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Robotniiduki garantiiavaldus
Kui teie robotniidukil tekib vigaste materjalide või valmistamise tõttu defekt kolme
aasta jooksul alates ostukuupäevast, garanteerime, et:

• asendame või remondime tasuta kõik defektsed osad või
• remondime tooted tasuta või
• asendame toote tasuta uue või taastatud seisukorras tootega.

Garantii sõltub järgmistest tingimustest.
• Akupakid on garantiiga ainult 12-kuuliseks perioodiks, sõltumata veebis

registreerimisest.
• Tööriista ei ole väärkasutatud, väärkoheldud, hooletusse jätnud, muutnud ega

remontinud keegi muu kui volitatud teeninduskeskus.
• Tootega või tootel on kasutatud ainult ehtsaid robotniiduki tarvikuid ja osi.
• Tööriist on tavapäraselt kulunud.
• Tööriista ei ole kasutatud kaubanduslikel ega kutsealastel eesmärkidel.
• Tööriista ei ole välja renditud.
• Tööriist ei ole saanud kahjustusi võõrkehade ja -ainete või õnnetuste

tõttu.

Garantii ei hõlma järgmist.
• Komponendid, mis vastavalt kasutusjuhendile kasutamisel

loomulikult kuluvad.
• Volitamata/vale hooldus/käsitsemine või ülekoormus ei kuulu selle garantii

alla, nagu ka lisatarvikud, pirnid, terad ja otsikud jne.

Garantiinõuete puhul peate esitama registreerimisdokumendi ja ostutõendi ehk
kehtiva kviitungi, millel on näidatud ostukuupäev ja -koht.
See garantiiavaldus ei asenda teie seaduslikke õigusi, vaid täiendab neid.
See garantii ei kehti tööriistaga tarnitud tarvikutele.
See garantii kehtib ainult algsele ostjale ja seda ei tohi edasi anda.
Kõikidele remontidele ja asendustööriistadele kehtib piiratud garantii
garantiiaja jooksul alates algsest ostukuupäevast.

Lahtivõetud joonise ja osade nimekirja leiate veebisaidilt Obextools.com
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KLIENDITUGI
Klienditoe telefonipäringu kiirendamiseks palume teil esitada:

Mudeli number:
Seerianumber:

Mudeli numbri ja seerianumbri leidmine.

mudeli number

seerianumber
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OHUTUS
1. Üldine
Selles lisas kirjeldatakse kõigi käesoleva standardiga hõlmatud masinatüüpide ohutut
käitamist. Kasutusjuhend peaks vajaduse korral sisaldama selle lisa järgmiste
punktide sisu.
Samuti peaks see sisaldama teavet mürataseme ja vajalike hoiatuste kohta ning
järgmist:

OLULINE
LUGEGE ENNE KASUTAMIST

HOOLIKALT
HOIDKE SEE JUHEND ALLES

2. Turvalise kasutamise praktika
2.1 Koolitus

a. Lugege juhised hoolega läbi. Tutvuge juhtseadmetega ja seadme korrektse
kasutamise põhimõtetega.

b. Ärge lubage masinat kasutada inimestel, kes pole tutvunud selle juhendiga.
Kohalikud reeglid võivad seada seadme kasutajatele vanusepiiranguid.

c. Seadme kasutaja vastutab teiste inimeste või nende varaga juhtuvate
õnnetuste eest.

2.2 Ettevalmistus
a. Veenduge, et automaatne perimeetri piiritlemise süsteem oleks õigesti

paigaldatud.
b. Kontrollige masina tööala regulaarselt ja eemaldage sealt kivid, oksad, traadid

ja muud võõrkehad.
c. Kontrollige regulaarselt visuaalselt ega terad, terade poldid või pistik kulunud

või kahjustatud pole. Ühtlase töötulemuse huvides vahetage terasid ja polte
alati komplektis.

d. Mitme spindeliga masinatel olge ettevaatlik, sest üks pöörlev tera võib
põhjustada teiste terade pöörlemist.

3. Kasutamine
3.1 Üldine

a. Ärge kasutage masinat, mille kaitsekatted on kahjustatud või
ohutusseadised puuduvad, näiteks kui deflektorid ja/või murupüüdjad pole
oma kohal.

b. Ärge asetage oma käsi või jalgu pöörlevate osade alla või lähedale.
Hoidke alati tühjendusavausest eemale.

c. Mootori töötamise ajal ärge kunagi masinat tõstke ega kandke.
d. Eemaldage (või kasutage) masina inaktiveerimisseade

- enne ummistuse eemaldamist;
- enne kui teostate seadme puhastamist, kontrollimist või seadistamist.
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3.2Lisaks, kui masin töötab automaatselt
Ärge jätke masinat järelevalveta töötama, kui teate, et läheduses on
lemmikloomi, lapsi või inimesi.

3.3 Lisaks, kui kasutate käsikontrollerit
a. Niitke ainult päevavalguse või hea kunstvalguse käes.
b. Vältige masina kasutamist märjas rohus.
c. Ärge kasutage masinat paljajalu või lahtiste jalanõudega. Kandke alati

tugevaid jalatseid ja pikki pükse.
d. Kallakutel jälgige jalgealust eriti tähelepanelikult.
e. Olge masinat enda poole tõmmates olge väga ettevaatlik.
f. Lülitage mootor alati sisse vastavalt juhistele, hoides jalgu teradest eemal.

4. Hooldus ja hoiustamine
a. Ohutuse huvides jälgige regulaarselt, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid

kinni.
b. Kontrollige rohupüüdjat sageli kulumise või rikete suhtes.
c. Vahetage kulunud või kahjustatud osad turvalisuse huvides.
d. Veenduge, et kasutate ainult õiget tüüpi asendusosasid.
e. Veenduge, et kasutate akude laadimiseks tootja soovitatud õiget laadurit.

Väärkasutus võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise või söövitava
vedeliku lekke akust.

f. Elektrolüüdi lekke korral loputage vee / neutraliseeriva ainega, pöörduge arsti
poole, kui see satub silma jne.

g. Masina hooldus peab toimuma tootja juhiste järgi.

Akupakett ja laadur
Enne laadimist lugege juhiseid. Veenduge, et teie laadur vastab kohalikule
vahelduvvoolutoitele, veenduge, et laaduri ja akupaketi vaheline ühendus oleks
õigete mudelitega, pikem tööiga ja parem jõudlus on tagatud, kui akupaketi
laadimisel on õhutemperatuur vahemikus 18 °C kuni 25 °C, ärge laadige akupaketti
õhutemperatuuril alla 5 °C või üle 40 °C. See on oluline, kuna see võib akupaketti
tõsiselt kahjustada.
TÖÖRIISTA AKUPAKETI OHUTUSHOIATUSED

1. Akupaketti ei tohi demonteerida, avada ega purustada.
2. Akupaketti ei tohi lasta lühisesse. Ärge hoiustage akupakette juhuslikult karbis

või sahtlis, kus need võivad teineteist lühistada või voolu juhtivate materjalide
tõttu lühisesse sattuda. Kui akut ei kasutata, siis hoidke see eemal
metallesemetest nagu paberiklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muud väiksed metalldetailid, et vältida akuklemmide lühistamist.
Akuklemmide lühisesse sattumine võib tekitada põletushaavu või põhjustada
tulekahju.

3. Ärge lubage akupaketi kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist
otsese päikesevalguse käes.

4. Akupaketti ei tohi põrutada.
5. Aku lekke korral ärge laske vedelikul naha ega silmadega kokku puutuda.
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Kontakti korral pesta kokkupuuteala rohke veega ja pöörduda arsti poole.
6. Kui element või akupakett on alla neelatud, pöörduge viivitamatult arsti poole.
7. Hoidke akupakett puhtana ja kuivana.
8. Akupakett töötab kõige paremini tavalisel toatemperatuuril (20 °C ± 5 °C).
9. Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt heaks kiidetud laadurit. Ärge kasutage

muid laadureid kui need, mis on seadmega kasutamiseks ette nähtud.
Ühildumatu laaduri kasutamine võib tekitada tulekahju riski.

10. Ärge kasutage akupaketti, mis ei ole mõeldud kasutamiseks selle seadmega.
11. Hoidke akupakett lastele kättesaamatus kohas.
12. Hoidke toote originaaldokumentatsioon edaspidiseks kasutamiseks alles.
13. Kõrvaldage toode korrektselt.
14.Ammendunud akud tuleb seadmest eemaldada ja ohutult kõrvaldada.
15.Kui kodumasin hoiustatakse pikemaks ajaks, tuleb akud eemaldada.
16. Ärge kasutage muudetud või kahjustatud akusid.
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OHUTUSSÜMBOLID
Need tooted leiab tootelt. Tutvuge nendega hoolikalt

HOIATUS! Enne seadme kasutamist lugege
kasutusjuhendit.

HOIATUS! Lülitage seade välja enne selle kallal
töötamist või selle tõstmist.

HOIATUS! Hoidke töötamise ajal masinast ohutusse
kaugusesse. Hoidke käed ja jalad pöörlevatest teradest
eemale.

HOIATUS! Ärge sõitke masinal. Ärge pange oma käsi
või jalgu masina lähedusse või selle alla.

Kasutage eemaldatavat vooluallikat, nagu on
määratletud sümboli kõrval oleval andmesildil.

CE-vastavusmärgis.

Müraemissioon ümbruskonda. Toote heitkogused on
esitatud jaotises „Tehnilised andmed“ lk XX ja
andmeplaadil.

Toodet ei tohi kõrvaldada tavalise olmejäätmena.
Veenduge, et toode võetakse ringlusse kohalike seaduslike
nõuete kohaselt.

Madalpingekaablit ei tohi lühendada, pikendada ega muul
viisil muuta. Ärge kasutage madalpingekaabli läheduses
trimmerit. Olge kaablite läheduses asuvate servade
trimmimisel ettevaatlik.
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Lugege juhendit.

S SMPS (impulsstoiteplokk)

Kahekordne isolatsioon.

SMPS (impulsstoiteplokk), mis sisaldab lühisekindlat
ohutult isoleerivat impulsstoiteplokki.

Akupaketi sümbolid

Lugege juhendit.

Ärge visake akut tulle ega jätke seda soojusallika kätte.

Ärge sukeldage akut vette.

Taaskasutamise märgis.

Akupaketti ei tohi kõrvaldada tavalise olmejäätmena.
Veenduge, et akupakett võetakse ringlusse kohalike
seaduslike nõuete kohaselt.

Laaduri sümbolid
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Akupaketti ei tohi kõrvaldada tavalise olmejäätmena.
Veenduge, et akupakett võetakse ringlusse kohalike
seaduslike nõuete kohaselt.
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EÜ
Ettevõte
Orbex Distribution GmbH
Schwelmer Str. 248, 42389 Wuppertal
Kinnitab ja võtab endale vastutuse, et toode:
Kirjeldus: robotniiduk
Mudeli nr: RMA302M20V/S400G, RMA502M20V/S600G, RMA602M20V/S700G,
RMA802M20V/S900G, RMA1002M20V/ S1200G akulaaduriga CGF251, CGF253 ja
laadimisalusegaCB01A, CB03A.
Muru lõikamise funktsioon
Vastab järgmistele direktiividele:
2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863, 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU

Teavitatud asutus
Nimi: Intertek Testing Services Shanghai
Aadress: Hoone 86, 1198 Qinzhou Road (North), 20033 Shanghai, Hiina
Sertifikaadi nr: 200902090SHA, 200902092SHA, 200902097SHA, 200902191SHA
200902192SHA, 200902196SHA, 200902195SHA , 200902098SHA,
211000553SHA, 211000554SHA, 211000556SHA, 211000552SHA
(RMA300M20V, RMA301M20V, RMA302M20V, RMA500M20V,
RMA501M20V, RMA502M20V, RMA600M20V, RMA601M20V, RMA602M20V,
RMA800M20V, RMA801M20V, RMA802M20V, RMA1001M20V,
RMA1002M20V

Standarditele vastavus:
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2: 2020
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
Tehnilise faili koostamiseks autoriseeritud isik:
Nimi: Harry
Üldjuht
2021/12/30
Aadress: 3. korrus, 226 Gaoji Ra., SiJing Town, SongJiangi ringkond, Hiina

Allkiri:
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ROBOTNIIDUK

RMA302M20V/S400G
RMA502M20V/S600G
RMA602M20V/S700G
RMA802M20V/S900G
RMA1002M20V/S1200G
Paigaldamise juhend ET
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Algupärane kasutusjuhend

Lugege hoolikalt masina ohutu kasutamise juhiseid, hoidke kõik hoiatused ja
juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Robotniiduki paigaldamine
Robotniiduki paigaldamine on lihtne. Kogu protsess võtab ainult veidi aega, sõltuvalt
teie aia suurusest. Paigaldamise demovideot saate vaadata aadressil www.sk-
robot.com

Robotniidukiga niitmine
Teie muruniiduk on mõeldud regulaarselt niitmiseks, säilitades tervema ja parema
muru kui varem. Sõltuvalt niidetava ala suurusest võib teie muruniiduk olla
programmeeritud töötama igal ajal või sagedusega, ilma piiranguteta.

Ettevalmistus
Enne paigaldusprotsessi alustamist lugege kogu see paigaldusjuhend hoolikalt läbi.
Visandage tööpiirkond koos kõigi takistustega, et oleks lihtsam näha laadimisaluse
ideaalset asendit ja piirdejuhtmete asukohta.
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PAKENDIS

Robotniiduk Laadimisalus

Aluse kinnitusnaelad Varuterad Piirdetraadi rull

Traatnõelad Toiteadapter

Vahemaa juht Robotniiduki
paigaldamine

VAJATE ISE

Käärid Vasar Kleeplint
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Tehnilised ja müra andmed
Tehnilised andmed

Robotniiduki tehnilised andmed

Niidetav ala 300 m2 500 m2 600 m2 800 m2 1000 m2

Pinge 20 V max

Koormuseta kiirus 2800 p/min ± 100 p/min

Lõikeläbimõõt 180 mm

Lõikekõrgus 20–60 mm

Lõikekõrguse positsioone 5

Tööala maksimaalne kalle, % 35

Kitsaim võimalik läbipääs, m 0,8

Aku tüüp/mudel
LBF2025
Liitium-ioon / 2,5 Ah

LBF205
Liitium-ioon / 5,0 Ah

Laadimisaeg 150 min 50 min 100 min

Laaduri nimiväärtus
CGF251
Sisend 100–240 V 50/60 Hz,
28 W
Väljund: 20,5 V - 1,1 A (IP67)

CGF253
Sisend 100–240 V 50/60 Hz, 76 W
Väljund: 20,5 V - 3,0 A (IP67)

Müra (helivõimsus) < 62 dB (2000/14/EÜ direktiivi 2005/88/EÜ muudatustega, V lisa)

Kaal umbes 8 kg umbes 8,2 kg

Tarvikud

Piirdetraat 100 m 130 m 150 m 170 m 200 m

Mudel
RMA302M20V

S400G
RMA502M20V

S600G
RMA602M20V

S700G
RMA802M20V

S900G
RMA1002M20V

S1200G
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Traatnõelad 130 TK 180 TK 200 TK 230 TK 250 TK

Terad
6TK 6TK 6TK 6TK 6TK

Laadimisalus 1 1 1 1 1

Akupakett 1 (LBF2025) 1 (LBF2025) 1 (LBF2025) 1 (LBF205) 1 (LBF205)

Laadur 1 1 1 1 1

Üldandmed

Niiduki kaitseklass IPX5

Laadimisjaama kaitseklass IPX4

Toide IP67

RAKENDUS N/A Bluetooth 4.0 WI-FI 2,4 Ghz + Bluetooth 4.0

* Koormuseta mõõdetud aku algpinge ulatub maksimaalselt 20 voldini. Nimipinge
on 18 V.
* Masina tekitatud müra ei ole võimalik vältida. Mürarohke töö peab olema
litsentseeritud ja see peab olema piiratud teatud ajavahemikeks. Hoidke puhkeaega ja
piirake tööaega miinimumini. Läheduses töötavate inimeste isiklikuks kaitseks tuleb
kanda sobivat kuulmiskaitset.
* Soovitame osta ülaltoodud loendis toodud ehtsad tarvikud samast poest, mis teile
tööriista müüs. Vaadake täpsemalt tarviku pakendilt. Poe töötajad saavad teid
abistada ja nõu anda.
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karp 1

1

karp 2

Paigaldamine

1. Laadimisaluse paigaldamine

Laadimisalus

Laadimisalus
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2 3

1.1 Laadimisaluse võib asetada tööriistakuuri või maja lähedale, piirdetraadi
paigaldamisel jätke laadimisaluse ette vähemalt 1 m sirget ilma takistusteta traati.
MÄRKUS. Laadimisaluse ees olev piirdetraat peab olema 1 m ilma nurkade ja
takistusteta sirgelt, et tagada nõuetekohane dokkimine.
Laadimisjaam peab asetsema suhteliselt tasasel pinnal. See ei tohi asetseda kaldpinnal
ega kusagil, kus selle plaat paindub.
1.2 Toiteallikas peaks olema paigutatud seinal vähemalt 30 cm kõrgusele ja
toitejuhe olema niiduki tööpiirkonnast väljas. Vastasel juhul võite selle soovi
korral maha matta.
1.3 Koorige piirdetraat ühest otsast 10 mm ulatuses.

1.4 Sisestage piirdetraat läbi klemmi (PUNANE), see on VÄLJAS pool. Seejärel
juhtige piirdetraat läbi laadimisaluse plaadi pesa.
1.5 Piirdetraadiga tööala märgistades lõigake ülemäärane traat ära, koorige teisest
otsast 10 mm ulatuses ja sisestage ots teise klemmi (must), see on SISSE pool.

2. Piirdetraadi paigaldamine (MÄRKUS)
2.1 Piirdejuhtme paigaldamisel kasutage kaugusmõõdikut, et hoida 30 cm* ruumi
traadi ja perimeetri vahel. Iga traatnõel tuleb asetada umbes 80 cm kaugusele.
Kasutage ettenähtud kaugusmõõdikut, et tagada nõuetekohane paigaldus. Kui
maapind on ebaühtlane, saab traatnõelade tihedust vastavalt suurendada.
MÄRKUS. Piiretraadi maksimaalne lubatud pikkus on 300 m.

Must
klem
m

PUNANE
klemm

4 5
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6 7

8 9

2.2 Kui takistus on maapinnaga ühel tasapinnal ja ohutu niidukiga üle sõitmiseks,
näiteks sõidutee või kõnnitee, on selle ja piirdejuhtme vahele vaja ainult 8 cm ruumi.

2.3 Saare seadistamine ja kitsaste läbitavate kohtade nõuded
MÄRKUS. Kui te ei taha, et niiduk läheks teie muruplatsile kindlasse kohta, nagu
lilled/põõsad/puud ja nii edasi, võite paigaldada piirdetraadist saare. Nagu joonisel 8
näidatud, võib niiduk läbida kitsa, vähemalt 0,8 m laiuse kanali.

2.4 Veenduge, et piirdetraat on igas nurgas täiesti sirge ja kõik piirdetraadist
moodustuvad nurgad on 90° või suuremad.

10

<90

11
>90

>90

2.5 Kallakud
MÄRKUS. Teie niiduk on võimeline ohutult liikuma kalletel kuni 35% (20°, seega
vältige neid alasid, Muruplatsi kalde arvutamine.
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14

15 16 17

12
35
cm

MAX 35% kalle (20°)

100 cm
Pikkus

13

Piirdetraat kallakutel, nagu näidatud joonisel 12, 13.

3. Ühendage laadimisalus toiteallikaga
Toiteallikas Ühendage toiteallikas, kui piirdetraat on õigesti Laadimisaluse LED on
sees ja alati roheline, LED-i olek all toodud tabeli aitab kontrollida ühenduse
korrasolekut.

LED-tule olek Illustratsioon Toiming

Ei lülitu sisse Voolu ei ole.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult laaduriga
ühendatud ja laadur on ühendatud sobiva toiteallikaga.

Roheline tuli sees
Piirdetraat on ühendatud
õigesti; niiduk on täielikult
laetud

NA

Roheline tuli vilgub Niidukit laaditakse
automaatselt

NA

Punane tuli vilgub
Piirdetraat ei ole ühendatud;
VÕI piirdetraat on
purunenud

Kontrollige, kas juhtmeklemmiga ühendatud
piirdetraadi kaks otsa on korras.
Kontrollige, et piirdetraat ei oleks katki.

Punane tuli vilgub

✔

Roheline tuli vilgub
Roheline tuli sees
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Kellaaegade
seadistamise

ikoon
Parooli

seadistamise
ikoon

Lülitamine
sisse/välja

Tööga
alustamine / üles

pööramine

Bluetooth
i ikoon

Wi-Fi ikoon

Toite ikoon

Kinnita

Tagasi jaama /
alla pööramine

20

KODU KODU
START OK START OK

KODU
START OK

X4

1 2 3

KODU
START OK

KODU
START OK

4 5 21

4. Katsetage paigaldist
Reguleerige esimese niitmise jaoks lõikekõrgus maksimaalsele tasemele (60 mm).
Asetage niiduk tööpiirkonda, töötage mõnda aega, seejärel kontrollige piirdetraati
hoolikalt ja kontrollige, kas niiduk läheb mööda piirdetraati tagasi laadimisjaama. Kui
niiduk naaseb edukalt laadimisalusele, on paigaldamine edukalt lõpetatud.

5. Robotniiduki kiirjuhend (digitaalne liides)

1) Pärast piirdetraadi paigaldamist võite hakata kasutama ROBOTNIIDUKIT
(piirdetraadi paigaldamist vaadake paigaldusjuhendist).
2) Vajutage TOIDE SISSE/VÄLJA, kuni ROBOTNIIDUK sisse lülitub.
Esmakordsel kasutamisel sisestage vaikimisi PIN-kood 0000, vajutades OK neli
korda, kui number 0 vilgub. (PIN-koodi saab muuta, vaadake paigaldusjuhendi
jaotist „Seadistus“).
MÄRKUS. ROBOTNIIDUK lülitub välja, kui ei saa 30 sekundi jooksul pärast
sisselülitamist ühtegi sisendit.
Kui sisestate vale PIN-koodi kümme korda, esitab ROBOTNIIDUK piiksu ja lülitub
seejärel välja.
3) Niitmise alustamiseks vajutage START, seejärel OK.
4) Vajutage nuppu KODU ja seejärel OK, robotniiduk naaseb laadimisjaama.
ROBOTNIIDUK töötab pidevalt kuni aku tühjenemiseni ja seejärel naaseb
laadimisalusele. Kui laadimine on lõppenud, jätkab ROBOTNIIDUK automaatselt
niitmist või jääb laadimisalusele vastavalt niitmisgraafikule.
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6. Seadistamine
6.1 PIN-koodi muutmine
PIN-koodi muutmiseks hoidke nuppe ja ja korraga 3 sekundit. Ikoon vilgub,
„PIN 1” vilgub, mis tähendab, et peate sisestama vana PIN-koodi. Kui kuvatakse
„PIN 1“, vilgub esimene number. kasutage või , et valida number ja vajutage
kinnitamiseks . Järgmine number vilgub. Vana PIN-koodi sisestamiseks kasutage
sama meetodit. Nüüd saate määrata uue PIN-koodi. Näiteks on uueks PIN-koodiks
määratud 1234. Pärast vana PIN-koodi sisestamist „PIN2” vilgub ja esimene number
vilgub uuesti. Sama meetodi abil saate sisestada soovitud uue PIN-koodi (selles
näites 1234). Ekraanil kuvatakse „ “. Teie PIN-koodi muutmine õnnestus.

KODU KODU KODU KODU
START OK START OK START OK START OK

Ainult viiteks

6.2 Aasta, kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Aasta, kuupäeva ja kellaaja seadistamine on kohustuslik. Kui te neid ei määra,
mõjutab see graafikut järgmises sättes. Esmalt tuleb määrata aasta, siis kuupäev ja
lõpuks kellaaeg. Aasta määramiseks hoidke nuppu viis sekundit, kuni ikoon ja
number ekraanil vilguvad, näiteks 2020. aasta.

Kasutage nuppe või , et valida soovitud aasta. Seejärel vajutage kinnitamiseks
, et lõpetada aasta seadistus.

KODU KODU KODU
START OK START OK START OK

Ainult viiteks

Ikoon vilgub uuesti ja kuvatakse number, mis näitab kuupäeva, näiteks 08.25,
mis tähendab 25. augustit. Kui 0 vilgub, kasutage nuppe või , et
valida number ja vajutage kinnitamiseks . Seejärel lõpetage kuupäeva
seadistamine.
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KODU KODU
START OK START OK

KODU KODU
START OK START OK

Nüüd vilgub ikoon ja kuvatakse kellaaeg, näiteks 13.25.
Kui 0- --0 vilgub, kasutage numbri valimiseks nuppe või ja vajutage
kinnitamiseks .
Nüüd on kellaaja seadistamine lõpetatud, ekraanil kuvatakse .

6.3 Vaikimisi algusaja muutmine
Vaikimisi algusaja 9.00 asemele saab valida erineva aja, vajutades korraga 3 sekundit
nuppe ja . Näiteks kui soovite muuta kellaajaks 13,25, kui 0- --0 vilgub,
kasutage nuppe või , et valida number ja vajutage kinnitamiseks . Ekraanil
kuvatakse „ ” ja teie niiduk hakkab niitma 13.25, samal ajal kuulete piiksu.

6.4 Vaikimisi päevase niitmisaja muutmine
Vaikimisi on niitmisaeg 8 tundi päevas, saate seda muuta 1–24 tunniks. Näiteks kui
soovite valida 6 tundi, hoidke nuppe 3 sekundit all. Kui vilgub 0, kasutage
numbri valimiseks nuppe või ja vajutage kinnitamiseks nuppu . Ekraanil
kuvatakse „ “. Seejärel niidab teie niiduk 6 tundi päevas, samal ajal kuulete
piiksu.

6.5 Vaikimisi nädala niitmisaja muutmine
Vaikimisi niitmisaeg nädalas on 5 päeva, saate valida 3 või 7 päeva. Selleks
hoidke nuppe ja sekundit. Näiteks, et valida 3 päeva nädalas, -05- vilgub,
kasutage nuppe või , et valida number ja vajutage kinnitamiseks .
Ekraanil kuvatakse „ “.

22



7. Funktsioonide ja veateadete kontroll-loend.

Ekraan Illustratsioon Toiming

F1 Vihmaviivitus aktiveeritud Täiendavad toimingud pole vajalikud

E1 Niiduk väljaspool tööpiirkonda

1. Kontrollige, kas niiduk on tööpiirkonnas.
2. Kontrollige, kas laadimisalus on korralikult laaduriga

ühendatud ja laadur sobiva toiteallikaga ühendatud.
Kui laadimisalus on korralikult ühendatud, on
piirdetraadid valesti ühendatud ja tuleb ümber
pöörata.

E11 Piiri signaal puudub

1. Kui niiduk on tööpiirkonnas, kontrollige laadimisjaama
LED-tuld, kui see muutub punaseks, see tähendab, et
piirdetraat ei ole laadimisalusel olevate klemmidega
hästi ühendatud. Kui see on klemmidega hästi
ühendatud ja LED-tuli muutub endiselt punaseks,
kontrollige, kas piirdetraat on katkenud.

E2 Ratta mootor blokeeritud

1. Lülitage niiduk välja; viige niiduk takistusteta
alale.

2. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START ja seejärel
OK.

3. Kui tõrketeade kuvatakse endiselt, lülitage toide
välja; pöörake niiduk tagurpidi ja kontrollige, kas
on midagi, mis takistab rataste pöörlemist.

4. Eemaldage kõik takistused, lülitage niiduk õiges
asendis sisse, lülitage toide sisse. Vajutage
START ja seejärel OK.

E3 Tera ketas blokeeritud

1. Lülitage niiduk välja.
2. Pöörake niiduk tagurpidi ja kontrollige, kas on

midagi, mis takistab tera ketta pöörlemist.
3. Eemaldage takistused.
4. Keerake niiduk püstiasendisse, viige see lühikese

muruga piirkonda või reguleerige lõikekõrgust.
5. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START ja seejärel

OK.

E4
Takistusandurite päästik ei ole
taastatud

1. Lülitage niiduk välja.
2. Viige niiduk takistusteta muruplatsile.
3. Eemaldage kate ja kontrollige kattel olevat

silindrilist magnetit. Kui magnet puudub, asetage
kate tagasi.

4. Lülitage toide sisse. Vajutage START ja seejärel OK.

E5 Niidukit on tõstetud

1. Lülitage niiduk välja.
2. Viige niiduk takistusteta muruplatsile.
3. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START ja seejärel

OK.
4. Kui tõrketeade kuvatakse endiselt, lülitage toide

välja ja keerake niiduk tagurpidi. Kontrollige, kas
esirataste telje libisemist takistab miski.

5. Eemaldage kõik takistused, lülitage niiduk õiges
asendis sisse, lülitage toide sisse. Vajutage START
ja seejärel OK.
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E6 Ümberminekuandur aktiveeritud 1. Pöörake niiduk püstiasendisse. Vajutage START ja
seejärel OK.

E7 Kallutusandurid aktiveeritud
1. Lülitage niiduk välja.
2. Viige niiduk tasasele muruplatsile.
3. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START ja seejärel OK.

E8 Laadimisalusega dokkimine ei
õnnestunud

1. Kontrollige, et piirdetraat laadimisaluse mõlemal
küljel oleks 1 m ulatuses sirge, ilma nurkade ja
takistusteta, et tagada nõuetekohane dokkimine.

2. Laadimisjaam peab asetsema suhteliselt tasasel
pinnal. See ei tohi asetseda kaldpinnal ega kusagil,
kus selle plaat paindub.

3. Laadimiseks viige niiduk käsitsi laadimisalusele. Kui
niiduk on täielikult laetud, vajutage START ja
seejärel OK.

BP Akupaketi
temperatuurikaitse

1. Kontrollige aku temperatuuri. Temperatuur on liiga
kõrge, oodake, kuni temperatuur on jahtunud. Kui
temperatuur on liiga madal, oodake, kuni temperatuur
on >5 °C, vajutage START ja seejärel OK.

2. Kui tõrketeade kuvatakse endiselt, asendage aku.
Taaskäivitage niiduk. Vajutage START ja seejärel
OK.

3. Kui tõrge ilmneb korduvalt, pöörduge abi saamiseks
teeninduse poole.

EE Tundmatu tõrge
1. Taaskäivitage niiduk. Vajutage START ja seejärel OK.

Kui tõrketeade kuvatakse endiselt, pöörduge abi
saamiseks teeninduse poole.
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8. Tarkvara värskendamine
Tarkvara saab värskendada, kui on saadaval uued versioonid. Uusima tarkvara saate
alla laadida meie veebisaidilt: www.sk-robot.com. Värskendamine USB kaudu.
Allalaadimis- ja installimisjuhised leiate altpoolt.
(1) Leidke uusim tarkvaraversioon aadressilt www.sk-robot.com. Salvestage fail
tühjale FAT32-vormingus USB-le (mälupulk). Kustutage kõik muud mälupulgal
olevad failid ja kontrollige vormingut. Kui mälupulk ei ole FAT32-s vormindatud,
siis vormindage see uuesti.
(2) Paigutage niiduk kindlale ja ühtlasele pinnale. Niiduki väljalülitamiseks vajutage

.
(3) Sisestage USB (mälupulk) porti. (Vt joonist Q1).
(4) Lülitage niiduk sisse. Värskendamine algab automaatselt. Oodake, kuni ekraanil
kuvatakse OK, seejärel eemaldage USB (mälupulk) ja sulgege kaitsekate tihedalt.
(5) Niidukiga kaasas olev juhend põhineb tootmise ajal vaikimisi kasutatud tarkvaral.
Mõned uued omadused/funktsioonid uues versioonis ei pruugi juhendis kajastuda

9. Hooldus
Niiduk teeb rasket tööd ning seda tuleb aeg-ajalt puhastada ja kontrollida. Mõned
osad vajavad kuludes vahetamist. Enne hooldustööde alustamist lülitage masin välja.
Niiduki hooldamine
9.1 Teravad terad
HOIATUS. Enne terade puhastamist, reguleerimist või vahetamist lülitage niiduk
VÄLJA ja pange kaitsekindad kätte.
HOIATUS. Uute terade paigaldamisel asendage kindlasti kõik terad. Ei ole
kohustuslik kõiki kruvisid vahetada, kui need on heas seisukorras, kui kruvi on
kahjustatud või seda ei saa kinnitada, siis on vaja uut kruvi tera paigaldamiseks. See
on oluline, et tagada tera püsimine ja tasakaalustada tera pööramisketast. Uute
kruvide kasutamata jätmine võib põhjustada tõsise vigastuse.
Iga lõiketera kestab kuni 2 kuud, kui niiduk on programmeeritud niitma iga päev.
Alati kontrollige, kas terad on täketega või kahjustatud ja vahetage need välja, kui on.
Kui lõiketerad on nürid ja kulunud, tuleb need asendada teie niidukiga kaasas olevate
varuteradega. Varuterad on saadaval ka lähimalt niiduki edasimüüjalt.
Enne niiduki terade vahetamist lülitage toide välja ja pange kaitsekindad kätte.
TÄHTIS. Pärast tera kruvimist tera ketta külge veenduge, et tera on võimeline vabalt
pöörlema.
9.2 Hoidke puhtust
HOIATUS. Enne puhastamist lülitage niiduk VÄLJA. Enne tera pöörava ketta
puhastamist pange kätte kaitsekindad. Võite puhastada nõrga surveveega (< 1 Mpa).
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9.3 Talveuni
Niiduk töötab kauem ja paremini, kui tal on lubatud talveuni. Nii et kuigi see on
tülikas, soovitame hoida niidukit talvel kuuris või garaažis.
Enne niiduki talveks ettevalmistamist soovitame:

1. puhastage oma niiduk põhjalikult;
2. laadige aku täielikult ja eemaldage see niidukist;
3. lülitage toide välja.
4. Aku maksimaalse tööea tagamiseks laadige aku täielikult ja eemaldage

see niidukist enne talveks hoiustamist.
HOIATUS. Kaitske niiduki alaosa vee eest. ÄRGE KUNAGI hoidke niidukit
õues tagurpidi.

9.4 Aku vahetamine
HOIATUS. Enne reguleerimist, asendamist või parandamist lülitage toide välja.
Enne terade vahetamist lülitage niiduk VÄLJA ja pange kaitsekindad kätte.
Aku asendamiseks toimige järgmiselt:

1. Pöörake niiduk tagurpidi.
2. Eemaldage akupesa kaane kruvid. Eemaldage akupesa kaas.
3. Tõstke vana aku ettevaatlikult välja. Vajutage riivi ja vabastage

konnektorid. MÄRKUS. Ärge tõmmake kaablitest. Hoidke konnektoritest
ja vabastage riiv.

4. Ühendage uus originaalaku, kinnitades konnektorid, kuni need klõpsatavad
kohale.

5. Paigaldage, nagu näidatud, asetage kate tagasi oma kohale ja pinguldage
akupesa kruvid.

Q1

Akupesa kateAku klamber 2Akupakett
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RAKENDUS JA ASJADE INTERNET
Niiduki ühendamise eelised
Robotniiduk on asjade interneti (IoT) seade. Selleks, et saada täielik
funktsionaalsus ja hoida tarkvara ajakohasena, peab see olema ühendatud internetti
Wi-Fi 2,4 Gz või Bluetooth 4.0 kaudu.

1. Rakenduse allalaadimine
Laadige esmalt alla tasuta niidukirakendus Androidi (4.4.2 või uuem) poodidest või
App Store’ist (iOS 11 või uuem).

2. Veenduge, et teil on:
• Teie Wi-Fi salasõna.
• Niiduki seerianumber. Selle leiate sildilt masina tagumise kaane all.
• Kui te ei soovi seerianumbrit sisestada, sisestage see, skannides

telefonikaameraga QR-koodi.
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3. Kontrollige oma Wi-Fi sätteid
• Niiduk töötab ainult 2,4 GHz sagedusega.
• Veenduge, et niiduk ja telefon on ühendatud sama ruuteriga.
• Veenduge, et niiduk, telefon ja ruuter oleksid ühenduse ajal võimalikult

lähedal.
• MÄRKUS. Kui niiduk liigub teie murul piirkonda, kus Wi-Fi on nõrk või

puudub, täidetakse rakendusest saadetud juhised ainult siis, kui niiduk naaseb
hea signaaliga piirkonda.

NIIDUKI ÜHENDAMINE INTERNETIGA
Käivitage rakendus ja järgige neid juhiseid

NIIDUKIRAKENDUS POLE AINULT KAUGJUHTIMISPULT
Ärge mõelge sellest kui kaugjuhtimispuldist, sest rakendus on pilvandmetöötlusel
põhineva niiduki täiustatud ökosüsteemi lahutamatu osa. Kui niiduk on ühendatud,
pääseb see pilvest juurde unikaalsetele automaatse planeerimise juhistele ja suudab
alla laadida uusima tarkvara, et optimeerida jõudlust.

Muud sättedPlaneerimine ja ajakava koostaminePeamine liides
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4. Võrguühendus (Wi-Fi)3. Sisestage niiduki vaikeparool 0000

2. Lisage niiduk QR-koodiga1. Registreerige oma konto
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