nožů nechejte provést odborným prodejcem,
technikem nebo servisním partnerem.
Vynulování počítadla servisu nožů:
1. "Potvrdit" 

"Hardware"
Zobrazuje informace o přístroji, například o typu,
roku výroby, hodinách provozu, sériovém čísle,
počtu sečení, celkové době sečení, počtu cyklů
nabíjení, celkové době nabíjení, délce smyčky
vymezovacího kabelu.

"Software"
Zobrazuje verzi firmwaru.

"Informace o programu"
Zobrazuje aktuální nastavení, například celkovou
dobu sečení za týden.

"Poruchy"
Zobrazuje naposledy vzniklá hlášení poruch s
datem, časem a chybovým kódem.

9 ÚDRŽBA A PÉČE

OPATRNĚ!
Nebezpečí zranění
Ostrohranné a pohybující se části strojů
mohou vést k poranění.
■ Při údržbě, ošetřování a čištění vždy

noste ochranné rukavice!

9.1 Čištění

POZOR!
Nebezpečí vyplývající z vody
Voda v robotické sekačce na trávu a v
základně způsobuje poškození
elektrických součástek.
■ Robotickou sekačku na trávu a

základnu nepostřikujte vodou.

Čištění robotické sekačky na trávu

OPATRNĚ!
Nebezpečí poranění řezacími noži
Řezací nože jsou velmi ostré a mohou
způsobit pořezání.
■ Noste ochranné rukavice!
■ Dávejte pozor, abyste se žádnou

částí těla nepřiblížili k řezacím
nožům.

Proveďte jednou týdně:
1. Vypněte přístroj.
2. Povrch krytu omeťte, okartáčujte, setřete

vlhkým hadrem nebo jemnou houbou.
3. Dno, povrch sekačky a řezací nože

okartáčujte.
4. Zkontrolujte řezací nože, zda nejsou

poškozené. Případně je vyměňte: viz
Kapitola 9.3 "Výměna řezacích břitů",
strana 25.

Čištění základny
1. Ze základny pravidelně odstraňujte zbytky

trávy a listí nebo jiné předměty.
2. Povrch základny setřete vlhkým hadrem

nebo jemnou houbou.
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9.2 Pravidelná kontrola
Všeobecná kontrola
1. Jednou týdně zkontrolujte celou instalaci, zda

není poškozená.
■ Výrobek
■ Základna
■ Vymezovací kabel
■ Nízkonapěťový kabel
■ Transformátor se síťovým napájecím

kabelem
2. Vadné díly vyměňte za originální náhradní

díly výrobce nebo je nechejte vyměnit
servisním střediskem výrobce.

Kontrola volnoběhu válců
Proveďte jednou týdně:
1. Oblasti kolem koleček důkladně očistěte od

zbytků trávy a znečištění. Používejte ruční
smetáček a hadr.

2. Zkontrolujte, zda se kolečka otáčejí volně a
zda jsou řiditelná. 
Upozornění: Jestliže se kolečka otáčejí
obtížně nebo nejsou řiditelná, nechejte je
vyměnit v servisním středisku výrobce.

Zkontrolujte kontaktní plochy robotické
sekačky na trávu
1. Nečistoty setřete hadrem a poté lehce

namažte tukem na kontakty.
2. Stopy po vypálení kontaktních ploch zlehka

obruste jemným brusným papírem a poté
lehce namažte tukem na kontakty.

Kontrola nabíjecích kontaktů základny
1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Nabíjecí kontakty stiskněte směrem k

základně a uvolněte je. Nabíjecí kontakty se
musí pružně vrátit zpět do výchozí polohy. 
Upozornění: Jestliže se nabíjecí kontakty
nevracejí pružně zpět, nechejte je vyměnit v
servisním středisku výrobce.

9.3 Výměna řezacích břitů
Opotřebované nebo ohnuté řezací nože musíte
vyměnit.

POZOR!
Poškození přístroje nesprávnou
opravou
Vyrovnáním ohnutých vestavěných
řezacích nožů může dojít k poškození
nožového bubnu.
■ Ohnuté řezací nože nikdy

nenarovnávejte.

OPATRNĚ!
Nebezpečí poranění řezacími noži
Řezací nože jsou velmi ostré a mohou
způsobit pořezání.
■ Noste ochranné rukavice!
■ Dávejte pozor, abyste se žádnou

částí těla nepřiblížili k řezacím
nožům.

1. Vypněte přístroj.
2. Přístroj odložte řezacími noži směrem

nahoru.
3. Klíčem na šrouby vyšroubujte upevňovací

šrouby.
4. Řezací nože vytáhněte z uložení nožů.
5. Uložení nožů očistěte měkkým kartáčem.
6. Zasuňte nové řezací nože. 

Upozornění: Vždy používejte výhradně
originální náhradní díly výrobce.

7. Upevňovací šrouby opět vsaďte a utáhněte.
Protahovací nože zpravidla není třeba
vyměňovat.
V případě silného znečištění, které nelze
odstranit kartáčem, musí dojít k výměně
nožového bubnu. Nevyváženost může totiž vést
ke zvýšené hlučnosti, zvýšenému opotřebení a
poruchám funkce.

9.4 Výměna pojistky transformátoru (11)
Pokud by transformátor s nepoškozeným
napájením s odpovídajícím síťovým napětím
nedodával proud:
1. Transformátor (11/2) odpojte od elektrické

sítě.
2. Vyšroubujte kryt pojistky (11/1) včetně

pojistky transformátoru (11/2).
3. Zkontrolujte pojistku. Je-li vadná, vsaďte

novou pojistku stejné jmenovité hodnoty
(2,5 A, pomalá).

4. Novou pojistku vsaďte do krytu pojistky.
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5. Kryt pojistky včetně pojistky zašroubujte do
transformátoru.

10 PŘEPRAVA
Při přepravě přístroje například z hlavní plochy k
vedlejší ploše postupujte takto:
1. Přístroj zastavte.
2. Vypněte přístroj.
3. Přístroj zvedejte za držadlo:

■ Nedotýkejte se řezacích nožů.
■ Řezací nože musí vždy směřovat od těla.

11 SKLADOVÁNÍ
11.1 Uskladnění robotické sekačky na trávu
Přes zimu resp. má-li být mimo provoz déle než
30 dnů, přístroj správně uložte.
1. Akumulátor plně nabijte (viz Kapitola 5.1

"Nabití akumulátoru (09)", strana 20).
2. Přístroj důkladně vyčistěte (viz Kapitola 9.1

"Čištění", strana 24).
3. Uložení přístroje:

■ stojící na všech kolech,
■ na suchém, uzamykatelném a čistém

místě chráněném proti mrazu,
■ mimo dosah dětí.

11.2 Uložení základny
Základnu lze uložit, není to ale nutné. Uložením
se však předchází předčasnému stárnutí,
například blednutí barev, korozi nabíjecích
kontaktů a únavě svorek s pružinami.

Jestliže zůstává základna pod širým nebem:
1. Nízkonapěťový kabel sejměte z

transformátoru a stočte ho.
2. Transformátor uložte.
3. Nabíjecí kontakty namažte tukem na

kontakty.

Jestliže se základna uskladňuje:
1. Nejdříve proveďte všechny výše uvedené

práce.
2. Odpojte základnu od vymezovacího kabelu.
3. Základnu odmontujte a nečistoty smeťte

smetáčkem a odstraňte měkkým navlhčeným
hadrem.

4. Uložení základny:
■ na suchém, uzamykatelném a čistém

místě chráněném proti mrazu,
■ mimo dosah dětí.

11.3 Přezimování vymezovacího kabelu
Vymezovací kabel může zůstat v zemi a není
třeba ho odstraňovat.
1. Jestliže se základna uskladňuje: Odizolované

konce kabelů namažte tukem na kontakty a
oviňte lepicí páskou. Díky tomu jsou konce
kabelu chráněny před korozí.

12 LIKVIDACE
pokyny k zákonu o elektrických a
elektronických zařízeních (ElektroG)

■ Elektrická a elektronická zařízení
nepatří do domácího odpadu, ale
odvážejí se k roztřídění, příp. k
ekologické likvidaci!

■ Staré baterie nebo akumulátory, které
nejsou zabudovány do stroje pevně, je
nezbytné před odevzdáním vyjmout!
Jejich likvidace se řídí zákonem o
bateriích.

■ Vlastník, příp. uživatel elektrických a
elektronických zařízení mají zákonnou
povinnost je po použití vrátit.

■ Konečný uživatel má vlastní
odpovědnost za smazání svých
osobních dat na likvidovaném starém
stroji!

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky
znamená, že se elektrická a elektronická zařízení
nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního
odpadu.
Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně
odevzdat na následujících místech:
■ Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice

(např. komunální sběrné dvory)
■ Prodejny elektrospotřebičů (stále a online),

pokud má obchodník povinnost zpětného
odběru, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, která
jsou instalována a prodávána v zemích Evropské
unie a podléhají evropské právní směrnici
2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii
mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení.
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Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)

■ Staré baterie a akumulátory nepatří do
domácího odpadu, ale odvážejí se k
roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!

■ Kvůli bezpečnému vyjmutí baterií nebo
akumulátorů z elektropřístroje a pro
informace o jeho typu, resp. o
chemickém systému dbejte prosím na
následující údaje v Návodu na použití,
příp. Montážním návodu.

■ Vlastník, příp. uživatel baterií nebo
akumulátorů mají zákonnou povinnost
je po použití vrátit. Odevzdávání se
omezuje na běžné množství v
domácnosti.

Staré baterie mohou obsahovat škodliviny nebo
těžké kovy, které mohou poškozovat životní
prostředí a zdraví. Zužitkování starých baterií a
využití v nich obsažených zdrojů přispívá k
ochraně obou těchto důležitých statků.
Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky
znamená, že se baterie a akumulátory nesmí
likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.
Pokud se pod odpadkovým kontejnerem
nacházejí nadto znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje
se tím následující:
■ Hg: Baterie obsahuje víc než 0,0005 % rtuti
■ Cd: Baterie obsahuje víc než 0,002 %

kadmia
■ Pb: Baterie obsahuje víc než 0,004 % olova
Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na
následujících místech:
■ Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice

(např. komunální sběrné dvory)
■ Prodejní místa baterií a akumulátorů
■ Ve sběrných zařízeních společného systému

odběru použitých baterií a nepotřebných
zařízení

■ Ve sběrných zařízeních výrobce (pokud je
členem společného systému zpětného
odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a
akumulátory, které se prodávají v zemích
Evropské unie a podléhají evropské právní
směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou
unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci
baterií a akumulátorů.
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13 POMOC PŘI PORUCHÁCH
13.1 Korekce chyb přístroje a používání

OPATRNĚ!
Nebezpečí zranění
Ostrohranné a pohybující se části strojů mohou vést k poranění.
■ Při údržbě, ošetřování a čištění vždy noste ochranné rukavice!

Porucha Příčina Odstranění

Přístroj se nespouští. Akumulátor je vybitý. Přístroj nabijte v základně.

Přístroj uvízne a zahrabe
se. Kola se otáčejí dál.

Nárazové senzory nereagují. Obraťte se na servisní středisko
výrobce.

Tráva je příliš vysoká. ■ Výšku střihu nastavte výše, pak ji
postupně snižujte na požadovanou
výšku.

■ Trávu posekejte nakrátko sekačkou
na trávu.

Přístroj uvízl na nerovnosti v
trávníku.

Odstraňte nerovnosti.

Přístroj seče v nesprávnou
dobu.

Přístroj má špatně nastavený
čas.

Nastavte čas.

Délka sečení je chybně
nastavena.

Nastavte dobu sečení.

Přístroj ztrácí nastavený čas. Akumulátor je poškozený. Obraťte se na
servisní středisko výrobce.

Motor se během sečení
zastaví.

Motor je přetížení. Stroj vypněte, postavte jej na rovný
podklad nebo nízký trávník a znovu je
nastartujte.

Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor.

Řezací nože jsou tupé. Vyměňte řezací nože.

Výsledek sečení je
nestejnoměrný.

Doba sečení je příliš krátká. Naprogramujte delší doby sečení.

Sečená plocha je příliš velká. Zmenšete sečenou plochu.

Nastaven příliš nízký stupeň
výšky sečení.

Výšku střihu nastavte výše, pak ji
postupně snižujte na požadovanou
výšku.

Řezací nože jsou tupé. ■ Vyměňte řezací nože.
■ Řezací nože upevněte novými

šrouby.
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Porucha Příčina Odstranění

Provozní doba s
akumulátorem se
podstatně zkracuje.

Nastaven příliš nízký stupeň
výšky sečení.

Výšku střihu nastavte výše, pak ji
postupně snižujte na požadovanou
výšku.

Tráva je příliš vysoká nebo
vlhká.

■ Nechejte trávu uschnout.
■ Výšku sečení nastavte na vyšší

stupeň.

Přístroj vibruje nebo je jeho
hlučnost příliš velká.

Nevyvážení řezacích nožů
nebo pohonu řezacích nožů

■ Vyčistěte sekačku.
■ Obraťte se na servisní středisko

výrobce.

Akumulátor nelze nabít
resp. nízké napětí
akumulátoru

■ Nabíjecí kontakty
základny jsou
znečištěné.

■ Kontaktní plochy
přístroje jsou znečištěné.

■ Vyčistěte nabíjecí kontakty a
kontaktní plochy.

■ Základna nemá
elektrickou energii.

■ Základnu připojte k elektrickému
napájení.

■ Přístroj se netrefí na
nabíjecí kontakty.

■ Kontaktní plochy
přístroje jsou opálené.

■ Přístroj umístěte do základny a
zkontrolujte, zda nabíjecí kontakty
přiléhají.

■ Obraťte se na servisní středisko
výrobce.

■ Vadná pojistka
transformátoru.

■ Vyměňte pojistku (viz Kapitola 9.4
"Výměna pojistky
transformátoru (11)", strana 25).

Životnost akumulátoru
skončila.

■ Obraťte se na servisní středisko
výrobce.

Vadná nabíjecí elektronika. ■ Obraťte se na servisní středisko
výrobce.

UPOZORNĚNÍ
V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedeny nebo které nemůžete sami odstranit, se
obraťte na příslušný zákaznický servis.

13.2 Kódy chyb a odstraňování závad

Kód chyby Příčina Odstranění

CN001: Tilt sensor Snímač náklonu byl
aktivován:
■ překročen max. sklon,
■ sekačka byla nesena,
■ příliš strmý svah.

Přístroj postavte na rovnou plochu a
potvrďte chybu.
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Kód chyby Příčina Odstranění

CN002: Lift sensor Snímač zvednutí byl
aktivován:
■ Schránka přístroje se v

důsledku zvednutí nebo
působení překážky
vychýlila směrem
nahoru.

Odstraňte překážku.

CN005: Bumper
deflected

Přístroj najel na překážku a
nemůže se vyprostit
(například kolize v blízkosti
základny).

■ Postavte přístroj na rovnou,
vymezenou plochu trávníku.

■ Proveďte korekci polohy
vymezovacího kabelu.

CN007: No loop
signal

■ Žádný signál smyčky
■ Vymezovací kabel je

vadný.
■ Signál smyčky je příliš

slabý.

■ Zkontrolujte kontrolky LED na
základně.

■ Zkontrolujte elektrické napájení
základny. Vypojte a zapojte
transformátor.

■ Zkontrolujte, zda není vymezovací
kabel poškozený. Vadný kabel
opravte.

CN008: Loop signal
weak

■ Slabý signál smyčky
■ Vymezovací kabel je

zakopaný příliš hluboko

■ Zkontrolujte kontrolky LED na
základně.

■ Zkontrolujte elektrické napájení
základny. Vypojte a zapojte
transformátor.

■ Vymezovací kabel vyzvedněte do
předepsané výšky, případně ho
upevněte přímo na trávníku.

CN010: Bad position ■ Přístroj je mimo
vymezenou plochu
trávníku.

■ Vymezovací kabel byl
položen křížem.

■ Postavte přístroj na rovnou,
vymezenou plochu trávníku.

■ Zkorigujte polohu vymezovacího
kabelu v ohybech a okolo překážek.
Odstraňte křížení kabelu.

CN011: Escaped robot Přístroj je mimo vymezenou
plochu trávníku.

Zkorigujte polohu vymezovacího kabelu
v ohybech a okolo překážek.

CN012: Cal: no loop

CN015: Cal: outside

Chyba během kalibrace:
■ Přístroj nemůže najít

vymezovací kabel.

■ Zkontrolujte kontrolky LED na
základně.

■ Zkontrolujte elektrické napájení
základny. Vypojte a zapojte
transformátor.

■ Přístroj postavte na předepsanou
kalibrační polohu, vyrovnejte ho
přesně do pravého úhlu. Přístroj
musí mít možnost přejet
vymezovací kabel.
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Kód chyby Příčina Odstranění

CN017: Cal: signal
weak

Chyba během kalibrace:
■ Slabý signál smyčky
■ Žádný signál smyčky
■ Vymezovací kabel je

vadný.

■ Přístroj postavte na předepsanou
kalibrační polohu, vyrovnejte ho
přesně do pravého úhlu.

■ Zkontrolujte elektrické napájení
základny. Vypojte a zapojte
transformátor.

■ Zkontrolujte, zda není vymezovací
kabel poškozený.

CN018: Cal:
Collision

Chyba během kalibrace:
■ Přístroj narazil na

překážku.

Odstraňte překážku.

CN038: Battery Akumulátor je vybitý:
■ Smyčka vymezovacího

kabelu je příliš dlouhá,
obsahuje příliš mnoho
ostrůvků.

Proveďte korekci polohy vymezovacího
kabelu.

■ Při dobíjení chybí kontakt
s nabíjecími kontakty

■ Vyčistěte nabíjecí kontakty.
■ Přístroj umístěte do základny a

zkontrolujte, zda nabíjecí kontakty
přiléhají.

■ Nechte nabíjecí kontakty
zkontrolovat a vyměnit servisním
střediskem výrobce.

■ Překážky v blízkosti
základny

Odstraňte překážky.

■ Přístroj uvízl. Postavte přístroj na rovnou, vymezenou
plochu trávníku.

■ Přístroj nenachází
základnu.

■ Zkontrolujte, zda není vymezovací
kabel poškozený.

■ Vymezovací kabel nechte proměřit
servisním střediskem výrobce.

■ Opotřebovaný
akumulátor.

Akumulátor nechte vyměnit servisním
střediskem výrobce.

■ Vadná nabíjecí
elektronika.

Nabíjecí elektroniku nechte zkontrolovat
servisním střediskem výrobce.

CN099: Recov escape Automatické odstranění
závady není možné

■ Hlášení poruchy potvrďte ručně.
■ V případě opakování: Přístroj

nechte zkontrolovat servisním
střediskem výrobce.
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Kód chyby Příčina Odstranění

CN104: Battery over
heating

■ Akumulátor je přehřátý
(více než 60 °C). Vybití
není možné.

■ Nouzové vypnutí
prostřednictvím
elektronického
monitorování

■ Přístroj vypněte a akumulátor
nechejte vychladnout.

■ Přístroj nepokládejte na základnu.

CN110: Blade motor
over heating

Motor sekačky je přehřátý
(více než 80 °C).

■ Přístroj vypněte a nechejte
vychladnout.

■ V případě opakování: Přístroj
nechte zkontrolovat servisním
střediskem výrobce.

CN119: R-Bumper
deflected

CN120: L-Bumper
deflected

Přístroj najel na překážku a
nemůže se vyprostit.

Odstraňte překážku.

CN128: Recov
Impossible

Přístroj najel na překážku a
nemůže se vyprostit.

Odstraňte překážku.

Přístroj je mimo vymezenou
plochu trávníku.

■ Postavte přístroj na rovnou,
vymezenou plochu trávníku.

■ Proveďte korekci polohy
vymezovacího kabelu.

CN129: Blocked WL Motor levého kola je
zablokovaný.

Odstraňte blokování.

CN130: Blocked WR Motor pravého kola je
zablokovaný.

Odstraňte blokování.

UPOZORNĚNÍ
V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedeny nebo které nemůžete sami odstranit, se
obraťte na příslušný zákaznický servis.
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14 ZÁRUKA
Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro
reklamaci nedostatků, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta
pro reklamaci nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:
■ Dodržování tohoto návodu k použití
■ Řádné zacházení
■ Použití originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v následujících případech:
■ Svévolné pokusy o opravu
■ Svévolné technické změny
■ Používání v rozporu s určeným účelem

Ze záruky jsou vyloučeny:
■ Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
■ Opotřebované díly, které jsou na kartě náhradních dílů xxxxxx (x)  označeny rámečkem.
Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním
dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obraťte na svého prodejce nebo
nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamaci nedostatků vůči
prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

15 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC
Tímto prohlašujeme, že tento výrobek, který byl námi uvedený do oběhu, odpovídá provedení podle
požadavků harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a produktových standardů.

Výrobek
Robotická sekačka na
trávu
Výrobní číslo
G1501501

Výrobce
ISEKI France S.A.S
Zac des Ribes
27 avenue des Frères Montgolfier
63170 Aubière

Odpovědný zástupce
Kazuya Tani
Zac des Ribes
27 avenue des Frères Montgolfier
63170 Aubière

Typ
SRE2600X

Směrnice EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

Harmonizované normy
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-6-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60335-1
EN 60335-2-107

Aubière, 13.12.2016

Kazuya Tani, President
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O tomto návode na použitie

1 O TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE
■ U nemeckej verzie sa jedná o originálny

návod na použitie. Všetky ostatné jazykové
verzie sú preklady originálneho návodu na
použitie.

■ Je bezpodmienečne potrebné, aby ste si
pred uvedením zariadenia do prevádzky
starostlivo prečítali tento návod na použitie.
Je to predpoklad pre bezpečnú prácu a bez-
poruchové zaobchádzanie.

■ Návod na obsluhu si uschovajte vždy tak,
aby ste si ho mohli prečítať, keď budete po-
trebovať nejakú informáciu k zariadeniu.

■ Zariadenie postupujte ďalším osobám len
spolu s týmto návodom na obsluhu.

■ Prečítajte si a dbajte na bezpečnostné a vý-
stražné pokyny v tomto návode na použitie.

1.1 Vysvetlenie symbolov a signálne slová

NEBEZPEČENSTVO!
Upozornenie na bezprostredne hroziacu
nebezpečnú situáciu, ktorá má – v prípa-
de, že sa jej nepredíde – za následok
smrť alebo ťažké zranenie.

VAROVANIE!
Upozornenie na potenciálne hroziacu
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať
– v prípade, že sa jej nepredíde – za ná-
sledok smrť alebo ťažké zranenie.

POZOR!
Upozornenie na potenciálne hroziacu
nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať
– v prípade, že sa jej nepredíde – za ná-
sledok ľahké alebo stredne ťažké zrane-
nie.

POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá by mohla
mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za
následok vecné škody.

UPOZORNENIE
Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľ-
nosť a zaobchádzanie.

2 POPIS VÝROBKU
Táto dokumentácia popisuje plnoautomatickú
robotickú kosačku na trávu s akumulátorovým
pohonom, ktorá sa voľne sama pohybuje po tráv-
niku. Výška kosenia sa dá prestaviť.

2.1 Rozsah dodávky
Rozsah dodávky zahŕňa tu uvedené položky.
Skontrolujte, či dodávka obsahuje všetky tieto
položky:

1

5

4

6

2

3

č. Konštrukčná časť

1 Robotická kosačka na trávu

2 Krátky návod

3 Návod na použitie

4 Rozširovacia doska

5 Základňa

6 Transformátor
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Popis výrobku

2.2 Robotická kosačka na trávu

3
3

5

4

4

1
2

6

6
7

7
8910

13

12

11

č. Konštrukčná časť

1 Tlačidlo STOP (Okamžite zastaví prí-
stroj a rezný nôž do 2 s)

2 Ovládací panel (pod vekom)

3 Kontaktné plochy

4 Bočné uchopovacie priehlbeniny

5 Nárazník

6 Predné kolieska (otočné)

7 Hnacie kolesá

8 Kryt rezného noža

9 Tanier noža

10 Rukoväť na prenášanie

11 Upevňovacia skrutka

12 Priestorový nôž

13 Rezný nôž

2.3 Symboly na zariadenie

Symbol Význam

Tretie osoby nepúšťajte do nebez-
pečnej oblasti!

Buďte mimoriadne opatrní pri mani-
pulácii!

Ruky a nohy držte mimo dosahu
rezného nástroja!

Dodržiavajte bezpečnostnú
vzdialenosť!

Pred uvedením do prevádzky si
prečítajte návod na použitie!

Pri spúšťaní prístroja zadajte PIN!

Na prístroji nejazďte!
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Popis výrobku

2.4 Ovládací panel

7 5

1
2 43

6

č. Konštrukčná časť

1 : Prerušenie kosenia, prístroj sa
vracia späť do základne. Nasledujúci
deň sa opäť automaticky spustí v na-
stavenom čase kosenia.

2 : Vyvolanie hlavnej ponuky.

3 Displej zobrazuje aktuálny stav prevádz-
ky prístroja, názov zvolenej ponuky, jej
položky, ako aj zvolené funkcie.

4 : Výber položiek ponuky, zvýšenie
a zníženie číselných hodnôt, voľba
medzi nastaveniami.

5 : Ručné spustenie a preru-
šenie kosenia, resp. okamžité opätovné
spustenie prevádzky po stlačení tlačidla
Home ( ).

6 : Funkčné tlačidlá. Vyvolanie fun-
kcie, ktorá sa zobrazí na displeji práve
nad tlačidlom.

7 : Zapnutie a vypnutie prístroja.

2.5 Displej

1

24

3 3

*
Main Menu

Settings
Information

Back Confirm

č. Zobrazenie

1 Názov zvolenej ponuky (tu: „Main
Menu“)

2 Položky ponuky v ponuke. Zobrazia sa
vždy len dve položky ponuky (tu: „Set-
tings“ a „Information“). Pomocou
tlačidiel so šípkami (  ) môžete
zvoliť ďalšie položky ponuky.

3 Funkcie pre zvolenú položku ponuky (tu:
„Settings“), dá sa vyvolať pomocou
funkčných tlačidiel (  ) pod ponu-
kou.
■ : Stlačte funkčné tlačidlo vľa-

vo.
■ : Stlačte funkčné tlačidlo vpra-

vo.

4 Hviezdička pre označenie zobrazenej
položky ponuky (tu: „Settings“)
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Popis výrobku

2.6 Štruktúra ponuky

Main Menu Programs Weekly Program pozri Kapitola 7.6 "Nastavenie programu kosenia",
strana 48

Entry Point pozri Kapitola 7.6.2 "Nastavenie počiatočných bodov",
strana 48

Program Info pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50

Settings Time pozri Kapitola 5.2 "Uskutočnenie základných nastavení",
strana 46

Date pozri Kapitola 5.2 "Uskutočnenie základných nastavení",
strana 46

Language pozri Kapitola 5.2 "Uskutočnenie základných nastavení",
strana 46

Cutting Height pozri Kapitola 7.2 "Nastavenie výšky kosenia",
strana 47

PIN-Code pozri Kapitola 5.2 "Uskutočnenie základných nastavení",
strana 46

Key clicks pozri Kapitola 7.3 "Aktivácia/deaktivácia tónov tlačidiel",
strana 47

Rain sensor pozri Kapitola 7.4 "Nastavenie snímača dažďa",
strana 47

After rain delay pozri Kapitola 7.4 "Nastavenie snímača dažďa",
strana 47

EcoMode pozri Kapitola 7.5 "Aktivácia/deaktivácia režimu Eco",
strana 48

Margin mowing pozri Kapitola 7.7 "Kosenie okraja pri ručnom spuste-
ní", strana 49

Sub zone active/disabledpozri Kapitola 7.8 "Nastavenie kosenia
vedľajších plôch", strana 49

Display contrast pozri Kapitola 7.9 "Nastavenie kontrastu disp-
leja", strana 49

Safety settings pozri Kapitola 7.10 "Ochrana nastavenia",
strana 49

Reset calibration pozri Kapitola 7.11 "Nová kalibrácia", strana 49

Factory reset pozri Kapitola 7.12 "Reset nastavenia z výroby",
strana 49

Infor-
mation

Blades service pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50

Hardware pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50

Software pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50

Program Info pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50

Failures pozri Kapitola 8 "Zobrazenie informácií", strana 50
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Popis výrobku

2.7 Základňa

1
2

2
3

4

5

5

6 7

8

8

č. Konštrukčná časť

1 Tlačidlo HOME

2 Nabíjacie kontakty

3 Základová doska

4 Rozširovacia doska

5 Pružné silové svorky pre ohraničujúci
kábel

6 Nízkonapäťový kábel

7 Veko

8 LED-ky pre zobrazenie stavu

2.8 Integrovaný akumulátor
Akumulátor je pevne zabudovaný v prístroji a po-
užívateľ ho nesmie vymieňať.

UPOZORNENIE
Pred prvým použitím akumulátor úplne
nabite. Akumulátor sa môže dať nabíjať v
akomkoľvek stave nabitia. Prerušenie na-
bíjania akumulátoru neškodí.
Akumulátor sa smie nabíjať iba, ak je prí-
stroj zapnutý.

■ Integrovaný akumulátor je pri dodaní čiastoč-
ne nabitý. V normálnom režime prevádzky sa
akumulátor pravidelne nabíja. Na tento účel
sa prístroj vracia späť do základne.

■ Integrovaná kontrolná elektronika pri dosia-
hnutí 100 % stavu nabitia automaticky ukončí
nabíjanie.

■ Nabíjanie funguje len pri dobrom kontakte
nabíjacích kontaktov základne s kontaktnými
plochami prístroja.

■ Pri teplotách nad 45 °C zabudované ochran-
né zapojenie zabráni nabíjaniu akumulátora.
Tým sa zabráni zničeniu akumulátora.

■ Ak sa napriek plnému nabitiu podstatne skráti
prevádzková doba akumulátora, akumulátor
musí vymeniť odborný predajca, technik
alebo servisný partner výrobcu za nový origi-
nálny akumulátor.

■ Ak sa z dôvodu starnutia alebo príliš dlhého
skladovania akumulátora vybije pod výrob-
com stanovenú medznú hodnotu, nedá sa
viac nabiť. Akumulátor a kontrolnú elektroni-
ku nechajte skontrolovať a príp. vymeniť od-
bornému predajcovi, technikovi alebo servis-
nému partnerovi výrobcu.

■ Stav akumulátora sa zobrazuje na displeji.
Stav akumulátora skontrolujte cca po
3 mesiacoch skladovania. Na tento účel prí-
stroj zapnite a odčítajte stav akumulátora. V
prípade, že je akumulátor ešte nabitý len na
cca 30 %, prístroj postavte na základňu a za-
pnite, aby sa akumulátor nabil.

■ V prípade, že z prístroja uniká elektrolyt: Prí-
stroj nechajte opraviť servisnému miestu vý-
robcu!

■ V prípade, že bol akumulátor z prístroja vy-
bratý: Ak unikajúci elektrolyt zasiahne zrak
alebo ruky, okamžite ich vypláchnite vodou.
Okamžite vyhľadajte lekára!

2.9 Opis funkcie
Pohyb po trávniku
Robotická kosačka na trávu sa sama voľne pohy-
buje v priestore kosenia ohraničenom pomocou
ohraničujúceho kábla. Orientácia prístroja sa
uskutočňuje pomocou snímačov, ktoré rozpoz-
návajú magnetické pole ohraničujúceho kábla.
Ak prístroj narazí na prekážku, zostane stáť a po-
hybuje sa iným smerom ďalej. Ak prístroj rozpoz-
ná vlhkosť, automaticky sa vráti späť na základ-
ňu. Ak sa prístroj dostane do situácie, v ktorej
prevádzka nie je možná, vypne sa.

Režimy prevádzky kosenie a nabíjanie
Fázy kosenia sa neustále striedajú s fázami nabí-
jania. Ak sa pri kosení zníži nabitie akumulátora
až po určitú hodnotu (zobrazenie: 0 %), prístroj
sa vracia pozdĺž ohraničujúceho kábla späť k zá-
kladni.
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Bezpečnosť

Pre režim prevádzky kosenie sú k dispozícii pred-
bežne nastavené programy kosenia, ktoré obsa-
hujú aj funkciu kosenia plochy aj okrajov. Tieto
programy kosenia je možné meniť.

3 BEZPEČNOSŤ
3.1 Používanie v súlade s určením
Tento prístroj je určený výlučne pre použitie v sú-
kromnej oblasti. Na každé iné použitie, ako aj na
nedovolené prestavby a nadstavby sa pozerá
ako na použitie v rozpore s účelom a má za ná-
sledok prepadnutie záruky, ako aj stratu zhody
(značka CE) a odmietnutie akejkoľvek zodpoved-
nosti voči škodám používateľa alebo tretej osoby
zo strany výrobcu.
Hranice použitia prístroja sú:
■ Max. plocha: 2000 m2

■ Max. stúpanie/spád: 40 % (22°)
■ Max. bočná šikmá poloha: 40 % (22°)
■ Teplota:

■ Nabíjanie: 0 – 45 °C
■ Kosenie: 0 – 55 °C

3.2 Možné chybné použitie
Tento prístroj nie je vhodný na použitie vo verej-
ných zariadeniach, parkoch, športoviskách, ako
aj v poľnohospodárstve a v lesnom hospodár-
stve.

3.3 Bezpečnostné a ochranné zariadenia

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo zranenia
Chybné a mimo prevádzku uvedené bez-
pečnostné a ochranné zariadenia môžu
viesť k vážnym zraneniam.
■ Nechajte chybné bezpečnostné a

ochranné zariadenia opraviť.
■ Tieto bezpečnostné a ochranné za-

riadenia nikdy neodstavujte mimo
prevádzku.

3.3.1 Vstup PIN a PUK
Prístroj sa dá spustiť len zadaním PIN (Personal
Identification Number - Osobné identifikačné
číslo). Tým sa zabráni zapnutiu neoprávnenými
osobami. PIN môžete zmeniť.
Ak PIN 3-krát zadáte chybne, je potrebný vstup
PUK (Personal Unblocking Key - Osobný odomy-
kací kľúč). Ak je tento takisto zadaný chybne,
musí sa 24 hodín čakať na ďalší vstup.

Vstup PIN a PUK slúži takisto ako poistka proti
krádeži:
■ PIN a PUK chráňte pred prístupom nepovola-

ným osobám.

3.3.2 Snímače
Prístroj je vybavený viacerými bezpečnostnými
snímačmi. Po vypnutí bezpečnostným snímačom
sa už viac automaticky opätovne nezapne. Na
displeji sa zobrazí hlásenie poruchy a toto sa
musí potvrdiť. Je potrebné odstrániť dôvod akti-
vácie snímača.

Snímač zdvíhania
Ak sa prístroj v priebehu prevádzky zdvihne za
teleso skrine, pohon pojazdu sa vypne a rezné
nože sa zastavia.

Snímače nárazu pre rozpoznanie prekážky
Prístroj je vybavený snímačmi, ktoré v prípade
kontaktu s prekážkami sa postarajú o to, aby sa
zmenil smer pohybu. Pri náraze na prekážku a
horná časť telesa skrine mierne posunie a aktivu-
je sa snímač nárazu.

Snímač sklonu smer pohybu/bočne
Ak sa v smere pohybu dosiahne stúpanie alebo
spád alebo bočná šikmá poloha 22° (40 %), prí-
stroj sa otočí, resp. zmení svoj smer pohybu.

Snímač dažďa
Prístroj je vybavený snímačom dažďa, ktorý v ak-
tívnom stave počas dažďa preruší kosenie a po-
stará sa o to, aby sa prístroj vrátil späť na základ-
ňu.

UPOZORNENIE
Prístroj sa dá spoľahlivo používať v bez-
prostrednom susedstve s inými robotický-
mi kosačkami na trávu.
Signál použitý v ohraničujúcom kábli zod-
povedá štandardu definovanému EGMF
(Zväz európskych výrobcov záhradných
prístrojov) týkajúcemu sa elektromagne-
tických emisií.
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Montáž

3.4 Bezpečnostné pokyny
3.4.1 Obsluha
■ Mladiství mladší ako 16 rokov alebo osoby,

ktoré nie sú oboznámené s návodom na ob-
sluhu, zariadenie nesmú používať. Rešpek-
tujte bezpečnostné predpisy týkajúce sa mini-
málneho veku používateľa, eventuálne platné
v danej krajine.

■ Zariadenie neobsluhujte pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.

3.4.2 Bezpečnosť osôb a zvierat
■ Vo verejne prístupných areáloch je potrebné

okolo priestoru kosenia umiestniť výstražné
upozornenia s nasledujúcim obsahom:

POZOR!
Automatická kosačka na trávu!
Nepribližujte sa k prístroju!
Dávajte pozor na deti!

■ V priebehu prevádzky zabezpečte, aby sa
deti nenachádzali v blízkosti prístroja alebo
sa nezdržiavali v bezprostrednej blízkosti prí-
stroja a s prístrojom sa nehrali.

■ Sedenie na prístroji a zasahovanie do rez-
ných nožov je zakázané!

■ Telo a oblečenie udržiavajte v dostatočnej
vzdialenosti od rezného nástroja.

3.4.3 Bezpečnosť zariadenia
■ Pred začatím prác zabezpečte, aby sa v

pracovnom priestore prístroja nenachádzali
žiadne predmety (napr. vetve, sklenené,
kovové kusy, časti odevu, kamene, záhradné
zariadenia alebo hračky). Tieto môžu rezné
nože prístroja poškodiť alebo môžu byť prí-
strojom poškodené.

■ Prístroj používajte len, ak sú splnené na-
sledovné podmienky:
■ Prístroj nie je znečistený.
■ Prístroj nevykazuje žiadne poškodenie

alebo opotrebenie.
■ Všetky ovládacie prvky sú funkčné.
■ Základňa, transformátor a ich elektrické

prípojky sú nepoškodené a fungujú.
■ Chybné diely vždy vymeňte za originálne

náhradné diely výrobcu.
■ Ak je poškodený, zariadenie nechajte

opraviť.

■ Používateľ prístroja je zodpovedný za neho-
dy prístroja s ostatnými osobami alebo ich
vlastníctvom.

3.4.4 Bezpečnosť elektrických súčastí
■ Prístroj nikdy neprevádzkujte, ak je súčasne

na trávniku v prevádzke postrekovacie za-
riadenie.

■ Zariadenie neostrekujte vodou.
■ Zariadenie neotvárajte.

4 MONTÁŽ
4.1 Vybalenie prístroja
1. Opatrne otvorte obal.
2. Všetky komponenty opatrne vyberte z obalu

a skontrolujte, či sa v priebehu prepravy ne-
poškodili. 
Upozornenie: V prípade poškodenia v
priebehu prepravy okamžite informujte podľa
záručných podmienok vášho odborného
predajcu, technika alebo servisného partnera
výrobcu.

3. Skontrolujte rozsah dodávky (Rozsah dodáv-
ky).

V prípade, že sa má prístroj ďalej odoslať,
uschovajte originálny obal a sprievodné doku-
menty. Tieto budú potrebné aj pri odoslaní späť.

4.2 Plán priestorov kosenia (01)
Umiestnenie základne (01/1)
■ pokiaľ možno najkratšia cesta k najväčšej

ploche kosenia
■ v tieni, rovná a chránená pred silnými pove-

ternostnými vplyvmi
■ možnosť pripojenia elektrického napájania
■ musí byť možné dodržanie vzdialeností:

■ voľne prístupné pre robotickú kosačku na
trávu

■ vľavo a vpravo od základne min. 1 m voľ-
ná

■ vzdialenosť smerom dozadu min. 35 cm
od ohraničujúceho kábla k stene

Uloženie ohraničujúceho kábla (01)
Ohraničujúci kábel musí byť uložený v nepreru-
šenej slučke v smere pohybu hodinových ruči-
čiek.

Koridory medzi priestormi kosenia (01/i)
Koridor je úzke miesto v ploche trávnika a m§že
slúži na spojenie dvoch plôch kosenia.
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Hlavná plocha a vedľajšia(e) plocha(y) (01)
■ Hlavná plocha (01/HF): Je plocha trávnika, v

ktorej sa nachádza základňa a ktorá môže
byť kosená prístrojom automaticky po celej
ploche.

■ Vedľajšia plocha (01/NF): Je plocha trávnika,
ktorá sa nedá prístrojom dosiahnuť z hlavnej
plochy. Vedľajšie plochy sa môžu spracovať
v ručnom režime prevádzky.

Hlavné ako aj vedľajšie plochy sú ale ohraničené
tým istým, neprerušeným ohraničujúcim káblom.

Poloha počiatočných bodov (01/X0 – 01/X3)
Prístroj sa pohybuje v stanovenom čase kosenia
pozdĺž ohraničujúceho kábla až po stanovený po-
čiatočný bod a tam začína kosiť. Pomocou po-
čiatočných bodov môžete stanoviť, ktoré oblasti
plochy kosenia sa majú hlavne kosiť.

4.3 Príprava priestorov na kosenie
1. Skontrolujte, či je plocha trávnika väčšia ako

plochý výkon prístroja. Pri príliš veľkej ploche
trávnika vzniká nepravidelne pokosený tráv-
nik. Prípadne zmenšite kosenú plochu trávni-
ka.

2. Pred montážou základne a ohraničujúceho
kábla ako aj uvedením prístroja do prevádz-
ky: Plochu trávnika koste kosačkou na trávu
s nastavenou najnižšou výškou kosenia.

3. Z plochy trávnika odstráňte prekážky alebo
ohraničte ohraničujúcim káblom (pozri Kapi-
tola 4.5.3 "Ohraničenie prekážok",
strana 44):
■ Ploché prekážky, ktoré je možné prejsť a

mohli by poškodiť rezné nože (napr.
ploché kamene, prechody plochy trávnika
k terase alebo cesty, platne, kamene na
okraji atď.)

■ Otvory a vyvýšeniny plochy trávnika (na-
pr. kôpky po krtkovi, vyhĺbené dier, odre-
zané kmene, popadané ovocie atď.)

■ Strmé vyvýšeniny alebo spády viac ako
40 % (22°)

■ Vodné plochy (napr. jazierka, potôčiky,
bazény atď.) a ich hranice s plochou tráv-
nika

■ Kríčky a živé ploty, ktoré môžu byť širšie

UPOZORNENIE
Ohraničenia sú potrebné len v prípade,
keď nemôžu byť rozpoznané snímačmi
nárazu robotickej kosačky na trávu. Za-
bráňte príliš veľkému, resp. nepotrebné-
mu počtu ohraničení.

4.4 Vytvorenie základne (03)
1. Na základňu (03/2) naskrutkujte základovú

dosku (03/1).
2. Na základovú dosku (03/1) nasaďte rozširo-

vaciu dosku (03/3).
3. Základňu (01/1) umiestnite do pravého uhla

voči plánovanej polohe ohraničujúceho kábla
a nastavte jej polohu zarovno so zemou. Po-
mocou vodováhy skontrolujte zarovnanie zá-
kladne so zemou a príp. upravte polohu zá-
kladne.

4. Základovú dosku (03/1) a rozširovaciu dosku
(03/3) upevnite pomocou klincov do trávnika
(03/4).

4.5 Inštalácia ohraničujúceho kábla

UPOZORNENIE
Ak je dodaný ohraničujúci kábel príliš
krátky, môžete si u vášho odborného
predajcu, technika alebo servisného par-
tnera zabezpečiť predlžovací kábel.

4.5.1 Pripojenie ohraničujúceho kábla k
základni (04)

1. Koniec ohraničujúceho kábla (04/1) vytiahnite
z obalu.

2. Koniec kábla odizolujte cca 10 mm.
3. Odizolovaný koniec kábla (04/3) zastrčte do

pružnej silovej svorky (04/4) na prípojke
(04/6) základne (04/2).

4. Pružná silová svorka (04/4) spolu s koncom
kábla zatlačte do základovej dosky základne.

5. Na pružnú silovú svorku (04/6) nasaďte veko
(04/5).

4.5.2 Uloženie ohraničujúceho kábla (01)
Ohraničujúci kábel je možné uložiť na trávnik
alebo aj do 10 cm pod zem. Uloženie pod zem by
mal vykonať odborný predajca.
Oba varianty je možné vzájomne kombinovať.
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POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenie ohrani-
čujúceho kábla
Ak sa ohraničujúci kábel poškodí alebo
preruší, prenos riadiacich signálov do prí-
stroja nie je možný. V takom prípade sa
musí ohraničujúci kábel opraviť alebo vy-
meniť. Ohraničujúce káble získate u vý-
robcu.
■ Ohraničujúci kábel vždy uložte

priamo na zem. V prípade potreby
zaistite prídavným klincom do trávni-
ka.

■ Pri prekladaní a počas používania
chráňte ohraničujúci kábel pred po-
škodením.

■ V blízkosti ohraničujúceho kábla
nekopte a nevertikutujte.

1. Ohraničujúci kábel veďte priamo najmenej
1 m od základne (01/a).

2. Ohraničujúci kábel v pravidelných intervaloch
upevnite pomocou klincov do trávnika alebo
pod zem (do hĺbky max. 10 cm).

3. Ohraničujúci kábel uložte okolo prekážky: po-
zri Kapitola 4.5.3 "Ohraničenie prekážok",
strana 44.

4. Vytvorte koridory medzi jednotlivými plocha-
mi kosenia: pozri Kapitola 4.5.4 "Ohraničenie
koridorov (01/i)", strana 44.

5. Ohraničte príliš veľké stúpania alebo spády:
pozri Kapitola 4.5.5 "Ohraničenie spádu",
strana 45.

6. Vytvorte rezervy kábla: pozri Kapitola 4.5.6
"Vytvorenie rezerv kábla (08)", strana 45.

7. Od vzdialenosti minimálne 1 m veďte ohrani-
čujúci kábel priamo k základni (01/k).

8. Po úplnom uložení ohraničujúceho kábla ho
pripojte k prípojke (04/7) základne: pozri
Kapitola 4.5.1 "Pripojenie ohraničujúceho
kábla k základni (04)", strana 43.

4.5.3 Ohraničenie prekážok
Podľa okolia pracovného priestoru je potrebné
uložiť ohraničujúci kábel v rôznych vzdialenos-
tiach od prekážok. Pre zistenie správnej
vzdialenosti použite pravítko, ktoré je možné vy-
brať z obalu.

UPOZORNENIE
Ohraničenia sú potrebné len v prípade,
keď nemôžu byť rozpoznané snímačmi
nárazu robotickej kosačky na trávu. Za-
bráňte príliš veľkému, resp. nepotrebné-
mu počtu ohraničení.

Vzdialenosť k múrom, plotom, záhonom:
min. 15 cm (01)
Prístroj sa pohybuje s presadením smerom von
15 cm pozdĺž ohraničujúceho kábla. Preto uložte
ohraničujúci kábel k murivu, plotom, záhonom
atď. so vzdialenosťou minimálne 15 cm od nich.

Vzdialenosť od hrán terás a dláždených
ciest (06)
Ak je hrana terasy alebo cesty vyššia ako plocha
trávnika, je potrebné dodržať vzdialenosť mini-
málne 15 cm. Ak je hrana terasy alebo cesty v
rovnakej výške ako plocha trávnika, môže sa ká-
bel uložiť presne na hranu.

Vzdialenosť ohraničujúci kábla od
prekážok (01)
Ak sú ohraničujúce káble smerom od prekážky,
resp. k prekážke uložené presne spolu, to
znamená 0 cm, prístroj sa pohybuje cez ohrani-
čujúce káble. Ohraničujúce káble sa nesmú krížiť
(01/g).

Uloženie ohraničujúceho kábla okolo
rohov (07)
■ U rohov prechádzajúcich dovnútra (07/a):

Ohraničujúci kábel uložte diagonálne, aby sa
zabránilo zachyteniu prístroja v rohu.

■ U rohov vychádzajúcich smerom von s pre-
kážkami (07/b): Ohraničujúci kábel uložte do
špičky, aby sa zabránilo kolízii prístroja s
rohom.

■ U rohov vychádzajúcich smerom von bez
prekážok: Ohraničujúci kábel uložte pod
uhlom 90°.

4.5.4 Ohraničenie koridorov (01/i)
V koridore je potrebné dodržať nasledujúce
vzdialenosti:
■ Celková šírka: min. 60 cm
■ Vzdialenosť ohraničujúceho kábla od okraja:

15 cm
■ Vzdialenosť medzi ohraničujúcimi káblami:

min. 30 cm
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4.5.5 Ohraničenie spádu
Spád, ktorý je väčší ako 40 %, sa musí ohraničiť
ohraničujúcim káblom (40 % = 40 cm spád na
1 m vodorovný).

4.5.6 Vytvorenie rezerv kábla (08)
Aby bolo možné aj po vytvorení priestoru pre
kosenie posunúť základňu alebo rozšíriť priestor
kosenia, v pravidelných intervaloch vytvorte
rezervy ohraničujúceho kábla.
Počet rezerv kábla sa určí po príslušnom preme-
raní.

UPOZORNENIE
U rezerv kábla nevytvárajte žiadne otvo-
rené slučky.

1. Ohraničujúci kábel veďte okolo aktuálneho
klinca v trávniku (08/1) a potom späť k pred-
chádzajúcemu klincu v trávniku (08/3).

2. Ohraničujúci kábel potom opäť priveďte k ak-
tuálnemu klincu do trávnika (08/1). Vznikne
slučka. Káble musia ležať tesne pri sebe.

3. Slučku príp. umiestnite do stredu s prídav-
ným klincom do trávnika (08/2) na zemi.

4.5.7 Obvyklé chyby pri ukladaní kábla (02)
■ Ohraničujúci kábel nie je vedený najmenej

1 m priamo od základne (02/a).
■ Rezervy ohraničujúceho kábla nie sú uložené

v rovnako dlhej slučke (02/b).
■ Ohraničujúci kábel nie je správne uložený

okolo rohu (02/c).
■ Ohraničujúci kábel je prekrížený, resp. nie je

uložený v smere pohybu hodinových ručičiek
(02/d).

■ Ohraničujúci kábel je uložený nepresne tak,
že oblasti okraja plochy trávnika sa nedajú
kosiť (02/e).

■ Počiatočné body sú príliš vzdialené od zá-
kladne (02/f).

■ Ohraničujúci kábel nie je uložený pri vedení
tam a späť od okraja k prekážke v rámci
plochy trávnika priamo ležiac vedľa seba (02/
g).

■ Ohraničujúci kábel je uložený cez okraj
plochy trávnika (02/h).

■ Pri ukladaní ohraničujúceho kábla sa
nedosiahla minimálna vzdialenosť pre korido-
ry 30 cm (02/i).

■ Ohraničujúci kábel je uložený príliš blízko, to
znamená vo vzdialenosti menej ako 15 cm k
prekážkam, ktoré sa nedajú prejsť (02/j).

4.6 Pripojenie elektrického napájania k
základni (05)

1. Transformátor (05/1) postavte na suché, pred
dažďom a striekajúcou vodou chránené
miesto.

2. Odviňte nízkonapäťový kábel (05/3) základne
(05/4) a chráňte pred poškodením až do ulo-
ženia k miestu umiestnenia transformátora.

3. Pripojenie nízkonapäťového kábla k transfor-
mátoru:
■ Skrutky svorky (05/2) vyskrutkujte tak,

aby v sa mohol do každého otvoru zasu-
núť drôt nízkonapäťového kábla.

■ Zasuňte drôty. 
Upozornenie: Nie je potrebné dbať na
polaritu.

■ Zaskrutkujte skrutky svorky tak, aby boli
drôty pevne upevnené.

4. Do zásuvky zasuňte sieťový pripojovací ká-
bel (05/5) transformátora.

UPOZORNENIE
Odporúčame transformátor pripojiť k
elektrickej sieti cez ochranný spínač FI s
menovitým chybovým prúdom < 30 mA.

4.7 Kontrola prípojok k základni (05)
1. Skontrolujte, či obe LED-ky (05/8, 05/9)

svietia. Ak nie:
■ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
■ Všetky zástrčkové spoje elektrického na-

pájania a ohraničujúceho kábla skontro-
lujte, či správne dosadajú alebo či nie sú
poškodené.

2. V prípade potreby uvolnite skrutky (05/7) na
kryte (05/6) základne a kryt odoberte.

Zobrazenia stavu LED

LED-ky Prevádzkové stavy

Žltá
(05/8)

■ Svieti, keď je elektrické napája-
nie bezchybné.

■ Bliká, keď je prístroj v základni
a nabíja sa.

Zelená
(05/9)

■ Svieti, ak je ohraničujúci kábel
správne uložený a slučka je
bezchybná.

■ Bliká, a slučka ohraničujúceho
kábla nie je v poriadku.
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5 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Táto kapitola popisuje manipulácie a nastavenia,
ktoré sú potrebné, aby sa mohla robotická kosač-
ka na trávu po montáži prvýkrát uviesť do pre-
vádzky. Všetky ďalšie nastavenia pozri Kapitola 7
"Nastavenia", strana 47.

5.1 Nabitie akumulátora (09)
Integrovaný akumulátor je pri dodaní čiastočne
nabitý. V normálnom režime prevádzky sa aku-
mulátor prístroja pravidelne automaticky nabíja.

UPOZORNENIE
Pred prvým použitím akumulátor úplne
nabite. Akumulátor sa môže dať nabíjať v
akomkoľvek stave nabitia. Prerušenie na-
bíjania akumulátoru neškodí.
Akumulátor sa smie nabíjať iba, ak je prí-
stroj zapnutý.

1. Prístroj (09/1) postavte na základňu (09/3)
tak, aby sa kontaktné plochy prístroja dotýkali
nabíjacích kontaktov základne.

2. Prístroj zapnite.
3. Displej na prístroji zobrazuje: „Battery is

being recharged“. V prípade, že nie: pozri
Kapitola 13 "Pomoc pri poruchách",
strana 54.

5.2 Uskutočnenie základných nastavení
1. Otvorte klapku krytu ovládacieho panela.
2. Prístroj zapnite. Zobrazia sa firmvér,

číslo kódu a typ.
3. V ponuke pre výber jazyka zvoľte:

„Slovensky“ .
4. V ponuke „Login“ > „Enter PIN“ zadajte

predbežne nastavený PIN 0000. Na ten účel
pomocou  zvoľte číslicu a potvrďte po-
mocou . Po zadaní PIN sa odblokuje
prístup.

5. V ponuke „Change PIN“:
■ Pod položkou „Enter new PIN“ zadajte

vami zvolený nový štvormiestny PIN. Na
ten účel za sebou pomocou  zvoľte
číslicu a potvrďte pomocou .

■ Pod položkou „Reenter new PIN“ ešte
raz zadajte nový PIN. Ak sú obidva
vstupy rovnaké, zobrazí sa: „PIN chan-
ged“.

6. V ponuke „Enter date“ nastavte aktuálny
dátum (formát: DD.MM.20RR). Na ten účel
za sebou pomocou  zvoľte číslicu a po-
tvrďte pomocou .

7. V ponuke „Enter time“ > „HH:MM“ nastavte
aktuálny čas (formát: HH:MM). Na ten účel
za sebou pomocou  zvoľte číslicu a po-
tvrďte pomocou .

Základné nastavenie sa ukončí. Zobrazí sa stav
„Not calibrated Press Start key“.

5.3 Nastavenie výšky kosenia
Výška kosenia prístrojom sa nastaví pomocou
ponuky nastavenia: pozri Kapitola 7.2 "Nastave-
nie výšky kosenia", strana 47.

5.4 Uskutočnenie automatického
kalibračného pohybu

Prístroj postavte do východzej polohy (10)
1. Prístroj postavte vo vnútri plochy na kosenie

do východzej polohy:
■ min. 1 m vľavo a 1 m pred základňou
■ s čelnou stranou k ohraničujúcemu káblu

Spustenie kalibračného pohybu
1. Skontrolujte, či sa v predpokladanej oblasti

pohybu prístroja nenachádzajú žiadne pre-
kážky. Prístrojom sa musí dať obomi predný-
mi kolieskami prechádzať cez ohraničujúci
kábel. Prípadne odstráňte prekážky.

2. Spustite prístroj. Na displeji sa zo-
brazí:
■ „! Caution ! Starting Motors“
■ „Calibration“, „Phase [1]“

Počas kalibračného pohybu
Prístroj sa pohybuje pre zistenie sily signálu v
ohraničujúcom kábli najprv dvakrát priamo cez
ohraničujúci kábel a následne na základňu a tam
zostane stáť. Akumulátor sa nabíja.

UPOZORNENIE
Prístroj musí pri nábehu na základňu zo-
stať stáť. Ak prístroj netrafí kontaktmi pri
vstupe na základňu, pohybuje sa na
ohraničujúci kábel ďalej. Ak prístroj prej-
de cez základňu, je proces kalibrácie
chybný. V takom prípade sa musí lepšie
nastaviť poloha základne a opakovať
proces kalibrácie.
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Po kalibračnom pohybe
Zobrazí sa predbežné aktuálne nastavené trvanie
kosenia.
Všetky ďalšie nastavenia pozri Kapitola 7 "Na-
stavenia", strana 47.

6 OBSLUHA
6.1 Ručné spustenie prístroja
1. Prístroj zapnite.

Pre neplánované kosenie okraja: pozri Kapi-
tola 7.7 "Kosenie okraja pri ručnom spuste-
ní", strana 49.

2. Prístroj spustite ručne.

6.2 Prerušenie kosenia
■ Stlačte tlačidlo na základni (09/4)

alebo prístroji.
Prístroj automaticky prechádza na základňu.
Vymaže plán kosenia aktuálneho dňa a opäť
spustí nasledujúci deň v nastavenom čase.

■ Stlačte tlačidlo na prístroji.
Režim prevádzky kosenie sa preruší na pol-
hodinu.

■ Stlačte tlačidlo na prístroji.
Prístroj sa vypne.

UPOZORNENIE
V nebezpečných situáciách sa môže prí-
stroj zastaviť pomocou tlačidla
STOP (09/2).

6.3 Kosenie vedľajších plôch (01/NF)
1. Prístroj nadvihnite a ručne postavte na ved-

ľajšiu plochu.
2. Prístroj zapnite.
3. Vyvolajte hlavnú ponuku.
4. *„Settings“ 

5. *„Sub zone mowing“ 

6. Pomocou zvoľte dobu kosenia.
7. Prístroj spustite ručne.
Podľa nastavenia: Prístroj kosí počas nastavené-
ho času a vypne sa potom alebo osí, kým sa ne-
vybije batéria.
Po kosení vedľajšej plochy prístroj opäť ručne
postavte na základňu.

7 NASTAVENIA
7.1 Vyvolanie nastavenia – Všeobecne
1. Vyvolajte hlavnú ponuku. 

Upozornenie: Hviezdička * pred položkou
ponuky zobrazuje, že je právne zvolená.

2. *„Settings“ 

3. Zvoľte požadovanú položku ponuky.

4. Vykonajte nastavenia. 
Upozornenie: Položky ponuky sú popísané v
nasledovných odsekoch.

5. Návrat späť k hlavnej ponuke.

UPOZORNENIE
Ďalšie položky ponuky: pozri Kapitola 5.2
"Uskutočnenie základných nastavení",
strana 46.

7.2 Nastavenie výšky kosenia
Výška kosenia je prestaviteľná so šírkou kroku
1 mm medzi 3 – 6 cm.
1. *„Cutting Height“ 

■ *„Cutting Height XXmm“: Zvoľ-
te požadovanú výšku kosenia.

■ Stlačte „Confirm“.
Tanier noža sa nastaví až na želanú výšku noža
a nôž sa začína otáčať až, keď stroj začína kosiť.

7.3 Aktivácia/deaktivácia tónov tlačidiel
1. *„Key clicks“ 
2. Aktivácia/deaktivácia tónov tlačidiel:

■ „Activate“ :
Aktivuje tóny tlačidiel.

■ „Deactivate“ :
Dektivuje tóny tlačidiel.

7.4 Nastavenie snímača dažďa

UPOZORNENIE
Kosenie suchej trávy znižuje znečistenie.
Aktivovaním snímača dažďa a nastave-
ním doby oneskorenia sa môže zabrániť,
aby prístroj kosil vlhkú trávu.

Ak je snímač dažďa aktivovaný, prístroj sa pri za-
čínajúcom daždi vracia späť na základňu. Tam
zostane tak dlho, kým snímač dažďa neuschne.
Následne čaká ešte čas, ktorý je nastavený ako
oneskorenie, než pokračuje v kosení.
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1. *„Rain sensor“ 
2. Aktivácia/deaktivácia snímača dažďa:

■ „Activate“ :
Aktivuje snímač dažďa.

■ „Deactivate“ :
Deaktivuje snímač dažďa.

3. Nastavenie oneskorenia snímača dažďa:
■ *„After rain delay“ 
■ „xx hours xx minutes“

Požadovanú hodnotu zvolíte pomocou
 a potvrdíte pomocou .

7.5 Aktivácia/deaktivácia režimu Eco
V režime Eco sa prístroj prepína do režimu
úspory energie. Tým sa zníži spotreba energie a
emisie hluku.

UPOZORNENIE
Pri vysokej a hustej tráve pri hustom val-
covanom trávniku sa neodporúča, resp.
nie je možný.

1. *„Režim Eco“ 
2. Aktivácia/deaktivácia režimu Eco:

■ „Activate“ :
Aktivuje režim Eco.

■ „Deactivate“ :
Deaktivuje režim Eco.

7.6 Nastavenie programu kosenia
7.6.1 Nastavenie programu kosenia –

Všeobecne
1. Vyvolajte hlavnú ponuku.
2. *„Programs“ 

3. Zvolí položku ponuky. 
4. Vykonajte nastavenia. 

Upozornenie: Položky ponuky sú popísané v
nasledovných odsekoch.

7.6.2 Nastavenie počiatočných bodov
Výuka počiatočných bodov
1. Nastavte prístroj v základni.
2. Prístroj zapnite.
3. Vyvolajte hlavnú ponuku.
4.  *„Programs“ 

5.  *„Entry Point“ 

6.  *„Interactive teach“ 

7.  *„ Start interactive entry
point teaching “ .
■ „ Start “ . Prístroj sa pohybuje

pozdĺž ohraničujúceho kábla.
■ „ Set “ , ak prístroj dosiahol poža-

dovaný počiatočný bod. Počiatočný bod
sa uloží.

8. „ Set entry point 1 " , keď nebol
stanovený pohyb výuky žiadny počiatočný
bod. Keď tu nebol stanovený počiatočný bod,
automaticky stanovené počiatočné body.

9. „ Entry point x: XXm “, keď sa dosiahol
posledný počiatočný bod.

Ručné určenie počiatočných bodov (01)
Predbežne je nastavený prvý počiatočný bod (01/
X0) a nachádza sa 1 m vpravo vedľa základne.
Za týmto bodom môže byť naprogramovaných až
9 ďalších počiatočných bodov (X1 až X9). Pri
stanovení počiatočných bodov je potrebné dodr-
žať:
■ Počiatočné body nenastavovať príliš ďaleko

od základne, resp. príliš blízko navzájom (02/
f).

■ Použiť len toľko počiatočných bodov, koľko je
potrebných.

1.  *„Entry Point“ 

2.  *„ Point X1 at [020um]“ 
Pomocou  zvoľte číslicu a potvrďte po-
mocou .

3.  *„ Point X2 at [075um]“ 
Pomocou  zvoľte číslicu a potvrďte po-
mocou .

4. V prípade potreby určite ďalšie počiatočné
body.

5. Návrat späť k hlavnej ponuke.

7.6.3 Nastavenie časov kosenia

UPOZORNENIE
Medzi programovaním časov kosenia a
začiatku kosenia musí byť min. 30 min.
Ak nie, prístroj sa spustí až v nasledujú-
com naprogramovanom čase kosenia.

V položke ponuky „Weekly Program“ sa na-
stavujú dni a časy, kedy má prístroj kosiť. Uprav-
te tieto nastavenia, popr. k vašej veľkosti záh-
rady. Ak po cca jednom týždni je vidieť ešte ne-
vykosené časti, zvýšte časy kosenia.
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1. *„Weekly Program“ 
■ *„All Days [X]“: Prístroj kosí

každý deň v nastavených časoch. Ak sa
zobrazí „All Days [ ]“, potom prístroj
kosí len v nastavených dňoch týždňa.

■ *„Monday [X]“...*„Sunday
[X]“: Prístroj kosí v nastavenom dni v
týždni v nastavených časoch. Ak je napr.
zobrazené „Monday [ ]“, potom prístroj
príslušný deň nekosí.

■ „Change“ : Aktivujte príslušný deň
[X] alebo deaktivujte [ ], nastavte
časy, spôsob kosenia a počiatočné body.

2. Nastavenia pre všetky dni alebo príslušný
deň:
■ napr. „*[M] 07:00-10:00 [?]“: Nor-

málne kosenie [M] 07:00 – 10:00 hodín
s automaticky sa striedajúcim počiatoč-
ným bodom 0 – 9 [?].

■ napr. „*[R] 16:00-18:00 [1]“: Prí-
stroj začína o 16:00 hodine kosením
okraja [R] a prechádza pozdĺž celého
ohraničujúceho kábla. Potom začína
kosenie plochy v počiatočnom bode 1
[1]. O 18:00 hodine, resp. pokiaľ je aku-
mulátor vybitý, prístroj sa presunie späť
na základňu.

■ „Change“ : Zmení zvolené na-
stavenie.

■ „Continue“ : Potvrdí zmenené na-
stavenie a ďalej k nasledujúcemu na-
staveniu.

3. „Save“ : Uložiť všetky zmenené na-
stavenia položky ponuky.

7.7 Kosenie okraja pri ručnom spustení
Pre ručné spustenie, napr. pri použití na vedľaj-
šej ploche, tu môžete nastaviť, že prístroj začne s
kosením okraja.
Uskutočnenie kosenia okraja v naprogramova-
ných časoch kosenia: pozri Kapitola 7.6.3 "Na-
stavenie časov kosenia", strana 48.
1. *„Margin mowing“ 

2. *„at manual start“ 

7.8 Nastavenie kosenia vedľajších plôch
1. *„Sub zone mowing“ 
2. Nastavenie časov kosenia:

■ „inactive“ : Kosenie ved-
ľajších plôch je vypnutý.

■ „active“ : Prístroj kosí do-
vtedy, kým je akumulátor prázdny.

■ „Čas kosenia v min“ :
Prístroj kosí nastavený čas vedľajšiu
plochu. Nastaviteľné sú nasledovné časy
kosenia:
30/60/90/120/kým je akumulátor vybitý.

7.9 Nastavenie kontrastu displeja
V prípade, že je displej, napr. pri slnečnom žiare-
ní, zle čitateľný, môže sa zobrazenie vylepšiť
zmenou kontrastu displeja.
1. *„Display contrast“ 

2. Zvýši/zníži kontrast displeja. 

7.10 Ochrana nastavenia
Ak je ochrana nastavenia deaktivovaná, musí sa
len pri potvrdení chyby týkajúcej sa bezpečnosti
zadať PIN.
1. *„Safety settings“ 
2. Aktivuje/deaktivuje ochranu nastavenia:

■ „Activate“ :
Aktivuje ochranu nastavenia.

■ „Deactivate“ :
Deaktivuje ochranu nastavenia.

7.11 Nová kalibrácia
Ak je poloha alebo dĺžka ohraničujúceho kábla
zmenená alebo prístroj viac nenájde ohraničujúci
kábel, je potrebná nová kalibrácia.
1. „Reset calibration“ 
2. „Reset loop calibration data?“

3. Uskutočnenie pohyb kalibrácie: pozri Kapitola
5.4 "Uskutočnenie automatického kalibračné-
ho pohybu", strana 46.

7.12 Reset nastavenia z výroby
Môžete opäť vytvoriť nastavenia z výroby prí-
stroja, napr. pred nákupom.
1. *„Factory reset“ 

Hlásenie: „Factory reset completed“
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8 ZOBRAZENIE INFORMÁCIÍ
Ponuka „Information“ slúži pre zobrazenie
údajov prístroja. V tejto ponuke nemôžete
uskutočniť žiadne nastavenia.
1. Vyvolajte hlavnú ponuku.
2. *„Information“ 

3. Zvolí položku ponuky.  
Upozornenie: Položky ponuky sú popísané v
nasledovných odsekoch.

4. Návrat späť k hlavnej ponuke.

„Blades service“
Zobrazuje, po koľkých prevádzkových hodinách
je potrebný servis noža. Počítadlo sa môže
resetovať ručne. Servis noža nechajte vykonať
odborným predajcom, technikovi alebo servisné-
mu partnerovi.
Reset počítadla pre servis noža:
1. „Confirm“ 

„Hardware“
Zobrazuje informácie o prístroji, napr. typ, rok vý-
roby, prevádzkové hodiny, výrobné číslo, počet
kosení, celkový čas kosenia, počet cyklov nabíja-
nia, celkový čas nabíjania, dĺžka slučky ohraniču-
júceho kábla.

„Software“
Zobrazuje verziu firmvéru.

„Program Info“
Zobrazuje aktuálne nastavenia, napr. celý týž-
denný čas kosenia.

„Failures“
Zobrazuje naposledy vzniknuté hlásenia porúch s
dátumom, časom a kódom chyby.

9 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

POZOR!
Nebezpečenstvo zranenia
Ostré a pohybujúce sa diely prístroja mô-
žu spôsobiť zranenia.
■ V priebehu údržbárskych, ošetrova-

cích a čistiacich prác vždy noste
ochranné rukavice!

9.1 Čistenie

POZOR!
Nebezpečenstvo spôsobené vodou
Voda v robotickej kosačke na trávu a v
základni spôsobí škody na elektrických
konštrukčných dieloch.
■ Na robotickú kosačku na trávu a zá-

kladňu nestriekajte vodu.

Čistenie robotickej kosačky na trávu

POZOR!
Nebezpečenstvo zranenia rezným
nožom
Rezné nože sú veľmi ostré a môžu vyvo-
lať rezné zranenia.
■ Používajte ochranné rukavice!
■ Dávajte pozor na to, aby ste nezasa-

hovali časťami tepla do rezného
noža.

Raz do týždňa vykonajte:
1. Prístroj vypnite.
2. Povrch skrine utrite ručnou metličkou, kefou,

vlhkou handrou alebo jemnou špongiou.
3. Spodné dno, kryt rezného noža a rezný nôž

vykefujte kefou.
4. Skontrolujte, či nie je poškodený rezný nôž.

Prípadne ho vymeňte: pozri Kapitola 9.3 "Vý-
mena rezného noža", strana 51.

Čistenie základne
1. Zvyšky trávy a lístie alebo iné predmety

pravidelne odstraňujte zo základne.
2. Povrch základne utrite vlhkou handrou alebo

jemnou špongiou.

9.2 Pravidelná kontrola
Všeobecná kontrola
1. Jedenkrát týždenne skontrolujte celú inštalá-

ciu, či nie sú poškodené:
■ Prístroj
■ Základňa
■ Ohraničujúci kábel
■ Nízkonapäťový kábel
■ Transformátor so sieťovým napäťovým

káblom
2. Chybné diely vymeňte za originálne náhrad-

né diely výrobcu, resp. nechajte vymeniť ser-
visným miestom výrobcu.
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Kontrola voľného chodu
Raz do týždňa vykonajte:
1. Z častí okolo koliesok dôkladne odstráňte

zvyšky trávy a nečistoty. Pritom použite ruč-
nú metličku a handru.

2. Skontrolujte, či sa kolieska voľne otáčajú a či
sa dajú natočiť. 
Upozornenie: Ak sa kolieska pohybujú ťažko
alebo sa nedajú natočiť, dajte ich vymeniť v
servisnom stredisku výrobcu.

Kontrola kontaktných plôch na robotickej
kosačke na trávu
1. Znečistenie vyčisťte handrou a potom jemne

namažte kontaktným mazivom.
2. Stopy spálenia na kontaktných plochách vy-

čisťte jemným brúsnym papierom do čistého
kovu a potom jemne namažte kontaktným
mazivom.

Kontrola kontaktov nabíjania základne
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Stlačte a uvolnite kontakty nabíjania v smere

základne. Kontakty nabíjania musia opäť od-
pružovať späť do východzej polohy. 
Upozornenie: Ak kontakty nabíjania neodp-
ružujú, dajte ich vymeniť v servisnom stredis-
ku výrobcu.

9.3 Výmena rezného noža
Opotrebované alebo ohnuté rezné nože sa musia
vymeniť.

POZOR!
Poškodenie prístroja v dôsledku ne-
správnej opravy
Nastavovaním ohnutých zabudovaných
rezných nožov sa môže taniera noža po-
škodiť.
■ Ohnuté rezné nože nenastavujte.

POZOR!
Nebezpečenstvo zranenia rezným
nožom
Rezné nože sú veľmi ostré a môžu vyvo-
lať rezné zranenia.
■ Používajte ochranné rukavice!
■ Dávajte pozor na to, aby ste nezasa-

hovali časťami tepla do rezného
noža.

1. Prístroj vypnite.
2. Prístroj s reznými nožmi odložte smerom

hore.
3. Upevňovacie skrutky odskrutkujte pomocou

kľúča na skrutky.
4. Zo sedla nožov vytiahnite rezné nože.
5. Sedlo nožov vyčisťte mäkkou kefou.
6. Nasuňte nové rezné nože. 

Upozornenie: Smú sa používať len originál-
ne náhradné diely výrobcu.

7. Opäť nasaďte a pevne dotiahnite upevňova-
cie skrutky.

Priestorové nože sa spravidla nemusia vymieňať.
V prípade silných nečistôt, ktoré sa nedajú od-
strániť kefou, sa musí tanier nožov vymeniť, keď-
že nevyváženosť by mohla spôsobiť zvýšenú
hlučnosť, zvýšené opotrebenie a poruchy funkč-
nosti.

9.4 Výmena poistky na transformátore (11)
V prípade, že transformátor pri neporušenom
elektrickom napájaní z elektrickej siete nemôže
viac dodávať elektrický prúd:
1. Transformátor (11/2) odpojte od elektrickej

siete.
2. Vyskrutkujte kryt poistky (11/1) spolu s poist-

kou z transformátora (11/2).
3. Poistku skontrolujte. Ak je chybná, vložte

novú poistku s tou istou hodnotou (2,5 A, po-
malá).

4. Do krytu poistky vložte novú poistku.
5. Kryt poistky spolu s poistkou naskrutkujte do

transformátora.

10 PREPRAVA
Pri preprave prístroja, napr. z hlavnej plochy na
vedľajšiu, postupujte nasledovne:
1. Prístroj zastavte.
2. Prístroj vypnite.
3. Prístroj nadvihnite uchopením za držiak

slúžiaci na prenášanie:
■ Nesmiete sa dotýkať rezných nožov.
■ Rezné nože musia vždy smerovať od te-

la.
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11 SKLADOVANIE
11.1 Uskladnenie robotickej kosačky na

trávu
Prístroj cez zimu, resp. ak sa predpokladá, že sa
nebude používať dlhšie ako 30 dní, uskladnite.
1. Úplne nabite akumulátor (pozri Kapitola 5.1

"Nabitie akumulátora (09)", strana 46).
2. Prístroj dôkladne vyčisťte (pozri Kapitola 9.1

"Čistenie", strana 50).
3. Prístroj uschovajte:

■ po stojačky na všetkých kolieskach
■ na suchom, uzamykateľnom mieste

chránenom pred mrazom
■ mimo dosahu detí

11.2 Uskladnenie základne
Základňa sa môže, ale nemusí uskladňovať.
Uskladnením sa ale zabráni predčasnému star-
nutiu, napr. vyblednutie farby, korózia kontaktov
nabíjania a pružných silových svoriek.

Ak základňa ostane na voľnom priestranstve:
1. Odoberte a zrolujte nízkonapäťový kábel z

transformátora.
2. Transformátor uskladnite.
3. Namažte kontakty nabíjania kontaktným

mazivom.

Ak sa základňa uskladní:
1. Najprv vykonajte všetky vyššie uvedené

práce.
2. Základňu odpojte od ohraničujúceho kábla.
3. Základňu demontujte a nečistoty odstráňte

ručnou metličkou a mierne navlhčenou utier-
kou.

4. Uschovanie základne:
■ na suchom, uzamykateľnom mieste

chránenom pred mrazom
■ mimo dosahu detí

11.3 Prezimovanie ohraničujúceho kábla
Ohraničujúci kábel môže ostať na zemi a nemusí
sa odstraňovať.
1. Ak bola základňa uskladnená Odizolované

konce káblov namažte kontaktným mazivom
a oviňte lepiacou páskou. Tým sú konce káb-
lov chránené pred koróziou.

12 LIKVIDÁCIA
Pokyny k zákonu o elektrických a
elektronických prístrojoch (ElektroG)

■ Elektrické a elektronické prístroje ne-
patria do domového odpadu, ale je po-
trebné ich likvidovať samostatne!

■ Staré batérie alebo akumulátory, ktoré
nie sú pevne zabudované v starom prí-
stroji, sa musia pred odovzdaním na
likvidáciu vybrať! Ich likvidácia je regu-
lovaná zákonom o batériách.

■ Majitelia, resp. používatelia elektric-
kých a elektronických prístrojov sú po-
vinní po ich použití odovzdať ich na
recykláciu.

■ Koncový používateľ je sám zodpoved-
ný za vymazanie údajov o svojej osobe
z likvidovaného starého prístroja!

Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že
elektrické a elektronické prístroje sa nesmú lik-
vidovať do domového odpadu.
Elektrické a elektronické prístroje bezodplatne
odovzdajte na nasledovných miestach:
■ verejné miesta likvidácie, resp. zberu s

oprávnením (napr. komunálne stavebné
dvory)

■ predajné miesta elektrických prístrojov
(statické a online), pokiaľ sú obchodníci po-
vinní prevziať prístroj alebo ho z vlastnej vôle
ponúknuť.

Tieto nariadenia platia len pre prístroje, ktoré boli
inštalované a predané v krajinách Európske Únie
a ktoré podliehajú Európskej smernici 2012/19/
EÚ. V krajinách mimo Európskej Únie môžu pre
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení
platiť odlišné predpisy.
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Pokyny k zákonu o batériách (BattG)

■ Staré batérie a akumulátory nepatria
do domového odpadu, ale je potrebné
ich likvidovať samostatne!

■ Pre bezpečné odobratie batérií alebo
akumulátorov z elektrického prístroj a
za informácie o ich type, resp. chemic-
kom systéme, dodržujte, prosím, ďalšie
údaje v rámci návodu na obsluhu, resp.
montáž.

■ Majitelia, resp. používatelia batérií a
akumulátorov sú povinní po ich použití
odovzdať ich na recykláciu. Prevzatie
sa obmedzuje na odovzdanie obvyklé-
ho množstva pre domácnosť.

Staré batérie môžu obsahovať škodlivé látky
alebo ťažké kovy, ktoré by mohli spôsobiť škody
na životnom prostredí a zdraví. Zhodnotenie
starých batérií a využitie v nich obsiahnutých
zdrojov prispieva k ochrane týchto oboch dôleži-
tých materiálov.
Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že sa
batérie a akumulátory nesmú likvidovať do domo-
vého odpadu.
Ak sa okrem toho pod smetiskom nachádza
značka Hg, Cd alebo Pb, znamená to nasledov-
né:
■ Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortu-

te
■ Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 % kad-

mia
■ Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova
Akumulátory a batérie bezodplatne odovzdajte na
nasledovných miestach:
■ verejné miesta likvidácie, resp. zberu s

oprávnením (napr. komunálne stavebné
dvory)

■ Miesta likvidácie batérií a akumulátorov
■ Zberné miesta tzv. spoločného systému spät-

ného odberu starých spotrebičov a batérií.
■ Zberné miesto u výrobcu (v prípade, že nie je

členom spoločného systému spätného odbe-
ru).

Tieto nariadenia platia len pre akumulátory a
batérie, ktoré boli predané v krajinách Európskej
Únie a ktoré podliehajú Európskej smernici
2006/66/ES. V krajinách mimo Európskej Únie
môžu pre likvidáciu akumulátorov a batérií platiť
odlišné predpisy.



SK

54 SRE2600X

Pomoc pri poruchách

13 POMOC PRI PORUCHÁCH
13.1 Korekcie chýb prístroja a manipulácie

POZOR!
Nebezpečenstvo zranenia
Ostré a pohybujúce sa diely prístroja môžu spôsobiť zranenia.
■ V priebehu údržbárskych, ošetrovacích a čistiacich prác vždy noste ochranné rukavice!

Porucha Príčina Odstránenie

Prístroj sa nespustí. Akumulátor je vybitý. Prístroj nabite v základni.

Prístroj sa zasekol na zemi
a zahrabal sa. Kolieska sa
viac neotáčajú.

Snímače nárazu sa neaktivu-
jú.

Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.

Tráva je príliš vysoká. ■ Zvýšte výšku kosenia, potom poža-
dovanú výšku postupne znižujte.

■ Krátko trávu pokoste kosačkou na
trávu.

Prístroj sa vypne na nerov-
nosti plochy trávnika.

Odstráňte nerovnosť.

Prístroj kosí v nesprávny
čas.

Prístroj má chybný čas. Nastavte hodiny.

Trvanie kosenia je nastavené
chybne.

Nastavte časy kosenia.

Prístroj stratil nastavenia
času.

Chybný akumulátor. Vyhľadajte servisné
miesto výrobcu.

Motor zostane v priebehu
kosenia stáť.

Motor je preťažený. Zariadenie vypnite, postavte na rovný
podklad alebo nízku trávu a znova na-
štartujte.

Akumulátor je vybitý. Akumulátor nabite.

Rezné nože sú tupé. Rezné nože vymeňte.

Výsledok kosenia je nerov-
nomerný.

Čas kosenia je príliš krátky. Naprogramujte dlhšie časy kosenia.

Priestor kosenia je príliš veľ-
ký.

Priestor kosenia zmenšite.

Výška kosenia je na príliš
nízkom stupni.

Zvýšte výšku kosenia, potom požadova-
nú výšku postupne znižujte.

Rezné nože sú tupé. ■ Rezné nože vymeňte.
■ Rezné nože upevnite novými

skrutkami.

Prevádzková doba akumu-
látora sa výrazne znížila.

Výška kosenia je na príliš
nízkom stupni.

Zvýšte výšku kosenia, potom požadova-
nú výšku postupne znižujte.

Tráva je príliš vysoká alebo
veľmi vlhká.

■ Trávu nechajte vyschnúť.
■ Výšku kosenia nastavte na vyšší

stupeň.
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Porucha Príčina Odstránenie

Prístroj vibruje alebo hluč-
nosť je príliš vysoká.

Nevyváženosť rezného noža
alebo v pohone rezných
nožov

■ Vyčisťte kryt rezného noža.
■ Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.

Akumulátor sa nedá nabiť,
resp. napätie akumulátora
je nízke

■ Kontakty nabíjania zá-
kladne sú znečistené.

■ Kontaktné plochy na prí-
stroji sú znečistené.

■ Vyčisťte kontakty nabíjania a kon-
taktné plochy.

■ V základni nie je žiadny
elektrický prúd.

■ Pripojte elektrické napájanie k zá-
kladni.

■ Prístroj sa netrafí na kon-
takty nabíjania.

■ Kontaktné plochy na prí-
stroji sú spálené.

■ Prístroj postavte do základne a
skontrolujte, či kontakty nabíjania
dosadajú.

■ Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.
■ Poistka na transformáto-

re je chybná.
■ Vymeňte poistku (pozri Kapitola 9.4

"Výmena poistky na transformáto-
re (11)", strana 51).

Životnosť batérie uplynula. ■ Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.

Elektronika nabíjania je
chybná.

■ Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.

UPOZORNENIE
Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nemôžete odstrániť sami, sa
obráťte na náš zákaznícky servis.

13.2 Kódy a odstránenie chýb

Kód chyby Príčina Odstránenie

CN001: Tilt sensor Bol aktivovaný snímač
sklonu:
■ Max. sklon prekročený
■ Prístroj bol nesený
■ Príliš strmý sklon

Prístroj postavte na rovnú plochu a po-
tvrďte chybu.

CN002: Lift sensor Bol aktivovaný snímač zdví-
hania:
■ Puzdro prístroja bolo

zdvihnutím alebo prekáž-
kou vyklopené smerom
hore.

Odstráňte prekážku.

CN005: Bumper de-
flected

Prístroj nabehol na prekážku
a nedá sa vybrať (napr. kolí-
zia blízko základne).

■ Prístroj postavte na voľnú, ohrani-
čenú plochu trávnika.

■ Upravte polohu ohraničujúceho káb-
la.
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Kód chyby Príčina Odstránenie

CN007: No loop sig-
nal

■ Bez signálu slučky
■ Chybný ohraničujúci ká-

bel.
■ Signál slučky príliš slabý.

■ Skontrolujte LED-ky na základni.
■ Skontrolujte elektrické napájanie zá-

kladne. Transformátor vytiahnite a
opäť zasuňte do zástrčky.

■ Skontrolujte poškodenie ohraničujú-
ceho kábla. Opravte chybný kábel.

CN008: Loop signal
weak

■ Signál slučky príliš slabý
■ Ohraničujúci kábel je

príliš hlboko zahrabaný

■ Skontrolujte LED-ky na základni.
■ Skontrolujte elektrické napájanie zá-

kladne. Transformátor vytiahnite a
opäť zasuňte do zástrčky.

■ Ohraničujúci kábel zdvihnite na
predpísanú výšku, príp. priamo
upevnite na trávnik.

CN010: Bad position ■ Prístroj je mimo ohrani-
čenej plochy trávnika.

■ Ohraničujúci kábel bol
uložený prekrížený.

■ Prístroj postavte na voľnú, ohrani-
čenú plochu trávnika.

■ Upravte polohu ohraničujúceho káb-
la okolo kriviek a prekážok. Odstráň-
te kríženie kábla.

CN011: Escaped robot Prístroj je mimo ohraničenej
plochy trávnika.

Upravte polohu ohraničujúceho kábla
okolo kriviek a prekážok.

CN012: Cal: no loop

CN015: Cal: outside

Chyba počas kalibrácie:
■ Prístroj nemôže nájsť

ohraničujúci kábel.

■ Skontrolujte LED-ky na základni.
■ Skontrolujte elektrické napájanie zá-

kladne. Transformátor vytiahnite a
opäť zasuňte do zástrčky.

■ Prístroj nastavte do predpísanej
kalibračnej polohy, presne do pravé-
ho uhla. Prístroj musí dokázať prejsť
ohraničujúci kábel.

CN017: Cal: signal
weak

Chyba počas kalibrácie:
■ Signál slučky príliš slabý
■ Bez signálu slučky
■ Chybný ohraničujúci ká-

bel.

■ Prístroj nastavte do predpísanej
kalibračnej polohy, presne do pravé-
ho uhla.

■ Skontrolujte elektrické napájanie zá-
kladne. Transformátor vytiahnite a
opäť zasuňte do zástrčky.

■ Skontrolujte poškodenie ohraničujú-
ceho kábla.

CN018: Cal: Collisi-
on

Chyba počas kalibrácie:
■ Prístroj narazil na pre-

kážku.

Odstráňte prekážku.
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Kód chyby Príčina Odstránenie

CN038: Battery Akumulátor je vybitý:
■ Slučka ohraničujúceho

kábla je príliš dlhá, príliš
veľa ostrovov.

Upravte polohu ohraničujúceho kábla.

■ Pri nabíjaní nie je kontakt
s kontaktmi nabíjania

■ Kontakty nabíjania vyčisťte.
■ Prístroj postavte do základne a

skontrolujte, či kontakty nabíjania
dosadajú.

■ Servisným strediskom výrobcu
nechajte skontrolovať a vymeniť
kontakty nabíjania.

■ Prekážky blízko základ-
ne

Odstráňte prekážky.

■ Prístroj sa zasekol. Prístroj postavte na voľnú, ohraničenú
plochu trávnika.

■ Prístroj nenájde základ-
ňu.

■ Skontrolujte poškodenie ohraničujú-
ceho kábla.

■ Ohraničujúci kábel nechajte preme-
rať servisnému miestu výrobcu.

■ Skončila životnosť aku-
mulátora.

Akumulátor nechajte vymeniť servisné-
mu miestu výrobcu.

■ Elektronika nabíjania je
chybná.

Nabíjaciu elektroniku nechajte pre-
skúšať servisnému miestu výrobcu.

CN099: Recov escape Automatické odstránenie
poruchy nie je možné

■ Hlásenie poruchy potvrďte ručne.
■ V prípade opakovania: Prístroj

nechajte preskúšať servisnému
miestu výrobcu.

CN104: Battery over
heating

■ Akumulátor sa prehrial
(viac ako 60 °C). Nie je
možné ho vybiť.

■ Núdzové odpojenie kon-
trolnej elektroniky

■ Prístroj vypnite a akumulátor
nechajte vychladnúť.

■ Prístroj nedávajte na základňu.

CN110: Blade motor
over heating

Motor kosačky sa prehrial
(viac ako 80 °C).

■ Prístroj vypnite a nechajte vychlad-
núť.

■ V prípade opakovania: Prístroj
nechajte preskúšať servisnému
miestu výrobcu.

CN119: R-Bumper de-
flected

CN120: L-Bumper de-
flected

Prístroj nabehol na prekážku
a nedá sa uvolniť.

Odstráňte prekážku.
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Kód chyby Príčina Odstránenie

CN128: Recov Impos-
sible

Prístroj nabehol na prekážku
a nedá sa uvolniť.

Odstráňte prekážku.

Prístroj je mimo ohraničenej
plochy trávnika.

■ Prístroj postavte na voľnú, ohrani-
čenú plochu trávnika.

■ Upravte polohu ohraničujúceho káb-
la.

CN129: Blocked WL Motor ľavého kolesa je za-
seknutý.

Odstráňte zaseknutie.

CN130: Blocked WR Motor pravého kolesa je za-
seknutý.

Odstráňte zaseknutie.

UPOZORNENIE
Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nemôžete odstrániť sami, sa
obráťte na náš zákaznícky servis.
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14 ZÁRUKA
Prípadné chyby materiálu alebo výrobné chyby na zariadení odstránime počas zákonnej premlčacej
lehoty pre nárok na náhradu škody podľa nášho výberu opravou alebo výmenou. Premlčacia lehota sa
určuje vždy podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Nárok na uplatnenie záruky akceptujeme len ak:
■ dodržaní tohto návodu na obsluhu
■ odbornom zaobchádzaní so zariadením
■ používaní originálnych náhradných dielov

Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak:
■ sa svojvoľne pokúšate o opravu
■ svojvoľne vykonáte na zariadení technické

zmeny
■ používate zariadenie v rozpore s určením

Zo záruky sú vylúčené:
■ poškodenia laku, ktoré vyplývajú z normálneho opotrebovania
■ diely podliehajúce opotrebeniu, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámčekom

xxxxxx (x)
Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia zariadenia prvým koncovým odberateľom. Rozhodujú-
ci je dátum na doklade o zakúpení zariadenia. S týmto vyhlásením o záruke a s originálnym dokladom
o zakúpení zariadenia sa obráťte na svojho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.
Zákonné nároky kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce z chýb výrobku zostávajú týmto vyhlá-
sením nedotknuté.

15 VYHLÁSENIE O ZHODE ES
Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok vo vyhotovení, v akom bol nami uvedený do obehu, zodpovedá
požiadavkám harmonizovaných smerníc ES, bezpečnostných štandardov ES a štandardov špecific-
kých pre výrobok.

Výrobok
Robotická kosačka na trá-
vu
Sériové číslo
G1501501

Výrobca
ISEKI France S.A.S
Zac des Ribes
27 avenue des Frères Montgolfier
63170 Aubière

Splnomocnenec
Kazuya Tani
Zac des Ribes
27 avenue des Frères Montgolfier
63170 Aubière

Typ
SRE2600X

Smernice EÚ
2006/42/ES
2014/30/EU
2011/65/EU

Harmonizované normy
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-6-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60335-1
prEN 60335-2-107

Aubière, 13.12.2016

Kazuya Tani, President



Country Company Telephone Fax

A AL-KO KOBER Ges.m.b.H. (+43)3578/2515-100 (+43)3578/2515-31

AUS AL-KO INTERNATIONAL Pty. Ltd. (+61)3/9767-3700 (+61)3/9767-3799

B/L Eurogarden NV (+32)16/805427 (+32)16/805425

BG Valerii S&M Group SJ (+359)29423402 (+359)29423410

CH AL-KO KOBER AG (+41)56/418-3153 (+41)56/418-3160

CZ AL-KO KOBER Spol. S.R.O. (+420)382/210381 (+420)382/210382

D AL-KO GERÄTE GmbH (+49)8221/203-0 (+49)8221/97-8199

DK AL-KO GINGE A/S (+45)98821000 (+45)98825454

EST/LT/LV SIA AL-KO KOBER (+371)67/627-326 (+371)67/807-018

F AL-KO S.A.S. (+33)3/8576-3500 (+33)3/8576-3581

GB Rochford Garden Machinery Ltd. (+44)1963/828050 (+44)1963/828052

H AL-KO KFT (+36)29/5370-50 (+36)29/5370-51

HR Brun.ko.-prom d.o.o. (+385)13096567 (+385)13096567

I AL-KO KOBER GmbH/SRL (+39)039/9329-311 (+39)039/9329-390

IN AGRO-COMMERCIAL (+91)3322874206 (+91)3322874139

IQ Avro Gulistan Com (+946)7504508064

IRL Cyril Johnston & Co. Ltd. (+44)2890813121 (+44)2890814220

LY ASHOFAN FOR AGRICULT. ACC. (+218)512660209 (+218)512660209

MA BADRA Sari (+212)022447128 (+212)022447130

MK Techno Geneks (+389)22551801 (+389)22520175

N AL-KO GINGE A/S (+47)64/86-2550 (+47)64/86-2554

NL O.DE LEEUW GROENTECHNIEK (+31)38/4446160 (+31)38/4446358

PL AL-KO KOBER Sp.z.o.o. (+48)61/816-1925 (+48)61/816-1980

RO SC PECEF TEHNICA SRL (+40)344403030 (+40)244514486

RUS 000 AL-KO KOBER (+7)499/16708-42 (+7)499/96600-00

RUS ZAO AL-KO St. Petersburg GmbH (+7)812/446-1084 (+7)812/446-1084

S GINGE Svenska AB (+46)31/57-3580 (+46)31/57-5620

SK AL-KO KOBER Slovakia Spol. S.R.O. (+421)2/4564-8267 (+421)2/4564-8117

SLO Darko Opara s.p. (+386)17225850 (+386)17225851

SRB Agromarket d.o.o. (+381)34308000 (+381)3430816

TR ZIMAS A.S. (+90)2324580586 (+90)2324572697

UA TOV AL-KO KOBER (+380)44/392-07-08 (+380)44/392-07-09

AL-KO GERÄTE GmbH | Head Quarter | Ichenhauser Str. 14 | 89359 Kötz | Deutschland

Telefon: (+49)8221/203-0 | Telefax: (+49)8221/203-8199 | www.al-ko.com

Al-KO Service: www.al-ko.com/service-contacts 10_2014
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