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Snabbguide till robotgräsklippare
Hurtigveiledning til robotgressklipper

VIKTIGT FÖRE INSTALLATION



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du
använder robotgräsklipparen.
Skissa upp din trädgård, inklusive alla hinder och hur dessa ska
skyddas.

Lyft alltid robotgräsklipparen
i handtaget på baksidan.
Knuffa aldrig på
robotgräsklipparen.







På den övre bilden visas inkopplingarna på baksidan av
laddningsstationen. Att de kopplas rätt är mycket noga, för om de
kopplas fel fungerar inte robotgräsklipparen. UTANFÖR kommer då upp i
displayen. Det lyser blått oavsett om du kopplar fel eller inte. Blinkar det
rött i laddningsstationen är det avgränsningstråden det är brott på,
alternativt är den dåligt ansluten.
Programmera robotgräsklipparen med tid och datum, och ställ in klipptid
efter rekommenderad tid som står på sida 7 i bruksanvisningen (ökar
batteriets livslängd och funktion).
När robotgräsklipparen är programmerad och avgränsningstråden är på
plats, ställ robotgräsklipparen som på bilden under och tryck på HEM. Då
kommer robotgräsklipparen följa linan hem till laddningsstationen och

Robotgräsklipparen går motsols
hem, så var noga med att
laddningsstationen placeras
som på bilden till vänster.

ladda. Om robotgräsklipparen stöter på ett hinder som gör att den inte
klarar det får du göra om installationen så att robotgräsklipparen klarar
att ta sig till laddningsstationen.

UNDERHÅLL










Robotgräsklipparen har ingen regnsensor utan den klipper oavsett väder.
Den tål regn men det rekommenderas att om det regnar väldig mycket
så ska robotgräsklipparen ställas skyddat. Om det finns tak över
laddningsstationen så ställs den i laddningsstationen. Tak till
laddningsstationen säljer Jula – art.nr: 716-032
Om robotgräsklipparens display har kondens på insidan, något som kan
hända, så rekommenderas det att robotgräsklipparen placeras i ett varmt
och torrt rum.
Slöa knivar klipper gräset mycket sämre och robotgräsklipparen måste
arbeta mycket längre, så vänd på robotgräsklipparen en gång i veckan
och kontrollera om knivarna sitter löst på skruven samt är rena och
skarpa.
Rengör kontaktstiften och laddningsbanden en gång i veckan med stålull
eller ett mycket fint sandpapper.

Robotgräsklipparen knivtallrik är en slitagedel, så om robotgräsklipparen
börjar låta illa när klippmotorn startar behöver knivtallriken bytas ut. Den
kan beställas från ett Julavaruhus – art.nr: R021369.

ROBOTGRÄSKLIPPAREN STÄLLS UNDAN FÖR VINTERFÖRVARING
När klippsäsongen är över så måste robotgräsklipparen laddas till 100%. Sen
måste robotgräsklipparen underhållsladdas var 3:e månad.
Underhållsladdning av batteri
Ta fram robotgräsklipparens laddningsstation och koppla till transformatorn
(laddaren). Du behöver inte koppla laddningsstationen till avgränsningstråden.
Ta sedan robotgräsklipparen och ställ den på laddningsstationen. Tryck in
huvudströmbrytaren som sitter bak på robotgräsklipparen. Robotgräsklipparen
startar och du får upp ett meddelande om att du ska trycka in pinkoden. Det
behöver du inte göra, utan tryck bara på HEM. Laddningssymbolen syns då i
displayen. Låt robotgräsklipparen stå på laddning i 80 minuter, sen stänger du av

den med huvudströmbrytaren och ställer undan robotgräsklipparen på en plats
där det är torrt och svalt. Upprepa proceduren var 3:e månad.

BATTERIETS LIVSLÄNGDEN BLIR BÄTTRE OCH
BATTERIET RISKERAR INTE ATT FÖRSTÖRAS OM
DET UNDERHÅLLS ENLIGT BRUKSANVISNINGEN.

VIKTIG FØR INSTALLASJON



Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker
robotgressklipperen.
Tegn opp hagen din, legg inn alle hinder og angi hvordan de skal
beskyttes.
Ikke legg tråden i vinkler på 90 grader, men 45 grader.
Roboten kan gå utenfor eller sette seg fast ved 90gradersvinkler.

VIKTIG

VIKTIG

L: Trekkes under ladest.
R: Trekkes bak eller mot
høyre.







Koble aldri en kort
ledning mellom L og R.
Det kan ødelegge
ladestasjonen.

Løft alltid robotgressklipperen
etter håndtaket på baksiden.
Ikke dytt robotgressklipperen.

I tegningen over vises koblingene på baksiden av ladestasjonen. Det er
viktig at de kobles riktig, for hvis ikke, fungerer ikke robotgressklipperen.
UTANFÖR vises da i displayet. Det lyser blått uansett om du kobler feil
eller ikke. Hvis det blinker rødt på ladestasjonen, er avgrensningstråden
brutt eller dårlig tilkoblet.
Programmer robotgressklipperen med tid og dato, og still inn klippetid
etter det som står anbefalt på side 7 i bruksanvisningen (for best mulig
batterilevetid og -funksjon).
Når robotgressklipperen er programmert og avgrensningstråden er på
plass, setter du robotgressklipperen som vist i tegningen nedenfor og
trykker på HEM. Da vil robotgressklipperen følge tråden hjem til
ladestasjonen og lade. Hvis robotgressklipperen støter på et hinder som

Når robotgressklipperen går
hjem, går den mot klokken, så
pass på at du setter
ladestasjonen som vist i
tegningen til venstre.

gjør at den ikke klarer det, må du endre installasjonen slik at
robotgressklipperen kommer seg til ladestasjonen.

VEDLIKEHOLD









Robotgressklipperen har ingen regnsensor, så den klipper uansett vær.
Den tåler regn, men hvis det regner veldig mye, anbefales det å sette
den i ly. Hvis det er tak over ladestasjonen, kan den settes der. Jula
selger tak til ladestasjonen – art.nr: 716-032
Det kan dannes kondens i displayet på robotgressklipperen. Hvis det
skjer, anbefales det å sette robotgressklipperen i et varmt og tørt rom.
Sløve kniver klipper gresset mye dårligere og gjør at robotgressklipperen
må jobbe mye lenger, så det er lurt å snu robotgressklipperen en gang i
uken og kontrollere at knivene sitter som de skal og at de er rene og
skarpe.
Rengjør ladekontaktene på robotgressklipperen og ladestasjonen hver
uke med stålull eller svært fint sandpapir.

Robotgressklipperens knivtallerken er en slitasjedel, så om
robotgressklipperen begynner å lage ulyder når klippemotoren starter,
må knivtallerkenen skiftes ut. Du kan bestille en ny fra et Julavarehus –
art.nr: R021369.

ROBOTGRESSKLIPPEREN PAKKES VEKK FOR VINTEREN
Når klippesesongen er over, skal robotgressklipperen lades til 100 %. Deretter
må robotgressklipperen vedlikeholdslades hver tredje måned.
Vedlikeholdslade batteriet
Ta frem robotgressklipperens ladestasjon og koble til transformatoren (laderen).
Du trenger ikke koble ladestasjonen til avgrensningstråden. Sett deretter
robotgressklipperen på ladestasjonen. Trykk på hovedstrømbryteren på baksiden
av robotgressklipperen. Robotgressklipperen starter, og du blir bedt om å taste
inn pinkoden. Det trenger du ikke å gjøre, bare trykk på HEM. Ladesymbolet
vises da i displayet. La robotgressklipperen stå på lading i 80 minutter, og
deretter slår du den av med hovedstrømbryteren og setter den vekk på et tørt og
svalt sted. Gjenta prosedyren hver tredje måned.

VEDLIKEHOLD BATTERIET I HENHOLD TIL
BRUKSANVISNINGEN FOR Å FORLENGE
BATTERIETS LEVETID OG REDUSERE RISIKOEN
FOR AT DET BLIR ØDELAGT

