


ROBOTAS
VEJAPJOVĖ

3 metų ribota garantija
Pagalbos linija: Obextools.com
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Roboto vejapjovės garantijos sąlygos
Jūsų robotui vejapjovei sugedus dėl gamyboje panaudotų nekokybiškų medžiagų arba
gamybos broko per 3 metus nuo įsigijimo datos, mes garantuojame, kad:

• nemokamai pakeisime arba sutaisysime sugedusias dalis, arba,
• nemokamai sutaisysime gaminius, arba,
• nemokamai pakeisime įrenginį nauju arba sutaisytu.

Jūsų garantijai yra taikomos šios sąlygos:
• akumuliatoriams, nepriklausomai nuo internetu atliktos registracijos, yra

suteikiamas tik 12 mėnesių garantinis laikotarpis,
• įrankis nebuvo naudojamas ne pagal paskirtį, su juo nebuvo elgiamasi

šiurkščiai, aplaidžiai, jame nebuvo atlikti pakeitimai, jis nebuvo
modifikuojamas ar remontuojamas ne įgaliotame servise,

• su gaminiu buvo naudojami tik originalūs roboto žoliapjovės priedai ir dalys,
• įrankis buvo veikiamas įprastinio dėvėjimosi,
• įrankis nebuvo naudojamas komerciniais ar profesionaliais tikslais,
• įrankis nebuvo nuomojamas,
• įrankis nėra pažeistas pašaliniais objektais, medžiagomis ar dėl

nelaimingo atsitikimo.

Garantija netaikoma:
• komponentams susidėvėjusiems dėl natūralaus dėvėjimosi,

atsirandančio naudojant gaminį pagal naudojimo instrukciją,
• ši garantija netaikoma gedimams atsiradusiems dėl neteisėtos/netinkamos

priežiūros/tvarkymo ar perkrovos, taip pat priedams, tokiems kaip lemputės,
peiliai, antgaliai ir kt.

Pateikdami pretenzijas dėl garantijos, turėsite pateikti registracijos dokumentą ir
pirkimo įrodymą, tokį kaip galiojantį pirkimo čekį, kuriame yra nurodyta pirkimo
data ir vieta.
Šios garantijos sąlygos nepakeičia, o papildo jūsų įstatymais nustatytas teises.
Ši garantija netaikoma prie gaminio pridedamiems priedams.
Garantija gali pasinaudoti tik tikrasis gaminio pirkėjas, garantija nėra
perduodama.
Visiems remonto darbams ir pakeistoms detalėms bus taikomas garantinis
laikotarpis, lygus nuo įsigijimo datos likusiam originalaus garantinio laikotarpio
likučiui.

Surinkimo brėžinį ir atsarginių detalių sąrašą rasite internete adresu
Obextools.com
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PAGALBOS LINIJA
Siekiant paspartinti pagalbos telefonu procesą, norėtume, kad pateiktumėte šiuos
duomenis:

Modelio numerį:
Serijos numerį:

Kaip rasti modelio ir serijos numerius.

modelio numeris

serijos numeris
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SAUGA
1. Bendra informacija
Šiame priede yra pateikiama visų šio standarto apimamų mašinų eksploatavimo
saugumo technika. Prireikus į instrukcijų vadovą turėtų būti įtraukta šio priedo
punktų esmė.
Jame taip pat turėtų būti informacija apie triukšmo lygį visi būtini įspėjimai, taip pat:

SVARBU
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

PRIEŠ NAUDOJIMĄ
IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

2. Eksploatavimo saugumo technika
2.1 Mokymas

a. Atidžiai perskaitykite instrukciją. Susipažinkite su įrenginio valdymo
įtaisais ir tinkamu naudojimu.

b. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, nesusipažinusiems su instrukcija
bei vaikams. Vietoje galiojančia tvarka gali būti ribojamas prietaiso
operatoriaus amžius.

c. Operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, arba
žmonėms ar jų turtui kylančius pavojus.

2.2 Paruošimas
a. Užtikrinkite, kad automatinė perimetro žymėjimo sistema būtų tinkamai

sumontuota, kaip yra nurodyta.
b. Periodiškai apžiūrėkite teritoriją, kurioje yra naudojama vejapjovė ir

pašalinkite iš jos akmenis, pagalius, vielas, kaulus ir kitus pašalinius daiktus.
c. Periodiškai apžiūrėkite ar peiliai, peilių tvirtinimo varžtai ir visas pjovimo

mazgas nėra susidėvėję ar sugadinti. Tam, kad būtų išlaikytas balansas,
nusidėvėjusius peilius keiskite komplektais, kartu su varžtais.

d. Laikykitės atsargumo aptarnaudami kelis velenus turinčias vejapjoves, kadangi
sukant vieną veleną, ims suktis ir kiti.

3. Eksploatavimas
3.1 Bendra informacija

a. Niekada neeksploatuokite vejapjovės su sugadintomis apsaugomis ar be
apsauginių įtaisų, tokių kaip deflektoriai ir/arba žolės gaudytuvai.

b. Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių arba po jomis. Visada
laikykitės atokiau nuo išmetimo angos.

c. Niekada nekelkite ar neneškite vejapjovės veikiant jos varikliui.
d. Nuo vejapjovės nuimkite (arba panaudokite) išjungimo įtaisą

- prieš valydami užsikimšimus;
- prieš tikrindami, valydami ar atlikdami kitus darbus su vejapjove.
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3.2Be to, vejapjovei veikiant automatiniu režimu
Nepalikite vejapjovės be priežiūros, jei žinote, kad netoliese yra naminių
gyvūnų, vaikų ar kitų asmenų.

3.3 Be to, naudodami rankinį valdiklį
a. Veją pjaukite tik dienos metu arba esant geram apšvietimui.
b. Venkite naudoti vejapjovę esant šlapiai žolei.
c. Nenaudokite vejapjovės būdami basi arba avėdami atvirus sandalus. Visada

avėkite tvirtą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes.
d. Visada tvirtai stovėkite ant šlaito, kad nepaslystumėte.
e. Laikykitės ypatingo atsargumo vejapjovei važiuojant atbuline eiga link jūsų.
f. Variklį visada įjunkite pagal instrukciją, pėdas laikydami atokiai nuo peilio (-ų).

4. Aptarnavimas ir sandėliavimas
a. Užtikrinkite, kad visos veržlės, varžtai ir sraigtai būtų gerai priveržti ir būtų

užtikrinta saugi vejapjovės darbinė būsena.
b. Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą ar jis nenusidėvėjęs ir nepablogėjusi jo būklė.
c. Siekdami užtikrinti saugumą, keiskite nusidėvėjusias ar sugadintas dalis.
d. Užtikrinkite, kad būtų naudojamos tik tinkamo tipo atsarginės pjovimo

priemonės.
e. Užtikrinkite, kad akumuliatoriai būtų įkraunami naudojant tinkamą, gamintojo

rekomenduojamą įkroviklį. Naudodami netinkamą įkroviklį galite patirti
elektros smūgį, akumuliatoriai gali perkaisti, iš jų gali ištekėti koroziją
sukeliantis skystis.

f. Ištekėjus elektrolitui, nuplaukite jį vandeniu/neutralizuojančia medžiaga,
elektrolitui patekus į akis ir t.t., kreipkitės į gydymo įstaigą.

g. Vejapjovė turi būti aptarnaujama pagal gamintojo instrukcijas.

Akumuliatorius ir įkroviklis
Prieš įkraudami, perskaitykite instrukciją. Įsitikinkite, kad įkroviklis yra tinkamas
jūsų elektros tinklui, įsitikinkite, kad įkroviklio ir akumuliatoriaus jungtis yra
tinkamo modelio, ilgesnį akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir geresnį jos našumą
galima pasiekti akumuliatorių kraunant, kai oro temperatūra yra nuo 18 °C iki 25 °C.
Neįkraukite akumuliatoriaus oro temperatūrai esant žemesnei kaip 5 °C arba
aukštesnei kaip 40 °C. Šios rekomendacijos yra svarbios, kadangi gali padėti išvengti
sunkaus akumuliatoriaus sugadinimo.
VEJAPJOVĖS VIDUJE ESANČIO AKUMULIATORIAUS SAUGOS
PERSPĖJIMAI

1. Neardykite, neatidarykite ir nesmulkinkite akumuliatoriaus.
2. Nesujunkite akumuliatoriaus gnybtų trumpuoju jungimu. Nelaikykite

akumuliatorių kaip pakliuvo – sumestų dėžėse ar stalčiuose, kur jų gnybtai gali
susiliesti arba elektrai laidūs objektai gali trumpuoju jungimu sujungti jų
gnybtus. Kai akumuliatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiau nuo kitų
metalinių daiktų, tokių kaip sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų
mažų metalinių daiktų, kurie gali netikėtai sujungti vieną akumuliatoriaus
gnybtą su kitu. Trumpasis akumuliatorių gnybtų jungimas gali sukelti
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nudegimus ar gaisrą.
3. Saugokite akumuliatorių nuo karščio ar ugnies. Venkite laikymo tiesioginiuose

saulės spinduliuose.
4. Saugokite akumuliatorių nuo mechaninio smūgio.
5. Atsiradus baterijos nesandarumui, venkite skysčio patekimo į akis arba ant

odos. Skysčiui patekus į akis arba ant odos, plaukite dideliu kiekiu vandens ir
kreipkitės į gydymo įstaigą.

6. Nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą, jei prarijote akumuliatorių ar jo celę.
7. Akumuliatorių laikykite švariai ir sausai.
8. Geriausios akumuliatoriaus eksploatacinės savybės yra užtikrinamos naudojant

jį kambario temperatūroje (20 °C ± 5 °C).
9. Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį. Nenaudokite jokio kito

įkroviklio, tik pridedamą specialiai naudoti su įranga. Įkroviklis, tinkantis
vieno tipo akumuliatoriams, gali sukelti gaisro pavojų, jei yra naudojamas su
kito tipo akumuliatoriumi.

10. Nenaudokite jokio kito akumuliatoriaus, kuris nėra skirtas naudoti su jūsų
vejapjove.

11. Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.
12. Išsaugokite originalų gaminio aprašymą ateičiai.
13. Utilizuokite tinkamai.
14.Naudojimui nebetinkami akumuliatoriai turi būti išimti iš prietaiso ir saugiai

pašalinti.
15.Jei planuojama nenaudoti įrenginio ilgą laiką, iš jo turi būti išimami

akumuliatoriai.
16. Nenaudokite modifikuotų ar sugadintų akumuliatorių.
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ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Šiuos ženklus galite rasti ant gaminio. Atidžiai juos išnagrinėkite

ĮSPĖJIMAS: Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai
perskaitykite naudotojo instrukciją.

ĮSPĖJIMAS: Išjunkite gaminį prieš atlikdami bet
kokius darbus su juo ar keldami vejapjovę.

ĮSPĖJIMAS: Laikykitės saugaus atstumo nuo vejapjovės
jos naudojimo metu. Laikykite rankas ir kojas atokiai nuo
besisukančių peilių.

ĮSPĖJIMAS: Nevažinėkite ant vejapjovės. Nekiškite
rankų ir kojų prie ar po vejapjove.

Naudokite nuimamą maitinimo šaltinį, kaip nurodyta
informacinėje lentelėje šalia simbolio.

CE atitikties ženklas.

Triukšmo emisija į aplinką. Gaminio emisija yra nurodyta
Techniniuose duomenyse, XX psl. bei informacinėje
lentelėje.

Draudžiama gaminį išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Užtikrinkite, kad gaminys būtų utilizuojamas pagal vietoje
galiojančius reikalavimus.

Žemos įtampos laido negalima trumpinti, ilginti ar sudurti.
Nenaudokite nešiojamosios žoliapjovės šalia žemos
įtampos laido. Būkite atsargūs apipjaudami zonos kraštus,
kur yra laidai.
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Perskaitykite naudojimo
instrukciją.

S SMPS (Impulsinis maitinimo šaltinis).

Dviguba izoliacija.

SMPS (Impulsinis maitinimo šaltinis) su apsauga nuo
trumpojo jungimo, atjungiančia maitinimo šaltinį.

Ant akumuliatoriaus esantys simboliai.

Perskaitykite naudojimo instrukciją.

Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį, nelaikykite
akumuliatoriaus šalia karščio šaltinio.

Nepanardinkite akumuliatoriaus į vandenį.

Perdirbamo gaminio ženklas.

Draudžiama akumuliatorių išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Užtikrinkite, kad akumuliatorius būtų
utilizuojamas pagal vietoje galiojančius reikalavimus.

Ant įkroviklio esantys ženklai.
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Draudžiama akumuliatorių išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Užtikrinkite, kad akumuliatorius būtų
utilizuojamas pagal vietoje galiojančius reikalavimus.
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EC
Mes,
Orbex Distribution GmbH
Schwelmer Str. 248, 42389 Wuppertal
Pareiškiame ir prisiimame atsakomybę už tai, kad gaminys:
Aprašytas robotas vejapjovė
Modelio Nr.: RMA302M20V/S400G, RMA502M20V/S600G, RMA602M20V/S700G,
RMA802M20V/S900G, RMA1002M20V/ S1200G su baterijų įkrovikliu CGF251,
CGF253 ir krovimo stotele CB01A, CB03A.
Paskirtis – žolės pjovimas.
Atitinka toliau nurodytas Direktyvas,
2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863, 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU

Susijusi notifikuotoji įstaiga
Pavadinimas: Intertek Testing Services Shanghai
Adresas: Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), 20033 Shanghai, China
Certificate No.: 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

Taikomi standartai:
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
Asmuo, įgaliotas sudaryti techninę bylą:
Vardas: Harry
Generalinis direktorius
2021-12-30
Adresas: 3rd floor, 226 Gaoji Ra., SiJing Town, SongJiang District, Šanchajus, Kinija

Parašas:
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RMA302M20V/S400G
RMA502M20V/S600G
RMA602M20V/S700G
RMA802M20V/S900G
RMA1002M20V/S1200G

ROBOTAS
VEJAPJOVĖ

Įdiegimo vadovas LT
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Originali instrukcija

Atidžiai perskaitykite saugaus vejapjovės naudojimo instrukcijas, išsaugokite
visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Kaip įdiegti jūsų robotą vejapjovę.
Jūsų roboto vejapjovės diegimas yra paprastas. Priklausomai nuo jūsų sodo dydžio,
visas procesas užima nedaug laiko. Demonstracinį diegimo vaizdo įrašą galite
peržiūrėti adresu www.sk-robot.com

Pjovimas robotu vejapjove
Jūsų vejapjovė yra suprojektuota reguliariam pjovimui, tokiu būdu išlaikant geresnę
ir sveikesnę veją nei buvusi prieš tai, priklausomai nuo jūsų vejos dydžio, vejapjovę
galima suprogramuoti veikti bet kurio laiku ir bet kokiu dažnumu be jokių
apribojimų, ji yra tam, kad dirbtų už jus.

Paruošimas
Prieš pradėdami diegimo procesą, kruopščiai perskaitykite šį diegimo vadovą.
Nubraižykite darbo zonos eskizą, įskaitant visas kliūtis, kad būtų lengviau matyti
idealias įkrovimo stotelės vietas ir kur turėtų būti nutiesti perimetro laidai.
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PAKUOTĖS TURINYS

Robotas vejapjovė Įkrovimo stotelė

Stotelės tvirtinimo smaigai Atsarginiai peiliai Perimetro laido ritė

Laido kuoleliai Maitinimo šaltinis

Atstumo šablonas Roboto
Vejapjovės
Diegimas

Įrankiai, kurių prireiks.

Žirklės Plaktukas Ruletė

13



Techniniai duomenys ir triukšmo
duomenys

Techniniai duomenys

Roboto vejapjovės techniniai duomenys

Pjaunamas plotas 300m2 500m2 600m2 800m2 1000m2

įtampa maks. 20 V

Apsukos be apkrovos 2800 aps./min. ±100 aps./min.

Pjovimo diametras 180 mm

Pjovimo aukštis 20-60 mm

Pjovimo aukščių padėtys 5

Maksimalus darbo zonos
nuolydis, %

35

Siauriausias galimas
praėjimas, m

0,8

Akumuliatoriaus tipas/modelis
LBF2025
Ličio jonų baterija 2,5 Ah

LBF205
Ličio jonų baterija 5,0 Ah

Įkrovimo laikas 150 min 50 min 100 min

Įkroviklio duomenys
CGF251
įėjimas 100-240 V 50/60 Hz,
28 W
Išėjimas: 20,5 V--1,1 A (IP67)

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

Triukšmas (garso galia) <62 dB (2000/14/EC pakeista 2005/88/EC, V priedas)

Svoris apytiksliai 8 kg apytiksliai 8,2 kg

Priedai

Perimetro laidas 100 m 130 m 150 m 170 m 200 m

Modelis
RMA302M20V

S400G
RMA502M20V

S600G
RMA602M20V

S700G
RMA802M20V

S900G
RMA1002M20V

S1200G
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Laido kuoleliai 130 vnt. 180 vnt. 200 vnt. 230 vnt. 250 vnt.

Peiliai
6 vnt. 6 vnt. 6 vnt. 6 vnt. 6 vnt.

Įkrovimo stotelė 1 1 1 1 1

Akumuliatorius 1(LBF2025) 1(LBF2025) 1(LBF2025) 1(LBF205) 1(LBF205)

Įkroviklis 1 1 1 1 1

Bendri duomenys

Vejapjovės apsaugos klasė IPX5

Įkrovimo stotelės apsaugos
klasė

IPX4

Maitinimas IP67

Programėlė N/A Bluetooth 4.0 Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth 4.0

*Įtampa išmatuota be apkrovos, maksimaliai pradinei baterijos įtampai esant 20
voltų. Nominali įtampa yra 18 voltų.
*vejapjovės keliamo triukšmo, kurio negalima išvengti, lygis. Triukšmingam darbui
turi būti gautas leidimas, toks darbas turi būti atliekamas tam tikrais laiko tarpais,
būtina laikytis poilsio laikotarpių, darbo valandų skaičius gali būti apribotas iki
minimumo. Siekiant apsaugoti klausą, netoliese dirbantys žmonės turi dėvėti
atitinkamą klausos apsaugą.
*Rekomenduojame įsigyti originalius priedus, išvardintus aukščiau esančiame sąraše,
toje pačioje pardavimo vietoje, kur įsigijote vejapjovę. Išsamesnę informaciją rasite
priedų pakuotėje. Parduotuvės darbuotojai suteiks jums pagalbą ir padės patarimais.
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1 atvejis

1

2 atvejis

Įdiegimas

1. Įkrovimo stotelės įrengimas

Įkrovimo
stotelė

Įkrovimo stotelė
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2 3

1.1 Įkrovimo stotelė gali būti montuojama šalia vejapjovės laikymo patalpos ARBA
netoli namo, tiesdami perimetro laidą, palikite ne mažiau kaip 1 m tiesią laido
atkarpą be kliūčių iki krovimo stotelės.
PASTABA: Perimetro laidas prieš krovimo stotelę 1 m atkarpoje turi būti tiesus, be
kampų ar kliūčių, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas vejapjovės įvažiavimas į stotelę.
Krovimo stotelė turi būti montuojama ant santykinai lygaus paviršiaus. Jos negalima
montuoti ant nuožulnaus paviršiaus, ten, kur jos plokštė gali išlinkti.
1.2 Maitinimo šaltinį rekomenduojame montuoti ant sienos, bent 30 cm aukštyje,
maitinimo laidas turi būti vejapjovės darbo zonos išorėje. Jei tai neįmanoma,
maitinimo laidas gali būti užkastas.
1.3 Vieną kontūro laido galą nuizoliuokite apytiksliai 10 mm.

1.4 Kontūro laidą įkiškite į laido gnybtą (RAUDONĄ), tai yra IŠORĖ, tada kontūro
laidą prakiškite per angą po įkrovimo stotelės plokšte.
1.5 Nutiesę kontūro laidą aplink vejapjovės darbo zoną, nukirpkite likusį
nereikalingą laidą, apytiksliai 10 mm nuizoliuokite kitą kontūro laido galą, įkiškite
laidą į kitą laido gnybtą (juodą), tai yra VIDAUS pusė.

2. Kontūro laido diegimas (PASTABA)
2.1 Tiesdami kontūro laidą, naudokite atstumo šabloną, kad išlaikytumėte 30 cm*
atstumą nuo laido iki perimetro, kiekvienas laido kuoliukas turi būti smeigiamas 80
cm atstumu nuo kito kuoliuko, tam naudokite pridedamą atstumo šabloną. Žemės
paviršius yra nelygus, todėl atitinkamai galima padidinti kuoliukų tankį.
PASTABA: maksimalus leistinas kontūro laido ilgis yra 300 m.

Juodas
gnybtas

RAUDONAS
gnybtas

4 5
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6 7

8 9

2.2 Jei kliūtis yra viename lygyje su žeme ir vejapjovė gali ją pervažiuoti, pvz.,
važiuojamoji dalis arba šaligatvis, tarp jos ir kontūro laido yra reikalingas tik 8 cm
tarpas.

2.3 Salų formavimas ir reikalavimai siauriems pravažiavimams.
PASTABA: jei nenorite, kad vejapjovė važiuotų per tam tikras zonas vejoje, tokias
kaip gėlynai, krūmai, medžiai ir t. t., tiesdami kontūro laidą galite suformuoti salas.
Kaip parodyta 8 pav., vejapjovė gali pravažiuoti per siaurus, 0,8 m pločio
pravažiavimus.

2.4 Užtikrinkite, kad kontūro laidas kiekviename kampe būtų idealiai tiesus, o
kontūro laido sudaromi kampai būtų 90° ar didesni.

10

<90

11
>90

>90

2.5 Nuolydžiai
PASTABA: jūsų vejapjovė gali saugiai lipti į šlaitus, kurių statumas yra iki 35 %
(20°, todėl tiesiog venkite vietovių, kurios yra statesnės nei ši), kaip apskaičiuoti
vejos nuolydį.
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14

15 16 17

12
35
cm

Maks. 35 % šlaitas (20 %)

100 cm atstumas

13

Kontūro laidas ant šlaitų, kaip parodyta 12, 13 pav.

3. Prijunkite krovimo stotelę prie maitinimo šaltinio.
Maitinimo šaltinio kištuką įjunkite į elektros lizdą, jei kontūro laidas prijungtas
teisingai, ims šviesti žalias krovimo stotelės indikatorius ir švies visą laiką, žemiau
švies elektros tinklo indikatorius, informuodamas apie tai, kad krovimo stotelė yra
prijungta prie elektros tinklo.

LED būsena Informacija Veiksmas

Neįsijungia Nėra el. energijos
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas
prie įkroviklio, o įkroviklis prijungtas prie elektros
tinklo.

Šviečia žalias
indikatorius

Kontūro laidas prijungtas
tinkamai; vejapjovė pilnai
įkrauta.

Nėra duomenų

Mirksi žalias indikatorius Automatinis vejapjovės
krovimas

Nėra duomenų
Mirksi raudonas
indikatorius

✔

Mirksi žalias indikatorius
Šviečia žalias
indikatorius
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Mirksi raudonas
indikatorius

Neprijungtas kontūro laidas;
ARBA nutrūkęs kontūro
laidas.

Patikrinkite ar abi kontūro laido galai patikimai
prijungti prie gnybtų.
Patikrinkite ar nenutrūkęs kontūro laidas.
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18 19

Laiko nustatymo
piktograma

Slaptažodžio
nustatymo
piktograma
Įjungimas/
išjungimas

Pradėti darbą/
Didinti

Bluetooth
piktograma

Wi-Fi piktograma

Įjungimo
piktograma
Patvirtinti

Grįžti į
stotelę/Mažinti

20

HOME HOME
START OK START OK

HOME
START OK

X4

1 2 3

HOME
START OK

HOME
START OK

4 5 21

4. Patikrinkite įrangą.
Pirmam pjovimui nustatykite didžiausią pjovimo aukštį (60 mm). Padėkite vejapjovę
darbo zonos viduje, pabandykite kurį laiką dirbti ja, tada patikrinkite kontūro laidą,
patikrinkite ar vejapjovė palei kontūro laidą grįžta į krovimo stotelę. Jei vejapjovė
grįžta į krovimo stotelę, reiškia diegimas yra baigtas sėkmingai!

5. Spartus vejapjovės naudojimo gidas (ekrano sąsaja).

1) Sumontavę kontūro laidą, galite pradėti naudoti ROBOTĄ VEJAPJOVĘ
(Informacijos apie kontūro laido montavimą ieškokite montavimo instrukcijoje).
2) Paspaudę palaikykite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką kol ROBOTAS
VEJAPJOVĖ įsijungs. Naudodami pirmą kartą, įveskite gamyklinį PIN kodą „0000“,
keturis kartus paspausdami OK, mirksint skaičiui „0“. (PIN kodą galima pakeisti,
informacijos ieškokite Montavimo vadovo skyriuje „Nustatymai“).
PASTABA: ROBOTAS VEJAPJOVĖ, jei nepaspausite jokio mygtuko, po 30 sekundžių
išsijungs.
Jei dešimt kartų įvesite neteisingą PIN kodą, ROBOTAS VEJAPJOVĖ ims skleisti
garsinį signalą ir išsijungs.
3) Norėdami pradėti pjovimą, paspauskite START, tada paspauskite OK.
4) Paspauskite HOME, po to OK – robotas grįš į krovimo stotelę.
ROBOTAS VEJAPJOVĖ dirbs be pertraukų, kol iki tam tikro lygio išseks baterija,
tada robotas grįš į krovimo stotelę. Pasibaigus įkrovimui, ROBOTAS VEJAPJOVĖ,
priklausomai nuo pjovimo grafiko, automatiškai tęs pjovimą arba liks krovimo
stotelėje.
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6. Nustatymai
6.1 PIN kodo keitimas
Norėdami pakeisti PIN kodą, vienu metu paspauskite mygtukus ir bei
palaikykite nuspaudę 3 sekundes. Ims mirksėti piktograma, mirksintis užrašas
„PIN 1“ reiškia, kad turite įvesti seną PIN kodą. Po to, kai bus parodytas užrašas
„PIN 1“, ims mirksėti pirmas skaičius, mygtukais arba pasirinkite skaičių,
tada paspauskite , kad patvirtintumėte. Ims mirksėti kitas skaičius. Tokiu pačiu
būdu įveskite jūsų seną PIN. Dabar galite įvesti naują PIN. Pavyzdžiui, naujas PIN
kodas turi būti 1234. Kai įvesite seną PIN kodą, mirksės „PIN“ ir vėl ims mirksėti
pirmas skaičius. Naudokite jau aprašytą būdą savo naujo PIN kodo įvedimui (šiuo
atveju 1234). Ekrane bus parodyta „ “. Jūsų PIN kodas pakeistas sėkmingai.

HOME HOME HOME HOME
START OK START OK START OK START OK

Tik informaciniu tikslu

6.2 Nustatykite metus, datą ir laiką.
Metus, datą ir laiką nustatyti yra būtina. Jei nenustatysite, tai turės įtakos grafiko
laikui kitame nustatyme. Turi būti nustatoma tokia tvarka: metai, data ir laikas.
Norėdami nustatyti metus, paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kol ekrane ims
mirksėti piktograma ir skaičius, pavyzdžiui, 2020.

arba pagalba pasirinkite pageidaujamus metus. Tada paspauskite kad
patvirtintumėte ir baigtumėte metų nustatymą.

HOME HOME HOME
START OK START OK START OK

Tik informaciniu tikslu

Tuo tarpu ims mirksėti piktograma ir bus rodomas skaičius reiškiantis datą,
pavyzdžiui, 08.25, reiškiantis rugpjūčio 25 d. Mirksint 0 , mygtukų arba

pagalba pasirinkite skaičių ir paspauskite , kad patvirtintumėte. Datos
nustatymas bus baigtas.
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HOME HOME
START OK START OK

HOME HOME
START OK START OK

Ims mirksėti piktograma ir bus rodomas laikas, pavyzdžiui, 13:25.
Mirksint 0- --0 mygtukų arba pagalba pasirinkite skaičių ir paspauskite , kad
patvirtintumėte.
Laiko nustatymas yra baigtas ir ekrane yra rodoma .

6.3 Pakeiskite numatytąjį darbo pradžios laiką.
Numatytasis darbo pradžios laikas 9:00 bet kuriuo metu gali būti pakeistas vienu metu
paspaudžiant mygtukus ir bei palaikant juos 3 sekundes. Pavyzdžiui, jei norite
pakeisti laiką į 13:25, mirksint 0- --0 , mygtukų arba pagalba pasirinkite skaičių
ir paspauskite , kad patvirtintumėte. Tada ekrane bus parodyta „ “ ir
vejapjovė 13:25 pradės pjovimą, tuo pačiu metu išgirsite garsinį signalą.

6.4 Pakeiskite numatytąją pjovimo per dieną trukmę.
Numatytoji pjovimo per dieną trukmė yra 8 valandos, galite pakeisti ją nuo 1 iki 24
valandų. Pavyzdžiui, jei norite trukmę pakeisti į 06H, paspaudę 3 sekundes
palaikykite mygtukus. Mirksint , mygtukų arba pagalba pasirinkite
skaičių ir paspauskite , kad patvirtintumėte. Ekrane bus parodyta „ “. Dabar
jūsų vejapjovė pjaus veją 6 valandas per dieną, tuo pačiu metu išgirsite garsinį signalą.

6.5 Pakeiskite numatytąją pjovimo per savaitę trukmę.
Numatytoji pjovimo per savaitę trukmė yra 5 dienos. Galite pakeisti trukmę nuo
3 iki 7 dienų, paspausdami ir 3 sekundes palaikydami mygtukus ir .
Pavyzdžiui, pakeiskime į 3 dienas per savaitę. Mirksint -05-, mygtukų arba

pagalba pasirinkite skaičių ir paspauskite , kad patvirtintumėte. Ekrane
bus parodyta „ “.
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7. Funkcijų ir savidiagnostikos klaidų pranešimų sąrašas.

Ekranas Informacija Veiksmas

F1 Aktyvuotas atidėjimas dėl lietaus. Nereikalingi jokie veiksmai.

E1 Vejapjovė už darbo zonos ribų.

1. Patikrinkite, ar vejapjovė tebėra darbo zonoje, jei ji
buvo joje.

2. Patikrinkite ar krovimo stotelė tinkamai prijungta prie
įkroviklio, o įkroviklis tinkamai prijungtas prie
elektros tinklo. Jei prijungta tinkamai, reiškia
neteisingai prijungti kontūro laidai, prijunkite juos
atvirkščiai.

E11 Nėra kontūro signalo.

1. Jei vejapjovė yra darbo zonos ribose, patikrinkite
krovimo stotelės indikatorių, jei jis šviečia raudonai,
reiškia, kad kontūro laidai nėra gerai prijungti prie
krovimo stotelės. Jei kontūro laidai tinkamai prijungti
prie krovimo stotelės gnybtų, bet LED indikatorius
vis tiek šviečia raudonai, patikrinkite ar nenutrūkę
kontūro laidai.

E2 Užstrigęs ratų pavaros variklis.

1. Išjunkite vejapjovę; perneškite vejapjovę į
zoną, kur nėra kliūčių.

2. Įjunkite vejapjovę. Paspauskite START po to OK.
3. Jei klaidos pranešimas vis tiek yra rodomas,

išjunkite vejapjovės maitinimą, apverskite
vejapjovę ir patikrinkite ar nėra įstrigusių daigtų,
kurie trukdo suktis ratams.

4. Pašalinkite kliūtis, apverskite vejapjovę ir įjunkite.
Paspauskite START po to OK.

E3 Užstrigęs peilių diskas.

1. Išjunkite vejapjovę.
2. Apverskite vejapjovę ir pažiūrėkite ar nėra

kliūčių, trukdančių suktis peilių diskui.
3. Pašalinkite kliūtis.
4. Apverskite vejapjovę ir perneškite ją ten, kur

žemesnė žolė arba pareguliuokite pjovimo aukštį.
5. Įjunkite vejapjovę. Paspauskite START po to OK.

E4
Neatstatytas strigimo jutiklius
sužadinantis įtaisas.

1. Išjunkite vejapjovę.
2. Perneškite vejapjovę į tokią vejos vietą, kur nėra

kliūčių.
3. Nuimkite pakeliamą gaubtą ir patikrinkite ar ant jo

yra cilindrinis magnetas. Jei magneto nėra,
pakeiskite pakeliamą gaubtą.

4. Įjunkite maitinimą. Paspauskite START po to OK.

E5 Vejapjovė pakilusi.

1. Išjunkite vejapjovę.
2. Perneškite vejapjovę į tokią vejos vietą, kur nėra

kliūčių.
3. Įjunkite vejapjovę. Paspauskite START po to OK.
4. Jei klaidos pranešimas vis tiek yra rodomas,

išjunkite vejapjovę ir apverskite ją. Patikrinkite, ar
nėra nieko, kas trukdo priekinių ratų ašiai slysti.

5. Pašalinkite kliūtis, apverskite vejapjovę ir įjunkite.
Paspauskite START po to OK.
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E6 Sužadintas apsivertimo jutiklis. 1. Atverskite vejapjovę. Paspauskite START po to OK.

E7 Sužadinti pakilimo jutikliai.
1. Išjunkite vejapjovę.
2. Perneškite vejapjovę į lygią vejos vietą.
3. Įjunkite vejapjovę. Paspauskite START po to OK.

E8 Nepavyko įvažiuoti į krovimo stotelę.

1. Patikrinkite perimetro laidą, jis prieš krovimo stotelę
1 m atkarpoje abiejose pusėse turi būti tiesus, be
kampų ar kliūčių, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas
vejapjovės įvažiavimas į stotelę.

2. Krovimo stotelė turi būti montuojama ant santykinai
lygaus paviršiaus. Jos negalima montuoti ant
nuožulnaus paviršiaus, ten, kur jos plokštė gali
išlinkti.

3. Rankiniu būdu padėkite vejapjovę ant krovimo
stotelės krovimui. Kai vejapjovė bus įkrauta,
paspauskite START, po to OK.

BP Akumuliatoriaus
šiluminė apsauga.

1. Patikrinkite akumuliatoriaus temperatūrą, jei
temperatūra per aukšta, palaukite, kol akumuliatorius
atvės, jei temperatūra per žema, palaukite kol
temperatūra pakils >5 °C, paspauskite START, po to
OK.

2. Jei klaidos pranešimas vis tiek yra rodomas,
pakeiskite akumuliatorių nauju. Paleiskite iš naujo
vejapjovę. Paspauskite START po to OK.

3. Jei klaidos pranešimas nuolat kartojasi, susisiekite su
serviso atstovu.

EE Nežinoma klaida.
1. Paleiskite iš naujo vejapjovę. Paspauskite START po to

OK. Jei klaidos pranešimas vis tiek rodomas,
susisiekite su serviso atstovu.
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8. Programinės įrangos atnaujinimas.
Atsiradus naujoms programinės įrangos versijoms, programinę įrangą galima atnaujinti.
Naujausią programinės įrangos versiją galima parsisiųsti iš mūsų tinklapio: www.sk-
robot.com. Atnaujinimas per USB. Žemiau rasite parsisiuntimo ir diegimo instrukcijas:
(1) Raskite naujausią programinės įrangos versiją adresu: www.sk-robot.com.
Išsaugokite failą tuščioje FAT32 formatu suformatuotoje USB atmintinėje. Ištrinkite iš
atmintinės visus kitus failus ir patikrinkite atmintinės formatą. Jei atmintinė suformatuota
ne FAT32 formatu, suformatuokite ją.
(2) Padėkite vejapjovę ant lygaus ir saugaus paviršiaus. Paspauskite , kad išjungtumėte

vejapjovę.
(3) Į USB jungtį įstatykite USB atmintinę (žr. Q1 pav.).
(4) Įjunkite vejapjovę. Atnaujinimas turi prasidėti automatiškai. Palaukite, kol ekrane
bus parodytas užrašas OK, tada išimkite USB atmintinę ir sandariai uždarykite apsauginį
gaubtą.
(5) Prie jūsų vejapjovės pridedama instrukcija yra sudaryta remiantis gamybos metu
naudojama programinės įrangos versija. Kai kurios naujoje versijoje galimos
ypatybės/funkcijos gali būti neaprašytos instrukcijoje.
9. Aptarnavimas
Jūsų vejapjovė dirba sunkiomis sąlygomis ir periodiškai turi būti valoma ir tikrinama.
Susidėvėjus kai kurioms dalims, jos turi būti keičiamos. Prieš atlikdami bet kokius
serviso ar remonto darbus, išjunkite vejapjovę. Čia yra aprašyta kaip aptarnauti jūsų
vejapjovę.
9.1 Palaikykite aštrumą.
ĮSPĖJIMAS: prieš valydami, reguliuodami ar keisdami peilius, IŠJUNKITE vejapjovę ir
užsimaukite pirštines.
ĮSPĖJIMAS: Keisdami peilius, keiskite visą peilių komplektą. Nebūtina keisti visus
varžtus, jei jie yra geros būklės, jei varžtai yra apgadinti arba neprisiveržia, tada peilių
tvirtinimui reikalingi nauji varžtai. Tai yra svarbu siekiant užtikrinti, kad peiliai gerai
laikytųsi ir būtų išlaikytas peilių disko balansas. Nenaudodami naujų varžtų galite patirti
sunkius sužalojimus.
Kiekvienas peilis tarnauja iki 2 mėnesių, kai yra suprogramuotas pjovimas kiekvieną
dieną. Visada tikrinkite ar peiliai neištrupėję ir nesugadinti, keiskite sugadintus peilius.
Atšipę ir susidėvėję peiliai turi būti keičiami naujais, prie vejapjovės pridedamais peiliais.
Atsarginių peilių galima įsigyti artimiausioje mažmeninio vejapjovių pardavimo vietoje.
Prieš bandydami keisti vejapjovės peilius, išjunkite vejapjovę ir užsimaukite apsaugines
pirštines.
SVARBU: Prisukę peilį prie peilių disko, patikrinkite ar peilis gali laisvai suktis.
9.2 Palaikykite švarą.
ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami vejapjovę, IŠJUNKITE ją. Prieš valydami peilių diską
užsimaukite apsaugines pirštines, galite plauti žemo slėgio (<1 Mpa) vandens srove.
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9.3 Laikymas žiemą
Vejapjovė tarnaus ilgiau, jei bus padedama žiemos saugojimui. Taigi, nors tai ir kelia
tam tikrų rūpesčių, rekomenduojame vejapjovę žiemą laikyti pastogėje arba garaže.
Prieš paruošiant vejapjovę žiemos laikymui, rekomenduojame:

1. Kruopščiai nuvalyti vejapjovę.
2. Pilnai įkrauti akumuliatorių ir išimti jį iš vejapjovės.
3. Išjungti maitinimą.
4. Siekdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, pilnai įkraukite

akumuliatorių ir išimkite jį iš vejapjovės prieš padėdami vejapjovę
saugojimui.

ĮSPĖJIMAS: apsaugokite vejapjovės apačią nuo vandens. NIEKADA
nelaikykite vejapjovės apverstos lauke.

9.4 Akumuliatoriaus keitimas.
ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokį reguliavimą, keitimą ar remontą,
išjunkite maitinimą. Prieš valydami keisdami peilius, IŠJUNKITE vejapjovę ir
užsimaukite pirštines.
Norėdami pakeisti akumuliatorių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Apverskite vejapjovę.
2. Išsukite akumuliatoriaus gaubto varžtus. Nuimkite akumuliatoriaus gaubtą.
3. Atsargiai išimkite seną akumuliatorių. Paspauskite užraktą ir atlaisvinkite

jungtis. PASTABA: Netraukite laikydami už laidų. Laikykite jungtis ir
atleiskite užraktą.

4. Prijunkite naują, originalų akumuliatorių, prijungdami jungtis kol šios
spragtelėdamos užsifiksuos vietoje.

5. Įdėkite akumuliatorių kaip parodyta, uždėkite gaubtą ir priveržkite varžtais.

Q1

Akumuliatoriaus gaubtasAkumuliatoriaus laikiklis 2Akumuliatorius
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PROGRAMĖLĖ IR DAIKTŲ INTERNETAS
Kodėl reikia prijungti vejapjovę.
Robotas vejapjovė yra IoT (daiktų interneto) įrenginys. Norėdami gauti visą
vejapjovės funkcionalumą ir išlaikyti visada naujausios versijos programinę įrangą,
turite ją per jūsų 2,4 GHz Wi-Fi arba per Bluetooth 4.0 prijungti prie interneto.

1. Parsisiųskite programėlę
Pirma parsisiųskite nemokamą vejapjovės programėlę, ją rasite Android (reikalinga
4.4.2 arba naujesnė versija) arba iOS (reikalinga 11 arba naujesnė versija)
programėlių parduotuvėse.

2. Įsitikinkite, kad turite:
• Jūsų Wi-Fi tinklo slaptažodį.
• Vejapjovės serijos numerį. Jį galite rasti etiketėje, esančioje po galiniu

vejapjovės gaubtu.
• Jei nenorite serijos numerio įvedinėti ranka, galite jį įvesti savo telefono

kamera skenuodami QR kodą.
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3. Patikrinkite Wi-Fi tinklo nustatymus.
• Vejapjovė palaiko tik 2,4 GHz tinklą.
• Įsitikinkite, kad ir vejapjovė, ir telefonas yra prisijungę prie to paties

maršrutizatoriaus.
• Prisijungimo metu užtikrinkite kuo mažesnį atstumą tarp vejapjovės, telefono

ir maršrutizatoriaus.
• PASTABA: vejapjovei nuvažiavus į tokią vejos vietą, kurioje yra silpnas Wi-Fi

signalas, programėlės vejapjovei siunčiamos komandos bus įvykdytos tik
vejapjovei grįžus į gero Wi-Fi signalo zoną.

KAIP VEJAPJOVĘ PRIJUNGTI PRIE INTERNETO
Paleiskite programėlę ir vykdykite šiuos nurodymus

VEJAPJOVĖS PROGRAMĖLĖ NĖRA PAPRASTAS NUOTOLINIO
VALDYMO PULTAS
Negalvokite apie programėlę kaip apie paprastą valdymo pultą, programėlė yra
neatskiriama vejapjovės ekosistemos, paremtos debesų kompiuterija, dalis,
vejapjovė gali pasiekti unikalias automatinio planavimo instrukcijas iš debesies ir
gali atsisiųsti naujausią programinę įrangą, kad optimizuotų savo veikimą.

Kiti nustatymaiPlanavimas ir grafiko sudarymasPagrindinė sąsaja
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4. Prisijunkite prie tinklo (Wi-Fi)3. Įveskite numatytąjį vejapjovės slaptažodį „0000“

2. Nuskenuokite vejapjovės QR kodą1. Užregistruokite savo paskyrą
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