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Fő a biztonság!
FONTOS!
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓT.
TARTSA MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

Útmutató a biztonságos használathoz
Szimbólumok magyarázata
Biztonsági funkciók

Ez a termék egy önműködő robotfűnyíró lítium-ion akkumulátorral és töltőállomással.
A fűnyíró önállóan elindul a töltőállomástól, lenyírja a gyepet, majd visszatér az
állomásra a töltéshez.
A fűnyíró működésének határai egy előre telepített, a töltőállomással összekötött határoló vezetékkel („virtuális kerítéssel”) határozhatók meg. A vezetéket a
gyepszélek mentén és az objektumok körül kell lefektetni, amelyeket a fűnyírónak ki kell kerülnie.
A fűnyíró véletlenszerű (a határoló vezeték által előírt) útvonalon halad a munkaterületen.
A fűnyíró Bluetooth és GSM rádiómodulokat tartalmaz (kiválasztott modellek esetén).

Gyermekek nem helyezhetik üzembe a fűnyírót.
A gyermekeket mindig felügyelni kell.
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Ez a kézikönyv a gyártó 2006/42/EK és a 2014/53/EU irányelv szerinti, eredeti angol
nyelvű útmutatójának fordítását tartalmazza. Előfordulhat, hogy a leírásban szereplő
egyes modellek nem kaphatók az ön országában.
Az útmutatóban használt kifejezések jelentése:
A fűnyíró eleje és hátulja:
Az elülső oldal a (piros) STOP gombbal ellentétes oldal. Ez megfelel a fűnyíró haladási
irányának, és itt találhatók a passzív kerekek.
A fűnyíró hátsó oldalán található a (piros) STOP gomb, valamint a hajtott kerekek.
A balra és jobbra haladási irány a fűnyíró mögött állva, előrefelé nézve értelmezendő.

Biztonsági előírások
VESZÉLY!
Olyan lehetséges helyzeteket jelöl, amelyek – ha nem kerülik el őket –
halált vagy súlyos sérülést okoznak.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan lehetséges helyzeteket jelöl, amelyek – ha nem kerülik el őket –
halált vagy súlyos sérülést okozhatnak.

VIGYÁZAT
Olyan lehetséges helyzeteket jelöl, amelyek – ha nem kerülik el őket –
könnyebb vagy csekély sérüléseket, vagy anyagi károkat és/vagy a termék
sérülését okozhatják.

i

Információt nyújt a termék helyes használatáról és az esetleges
meghibásodások elkerüléséről.

5

HU

Fontos biztonsági információk

HU
FIGYELMEZTETÉS

Az ön felelőssége:
• a fűnyírót kizárólag olyanok használhatják, akik elolvasták és megértették, valamint betartják a kézikönyvben és a fűnyírón kaszában
található figyelmeztetéseket és utasításokat.
• Tájékoztassa a szomszédokat arról, hogy mostantól robotfűnyírót
használ, és hogy megsérülhetnek, ha a gyepre lépnek, mialatt az
működik.

VESZÉLY!
A tápegységet mindig csatlakoztassa egy Fi-relével, legfeljebb 30 mA
indítóárammal védett belső, időjárásálló csatlakozóaljzathoz. Kövesse
az elektromos szerelésekre vonatkozó helyi előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS

Várjon, amíg a vágószerkezet forgása teljesen leáll, mielőtt felemeli,
megdönti vagy megérinti a vágószerkezetet.

VESZÉLY!
Az áramkábelt tilos kicserélni! Ha a kábel megsérült, a teljes tápegységet ki kell cserélni. A sérült kábelt ne csatlakoztassa az áramellátáshoz,
és ne érjen hozzá, mert áramütést okozhat.
A károk elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fűnyíró alatt ne
legyenek kábelek.

VIGYÁZAT
Viharban húzza ki határoló vezetéket a töltőállomásból, és húzza ki az
áramellátás kábelét a csatlakozóaljzatból.
6
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Útmutatás a biztonságos
üzemhez

A. Általános információk
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

A fűnyíró összeszerelése és használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el, és tartsa
be a kézikönyvben, illetve a fűnyírón található összes utasítást. Tartsa biztos helyen
ezt a kézikönyvet, hogy később is fellapozhassa, és pótalkatrészeket tudjon rendelni.
Ismerje meg az összes kezelőszervet és előírásszerű használatukat.
Az ön felelőssége tájékoztatni a szomszédokat arról, hogy mostantól robotfűnyírót
használ, és hogy megsérülhetnek, ha a gyepre lépnek a készülék működése közben.
Ha a gyep az utca és/vagy a szomszédos telek fel nyitott, akkor a fűnyírás során
jelen kell lennie, hogy meg tudja akadályozni azt, hogy idegenek működés közben
megérintsék a fűnyírót. Kerítéssel is körülveheti a gyepet, hogy idegenek ne léphessenek a gyepre fűnyírás közben.
Soha ne engedje, hogy 14 év alatti gyermekek a távirányítóval kezeljék a fűnyírót. A
14 éves vagy annál idősebb gyermekeknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a
kézikönyvben a fűnyíró biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és utasításokat, és felnőttnek kell megtanítania őket a készülék használatára, és felügyelnie
őket.
Ne engedje, hogy a készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi képességeiben akadályozott, vagy a jelen útmutatót nem ismerő személy használja.
Olyan esetekben, amelyekre a jelen útmutató nem tér ki, járjon el legjobb tudása és
lelkiismerete szerint. Kérdéseivel forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ez a fűnyíró egy nagy precizitású, gépi hajtású készülék, és nem játékszer. Ezért
mindig legyen rendkívül óvatos. Ezt a fűnyírót egyetlen célra tervezték: Fűnyírásra.
Ne használja semmilyen más célra.

B. Az üzembe helyezés előtti előkészületek

i
1.
2.

3.
4.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE A TERMÉKET 48 ÓRÁN ÁT.

Győződjön meg arról, hogy a határoló vezeték telepítése a Beüzemelési kézikönyv
szerint megtörtént-e.
Alaposan vizsgálja át a területet, ahol a fűnyírót használni kívánja. Távolítson el
minden követ, fadarabot, kábelt, játékszert vagy más tárgyat, amely kárt tehet a vágószerkezetben, vagy amelyet a vágószerkezet felszedhet és kiszórhat. A kiszóródó
tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak.
Gondoskodjon arról, hogy mindenki, különösen gyermekek és háziállatok a házban
maradjanak, mialatt a fűnyíró működik. Ha valaki belép a nyírási zónába, állítsa le
a fűnyírót.
Viharban tárolja a fűnyírót védett területen, és húzza ki a tápegységet.
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C. Használat

HU
FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a fűnyírót felügyelet nélkül működés közben, ha gyermekek, emberek vagy háziállatok vannak, vagy lehetnek a közelben.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A robotfűnyíró veszélyes, gépi hajtású készülék. A készülék használatakor legyen
körültekintő, és tartsa be a figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat.
Baleset vagy meghibásodás esetén azonnal nyomja meg a STOP gombot.
Ne használja a fűnyírót, ha a biztonsági jelzések vagy alkatrészek sérültek, kopottak
vagy már nem használhatók.
Mielőtt felemelné a fűnyírót, eltávolítaná a késekre és/vagy hajtókerekekre tapadt
kaszálékot, vagy bármilyen beállítást végezne, mindig kapcsolja ki a fűnyírót a megszakító kapcsolóval. A megszakító aktiválása megszakítja a hajtott kerék és a vágószerkezet áramellátását.
Soha ne emelje fel, és ne cipelje a fűnyírót, miközben a motor jár, vagy a vágószerkezet mozgásban van. A kést csak azután érintse meg, ha már teljesen leállt.
A fűnyírót csak fűnyírásra használja.
Soha ne próbáljon meg kiiktatni valamilyen biztonsági eszközt, és ne távolítsa el a
védőberendezéseket, illetve burkolatokat. Ez a forgó vágószerkezet érintése esetén
sérülésekhez vezethet. Az érzékelők biztonsági berendezések.
A vágókések akár két (2) másodpercig tovább forognak, miután valamelyik biztonsági érzékelő működésbe lépett, vagy megnyomták a piros STOP gombot. Csak
azután érjen a vágószerkezethez, ha az már biztosan nem forog.
Ha a fűnyíró szokatlanul rezeg, akkor azonnal állítsa le a motort, és derítse ki az
okot. A rezgés általában valamilyen problémára figyelmeztet.
A távvezérlő használatakor és módosítás vagy javítás végrehajtásakor mindig viseljen védőszemüveget, hogy óvja a szemét. A kiszóródó és visszapattanó tárgyak
súlyos szemsérüléseket okozhatnak.
Soha ne használja a fűnyírót, ha valamelyik biztonsági berendezés, védőberendezés
vagy fedél sérült. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vezethet.
Tartsa kezét és a lábát távol a forgó alkatrészektől, és ne nyúljon a vágószerkezet
alá. A vágókések érintése végtagvesztéssel járhat.
Ügyeljen a lyukakra, árkokra, talajegyenetlenségekre, kövekre és más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep vagy a rejtett tárgyak balesetet okozhatnak. A magas
fű akadályokat rejthet.
A fűnyírót legfeljebb 15 cm normál fűmagasság nyírására tervezték. Ne próbáljon
vele szokatlanul magas füvet (például legelőt) kaszálni.
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15. A fűnyírót csak zárt védőburkolattal használja.
16. Úgy állítsa be a heti programot, hogy a fűnyíró olyankor működjön, amikor senki
nincs a gyepen.
17. A sérült tápkábelt ne csatlakoztassa az áramellátáshoz, és csak akkor érjen hozzá,
ha már leválasztotta a tápegységről, mert áramütést okozhat.
18. A károk elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a fűnyíró alatt ne legyenek kábelek. A sérült áramkábel áramütést okozhat. Ha a kábel sérült, vagy összegabalyodott, akkor húzza ki a csatlakozódugót csatlakozóaljzatból.
19. A KÉST CSAK ÁRAMELLÁTÁS KIKAPCSOLÁSA UTÁN ÉRINTSE MEG. A tápegység kültéri elhelyezése esetén a tűzveszély elkerülése érdekében ne kezelje vagy
húzza ki 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.
20. Csak akkor kezelje a fűnyírót kézi vezérléssel, ha látótávolságban van. Kézi kezelésnél tartson 6 méter távolságot.

D. Gyerekek
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Gyerekek jelenlétében a figyelmeztetés elmaradása tragikus balesetekhez vezethet.
A gyerekeket gyakran lenyűgözi a fűnyíró és működése. Nincsenek tudatában a veszélynek. Soha ne feltételezze azt, hogy a gyerekek ott maradnak, ahol utoljára látta
őket. Soha ne feltételezze azt, hogy a gyerekek távol maradnak a működő fűnyírótól.
Gondoskodjon arról, hogy mindenki, különösen a gyermekek és háziállatok felnőtt
felügyelete mellett a házban maradjanak, mialatt a fűnyíró működik. Ha valaki belép
a nyírási zónába, állítsa le a fűnyírót.
Legyen éber, és kapcsolja ki a fűnyírót, ha gyermek vagy felnőtt a nyírási területre lép.
Gyermekek soha nem ülhetnek fel a fűnyíróra. A készülék nem játékszer.
Ne engedjen gyerekeket a gyepen játszani, mialatt a fűnyíró működik. Tanítsa meg
a gyerekeket arra, hogy a fűnyíró veszélyes, és távol kell maradniuk tőle.
Soha ne engedje, hogy 14 év alatti gyermekek a távirányítóval kezeljék a fűnyírót. A
14 éves vagy annál idősebb gyermekeknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a kézikönyvben a fűnyíró biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és utasításokat, és felnőttnek kell megtanítania őket a készülék használatára, és felügyelnie őket.

E. Szállítás
A fűnyíró mozgatása vagy szállítása előtt végezze el az alábbiakat:

1.
2.

Nyomja meg, vagy húzza ki a piros STOP vezérlőt a fűnyíró leállításához.
A fűnyírót két pont között a távvezérlő (vagy a mobilalkalmazás) segítségével mozgathatja.
3. Ha kézben szeretné vinni a fűnyírót:
• RK-modellek esetén: Kapcsolja ki a fűnyírót a tetején, a zárófedél alatt található
„KI” gomb megnyomásával. A piros STOP vezérlő hordfogantyúként használható.
• RT-modellek esetén: Kapcsolja ki a fűnyírót a „KI” gomb megnyomásával. Emelje
fel a fűnyírót a hordfogantyúnál fogva.
4. Mindig maradjon távol a vágókésektől. Ügyeljen arra, hogy a fűnyíró felemelésekor
vagy cipelésekor ne érjen a vágókés éles éléhez.
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F. Távvezérlő
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tekintse meg a letölthető alkalmazás külön felhasználói kézikönyvét. Kövesse a
benne foglalt figyelmeztetéseket és utasításokat.
A fűnyírót mindig az alkalmazás utasításainak megfelelően használja, és tartson
távolságot a fűnyírótól.
A fűnyíró használata közben tartson biztonsági távolságot a fűnyírótól. Mindig állítsa
le a fűnyírót, mielőtt valamilyen okból megközelítené.
Legyen különösen óvatos, amikor a fűnyíró ön felé halad.
A fűnyíró távvezérlőjét csak nappali fénynél, vagy kielégítő mesterséges megvilágításnál használja, és ne használja nedves füvön.
Soha ne használja a fűnyíró távvezérlőjét mezítláb, szandálban, vagy csúszós talpú
cipőben (pl. vászoncipőben). Viseljen stabil lábbelit, és hosszú nadrágot. Rézsűn
történő fűnyíráskor mindig vegyen fel stabil testhelyzetet.

G. Akku
1.

Kizárólag a gyártó által biztosított akkumulátorokat használja. Az akkumulátorok
cikkszáma a „Kiegészítő információk” című ismertetőben található.
2. A zárt akkuegységet ne nyissa ki, és vigyázzon, nehogy leejtse vagy sérülés érje.
Ne használja az akkumulátort, ha az láthatóan hibás, deformált, sérült, vagy repedt.
3. NE PRÓBÁLJA SAJÁT KEZŰLEG MEGJAVÍTANI, VAGY ÁTALAKÍTANI AZ AKKUMULÁTOROKAT! A javítási kísérletek robbanás vagy áramütés következtében súlyos sérüléseket okozhatnak. A szivárgás esetén kiömlő elektrolitok maró hatásúak
és mérgezőek.
4. Ne próbálja eltávolítani vagy megsemmisíteni az akkumulátor alkatrészeit.
5. Az akkuegység elektrolitokat tartalmaz. Ha elektrolit ömlik ki az akkumulátorból, akkor tegye az alábbiakat:
• Érintkezés a bőrrel: Az érintett bőrfelületet azonnal öblítse le vízzel és szappannal.
• Érintkezés a szemmel: Azonnal, bő tiszta vízzel öblítse ki a szemet legalább 15
percig. Ne dörzsölje.
• Szükség esetén forduljon orvoshoz.
6. Ne dobja tűzbe az akkuegységet. A cella felrobbanhat.
7. Az akkumulátor akkor töltődik, ha a fűnyíró megfelelően van csatlakoztatva. Mindig
a fűnyíróval kapott tápegységet használja. A szakszerűtlen használat áramütéshez,
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
8. Az akkumulátort csak a megadott robotfűnyíró áramellátására használja. Rendkívül
veszélyes más termék akkumulátorát az áramellátásra használni.
9. Az akkumulátorok helyes hulladékkezelésekor a környezet védelme érdekében tartsa be a törvényeket és előírásokat. További információ a kézikönyv „Akkumulátorok
hulladékkezelése” című szakaszában találhatók.
10. Az akkumulátorok cseréjekor ügyeljen az akkumulátor csatlakozódugójának helyes
csatlakoztatására. Az akkumulátor polaritásának megfordítása esetén károsodhat
az akkumulátor és a fűnyíró.
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H. Rézsűn történő használat
1.

2.

3.
4.
5.

Rézsűn fokozott óvatosság ajánlott. Ha úgy érzi, hogy a fűnyíró nem tudja tartani
a nyomvonalat a rézsűn, akkor túl nagy a lejtés a fűnyíró használatához. Nedves
füvön csökken a talajtapadás, minek következtében a fűnyíró ide-oda csúszkálhat a
rézsűn. Ez súlyos sérülésekhez és Anyagi károkhoz vezethet.
A biztonság érdekében mérje meg a rézsű lejtését, mielőtt a fűnyírót erősen lejtős területen használja. Mielőtt meghatározná a fűnyírási zónákat, vagy lejtős vagy dombos
területen használná a fűnyírót, használjon lejtésmérő készüléket. A lejtés mérésére
okostelefon-alkalmazást is használhat. Ha a rézsűn a határoló vezeték meredeksége
meghaladja a 17 fokot (30%-ot), az RT modellek kicsúszhatnak a fűnyírási zónából.
Az RK/XR5 modellek 24 fokos (45%-os) lejtésnél csúsznak ki a nyírási zónából.
Ne nyírjon RT modellekkel 17 foknál (30%-nál) nagyobb lejtésű rézsűt, illetve RK/
XR5 modellekkel 24 foknál (45%-nál) nagyobb lejtésű rézsűt.
Semmiképpen ne használja a fűnyírót, ha a tapadás vagy a stabilitás megkérdőjelezhető. Mindig ügyeljen a nyírási felületre. A felbillenés vagy felborulás súlyos
sérülésekhez, vagy anyagi károkhoz vezethet.
Tartson legalább 1,2 méter távolságot lejtőktől, árkoktól, rézsűktől vagy a víz szélétől, hogy a fűnyíró biztosan ne lépjen ki a fűnyírási területről. A felsorolt helyeken a
fűnyíró megsérülhet, vagy súlyos sérüléseket okozhat.

I. Karbantartás és különleges utasítások
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Gondoskodjon arról, hogy a fűnyíró működőképes maradjon. A kopott, sérült vagy
meghibásodott alkatrészeket cserélje ki. Az akkumulátorok, kések és tápegységek
gyártójának cikkszáma a „Kiegészítő információk” című ismertetőben található.
A súlyos sérülések elkerülése érdekében semmilyen változtatást ne végezzen a
fűnyírón.
A vágókések nagyon élesek. A kés cseréjekor csavarjon rongyot a késre, vagy viseljen kesztyűt, és legyen nagyon körültekintő.
A fűnyíró karbantartása, a késekre és/vagy hajtókerekekre tapadt kaszálék eltávolítása, a fűnyíró átvizsgálása előtt mindig kapcsolja ki a fűnyírót a megszakító
kapcsolóval. Soha ne próbáljon működésben lévő a fűnyírón karbantartási vagy beállítási műveletet végrehajtani. Tisztítás, javítás vagy átvizsgálás előtt győződjön
meg arról, hogy a vágókés és minden mozgó alkatrész áll.
A vágókésnek a piros STOP gomb megnyomása után két (2) másodpercen belül
teljesen le kell állnia. Ha két (2) másodpercen belül nem hallja, hogy a kés leállt,
akkor hivatalos vevőszolgálattal végeztesse el a fűnyíró szakszerű karbantartását.
Soha ne használjon a fűnyíró tisztításához nagynyomású mosót vagy slagot. A víz
kárt tehet az alkatrészekben és a programozható vezérlőben. A kijelző tisztításához
használjon nedves törlőkendőt.
Vegye szemügyre a késeket, sérülések (például túlzott kopás, görbülés, repedés)
jelei után kutatva. A kést mindig eredeti gyári késre cserélje. A nem eredeti gyári kés
nem fog megfelelően illeszkedni, és adott esetben veszélyes lehet.
Ha olyan pótalkatrészeket használ, amelyek nem felelnek meg a gyári előírásoknak,
csökkenhet a teljesítményt és a biztonság.
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Ha a fűnyíró idegen tárgynak ütközik vagy elakad, állítsa le. Gondosan ellenőrizze,
hogy nincs-e sérülés a fűnyírón. Hárítsa el a sérülést, mielőtt újra használná a fűnyírót.
10. Gyermekjátszóterek, vizek, lejtők vagy közutak közelében található területeken a
határoló vezetéket egészítse ki egy legalább 15 cm magas, fix határoló peremmel,
hogy a fűnyíró ne tudja elhagyni a fűnyírási területet.
11. Ha a telepített fűnyírót nyitott kertben vagy nyilvános helyen használják, akkor a
nyírási terület körül figyelmeztető táblákat kell elhelyezni a következő figyelmeztetéssel: „Automatikus fűnyíró”! Maradjon távol a géptől! Vigyázzon a gyermekekre!”
12. A biztonsági utasításokat tartalmazó matricák szükség esetén tisztíthatók vagy cserélhetők.

J. Téli tárolás
A fűnyíró
Töltse fel a fűnyírót teljesen a töltőállomáson. Kapcsolja ki a készüléket. Tisztítsa meg a fűnyírót, és tárolja száraz helyen, 0˚C feletti hőmérsékleten.
Töltőállomás

A töltőállomás téli tárolására vonatkozóan nincs speciális utasítás. Télen is a
gyepen maradhat.
Ajánlott a tápegységet télen leválasztani az áramforrásról.
Éves karbantartás
A működőképes állapot fenntartása érdekében ajánlott a fűnyíró karbantartását
a tél elején és végén hivatalos kereskedésben elvégeztetni.
Az éves karbantartás szolgáltatótól függően változhat, és az alábbi munkálatokat vagy egy részüket foglalja magában: az alkatrészek és a vágószerkezet
megtisztítása, a alkatrészek kopásának ellenőrzése és az alkatrészek (pl. kések, kerekek és más mozgó alkatrészek) cseréje, a nyíró funkciók és biztonsági
alkatrészek tesztelése, az akkumulátor ellenőrzése és a szoftver legújabb verziójának letöltése, lehetőség szerint a legfrissebb jellemzőkkel és funkciókkal.

K. A termék élettartamának vége
1.

2.
3.
4.

A fűnyírót és a tartozékokat a termék élettartamának végén megfelelően kell hulladékként kezelni, hogy a környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok ne kerüljenek hulladéklerakóba. A hulladékkezelési előírásokkal
kapcsolatban a helyi hulladékkezelőtől vagy az önkormányzatától kérhet felvilágosítást. Sok településen külön hulladékgyűjtő található például akkumulátorok és elektronikus készülékek számára.
Ne dobja az akkumulátort vagy a fűnyírót a nem szelektált, maradék háztartási hulladék közé.
Ne dobja tűzbe az akkuegységet.
Különleges hulladékkezelési vagy újrahasznosítási törvényekre vonatkozó információ előírásokat a helyi és törvényi előírásokban találja. A hulladékkezelési útmutatóval kapcsolatos információk a Rövid áttekintés című szakasz végén találhatók.
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Szimbólum

Szimbólumok meghatározása
Leírás
FIGYELMEZTETÉS – OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK
Mielőtt használatba venné a fűnyírót, figyelmesen olvassa el, és tartsa be a
kézikönyvekben, illetve a fűnyírón található biztonsági előírásokat és utasításokat. A fentiek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vezethet, sőt,
akár életveszélyes lehet. Tartsa biztos helyen ezt a kézikönyvet, hogy később is
rendszeresen fellapozhassa.
VESZÉLY – ELŐZZE MEG A VÉGTAGVESZTÉSSEL JÁRÓ
SÉRÜLÉSEKET
Tartsa távol a kezét és a lábát a vágószerkezettől. A vágókés érintése végtagvesztéssel járhat.
FIGYELMEZTETÉS – ELŐZZE MEG A FŰNYÍRÓ ÁLTAL OKOZOTT BALESETEKET/SÉRÜLÉSEKET. A FŰNYÍRÓ HASZNÁLATA SORÁN TARTSON BIZTONSÁGI TÁVOLSÁGOT.
Ne nyírjon füvet, ha gyermekek vagy idegenek tartózkodnak a közelben. A fűnyíróval való érintkezés vagy a kiszóródó tárgyak okozta sérülés elkerülése
érdekében mindenkit tartson távol a működő készüléktől. Gondoskodjon arról,
hogy mindenki, különösen gyermekek és háziállatok a házban maradjanak, mialatt a fűnyíró működik. Ha valaki belép a nyírási zónába, állítsa le a fűnyírót.
FIGYELEM – ELŐZZE MEG A KIREPÜLŐ TÁRGYAK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKET
Gondoskodjon arról, hogy a jelenlévők a fűnyíró működése közben legalább
5 méter távolságban tartózkodjanak a fűnyírótól. Távolítson el minden követ,
fadarabot, kábelt, játékszert vagy más tárgyat, amelyet a vágószerkezet felszedhet és kiszórhat. A fűnyírót csak csukott zárófedéllel, illetve üzemkész biztonsági berendezésekkel használja.
FIGYELMEZTETÉS – ELŐZZE MEG A FŰNYÍRÓ ÁLTAL OKOZOTT BALESETEKET/SÉRÜLÉSEKET
Gyermekek soha nem ülhetnek fel a fűnyíróra. A készülék nem játékszer.
FIGYELMEZTETÉS
Karbantartás előtt kapcsolja ki a fűnyírót.
FIGYELMEZTETÉS
Távolítsa el a megszakítót a fűnyírón végzett munkálatok, vagy a fűnyíró felemelése előtt.
FIGYELMEZTETÉS – CSAK AZ EREDETI TÁPEGYSÉGET HASZNÁLJA
Ne változtassa meg a hálózati csatlakozást! A fűnyíróhoz kizárólag a gyártótól
kapott eredeti tápegységet használja. A helyes cikkszámot a terméken ez a címke mutatja. Ha nem
az eredeti tápegységet használja, az tüzet, a töltőállomás
és a fűnyíró károsodását okozhatja.
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Biztonsági funkciók
FIGYELMEZTETÉS

A fűnyíró számos beépített biztonsági funkcióval van ellátva. A fűnyíró
azonban veszélyes készülék éles pengékkel, amelyek megérintése súlyos sérülésekhez vezethet.
Emiatt fűnyírás közben szigorúan tilos a gyepen tartózkodni.

A. Gyerekzár
A gyerekzár megakadályozza azt, hogy a fűnyíró egy gomb véletlen megnyomása esetén akaratlanul működésbe lépjen. A készülék csak két gomb helyes
sorrendben történő megnyomásával lép működésbe. Aktiválja a gyerekzárat, ha
6 év alatti gyerekek hozzáférhetnek a fűnyíróhoz.

B. Lopásvédelem (kóddal védett megszakító)
A lopásvédelem megakadályozza azt, hogy a megfelelő kódot nem ismerő személy használja vagy működtesse a fűnyírót. A használathoz egy tetszőleges
négyjegyű kódot kell megadni, amelyet biztonsági kódként kívánt használni (az
RT-modelleknél ez a funkció csak a mobilalkalmazásban érhető el). Kifejezetten
ajánlott ezt a funkciót aktiválni, nehogy a fűnyírót gyerekek, vagy a használatát
nem ismerő személyek használják.

C. Emelésérzékelő
Ha a fűnyírót kézzel felemelik a talajról, akkor a fűnyíró, és vele együtt a vágószerkezet forgása két (2) másodpercen belül leáll.
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D. Dőlésérzékelő

HU

Ha a fűnyírót függőleges és dőlt helyzetbe állítják, akkor a vágószerkezet forgása két (2) másodpercen belül leáll.

E. Blokkoló érzékelő
A fűnyíró működés közben felismeri az útjában lévő akadályokat. Ha a fűnyíró
akadályba ütközik, akkor az adott irányba történő mozgása leáll, ellenkező
irányban távolodni kezd a tárgytól, és a fűnyíró és a vágószerkezet mozgása
két (2) másodpercen belül leáll.

F. Gyorsleállító vezérlő
Ha fűnyírás közben a piros STOP vezérlőt lenyomják (RT-modellek) és/vagy
felhúzzák (RK/XR5 modellek), a fűnyíró és a vágószerkezet két (2) másodpercen belül leáll.

G. Cserélhető megszakító
A megszakító kihúzásával megakadályozható a fűnyíró további használata. A
fűnyíró felemelése vagy karbantartási munkák előtt a megszakítót kézzel ki kell
húzni.

H.Töltőállomás/határoló kapcsoló és határoló vezeték
A fűnyíró nem helyezhető üzembe, ha a határoló vezetéket nem helyezték el,
és nem aktiválták az alapállomáson/határoló kapcsolón keresztül. Ha a határoló
vezeték jele kikapcsol, a fűnyíró működése leáll.
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Fontosnak tartjuk az ön biztonságát!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található biztonsági tudnivalókat, és ügyeljen arra, hogy a Robomow
használata során ne tartózkodjanak gyermekek és háziállatok
a gyepen.

x4

162

HU

3

17

HU

3

3

4

18

HU

pact installation video before you

st dieses kurze Installationsvideo

To save you time, please first watch this compact installation video before you
get started
bord regarder cette
vidéo
EN

HU

Mielőtt munkához lát, kérjük, tekintse meg ezt a rövid

Bevor
Sie beginnen,
sehen Sie sich bitte zuerst dieses kurze Installationsvideo
beüzemelési
videót
an
korte installatievideo te bekijken
Pour vous faire gagner du temps, veuillez d'abord regarder cette vidéo
FR
d'installation avant de commencer
esto video prima di iniziare
DE

Bespaar tijd door voordat u begint eerst deze korte installatievideo te bekijken
se denne installationsvideo
NL

Per risparmiare tempo, per favore guarda questo video prima di iniziare
ennusvideo ennen aloittamista
IT

DK

For at spare tid bør du, før du går i gang, først se denne installationsvideo

asjonsvideo før du starter
Säästääksesi aikaa, katso ensin tämä lyhyt asennusvideo ennen aloittamista
FI
korta installations video innan du

For å spare tid, vær vennlig å se denne installasjonsvideo før du starter
NO
zar, primero vea este vídeo de

För att spara tid, vänligen titta först på denna korta installations video innan du
börjar
bota nejprve shlédněte instalační
SE
ES

Para ahorrar tiempo, por favor antes19de empezar, primero vea este vídeo de
ayuda de instalación

HU

EN

?

?

A
What type is your lawn?

DE

Wie ist Ihr Rasen angelegt?

FR

Quelle est la forme de votre

NL

Welk type is uw gazon?

IT

Quale tipo di prato hai?

DK

Hvilken type er din græsplæ

FI

Millainen nurmikko on?

What type is your lawn?

DE

Wie ist Ihr Rasen angelegt?

FR

Quelle est la forme de votre terrain ?

NL

Welk type is uw gazon?

T

Quale tipo di prato hai?

DK

EN

HU

B

Milyen alakú a gyep?

Hvilken type er din græsplæne?

C

FI

Millainen nurmikko on?

NO

Hvilken type er plenen din?

NO

Hvilken type er plenen din?

SE

Vilken typ är din gräsmatta?

SE

Vilken typ är din gräsmatta

ES

¿Qué forma tiene su jardín?

ES

¿Qué forma tiene su jardín?

CZ

Jaký je váš trávník?

CZ

Jaký je váš trávník?

D
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Base station location
Place it in the main zone - Maximum 15m from a power outlet - On a flat surface
- Away from corners - In correct orientation - Use the RoboRuler to determine
the distance from the lawn edge - For proper charging and long battery life,
prefer a shade

DE

Standort der Basisstation
Platzieren Sie die Basis in der Hauptzone - Maximal 15m von einer Steckdose
entfernt - auf einer ebenen Fläche - in guter Entfernung zu Ecken - in der
richtigen Richtung - Verwenden Sie den RoboRuler, um den Abstand zur
Rasenkante zu bestimmen - zum besseren Laden und füreine lange Lebensdauer
des Akkus bevorzugen Sie einen schattigen Ort

HU

Az alapállomás helye
Helyezze az alapállomást a fő zónába – legfeljebb 15 m-re az elektroEmplacement
de la station
defelületre
base – kellő távolságban a sarkokmos csatlakozóaljzattól
– egy sík
Placez-la
dans la zone
principale
- A 15m maximum
d'une prise
de courant
tól – a megfelelő
irányban
– a RoboRuler
segítségével
határozza
meg a- Sur
une
surface
plane
- Loin
des coins
- Dans uneárnyékos
orientationhelyet
correcte
- Utilisez
gyep
szélétől
való
távolságot
– válasszon
a jobb
töltés
az akkumulátor
hosszabb
laés
RoboRègle
pour déterminer
la élettartama
distance parérdekében
rapport au bord de la pelouse -

FR

Pour une charge correcte et une longue durée de vie de la batterie, préférez un
endroit ombragé
NL

Locatie basisstation
Plaats het in de hoofdzone - Maximaal 15meter van een stopcontact - Op een
vlakke ondergrond - Uit de buurt van hoeken - In de juiste richting - Gebruik
de RoboRuler om de afstand tot de gazonrand te bepalen - Bij voorkeur in de
schaduw, zodat de accu langer meegaat. zonder e

IT

Posizionamento stazione base
Colloca la base nella zona principale - ad una distanza massima di 15m dalla
presa di corrente - su una superficie piana - lontano dagli angoli - orientandola
in maniera corretta - utilizza il RoboRuler per mantenere la giusta distanza dai
bordi - per favorire la ricarica e prolungare la durata della batteria è preferibile
scegliere un posto all'ombra
22
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Max
15m
Max
15m

10

10
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Min 1m

Min 3m

Max 15m
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1

2

Max 15m
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Max 15m
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EN

Wire installation
Proper installation will ensure accurate performance of the mower.
Lay the wire in counterclockwise direction - Leave slack of 30 cm at the
beginning of wire - Use the RoboRuler to set the correct distances from the wire
to the lawn edge - Use a peg approx. every 2m

DE

Drahtinstallation
Die korrekte Installation stellt die präzise Funktion des Mähers sicher.
Verlegen Sie den Draht gegen den Uhrzeigersinn - Lassen Sie am Drahtanfang
einen Abstand von 30 cm - Stellen Sie mit dem RoboRuler die richtigen
Abstände vom Draht zur Rasenkante ein - Verwenden Sie ca. alle 2m einen
Rasennagel

HU
FR

Vezetéktelepítés
A helyes telepítés biztosítja a fűnyíró precíz működését. Fektesse le a
vezetéket az
járásával ellentétes irányba. A vezeték elején
Installation
duóramutató
fil périmètrique
hagyjon
30
cm
távolságot.
be aunhelyes
távolságotprécis
a vezetéktől
Une installation correcte permetÁllítsa
d'assurer
fonctionnement
du robot.
a gyep széléig a RoboRuler segítségével. Körülbelül 2 méterenként
Posez le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - Laissez 30 cm
tűzzön le egy gyepszeget

de fil au dessus du premier piquet pour le raccordement à la base - Utilisez la
RoboRègle pour fixer les distances correctes entre le fil et le bord de la pelouse
- Utilisez un piquet tous les 2 m environ
NL

Begrenzingsdraad aanleggen
Als de begrenzingsdraad goed is aangelegd, is een goede werking van de
maaier verzekerd.
Leg de draad tegen de klok in - Houd 30 cm speling aan het begin van de draad
- Gebruik de RoboRuler om de juiste afstand tot de gazonrand te bepalen Plaats na ongeveer elke 2 meter een pin

IT

Installazione del cavo
Una corretta installazione garantisce il buon funzionamento del robot.
Svolgi il cavo in senso anti-orario - lascia 30 cm di cavo libero all'inizio - utilizza
il RoboRuler per posizionare il cavo alla giusta distanza dal bordo - metti un
picchetto ogni 2 metri circa
27
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30cm
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1
2

3

~ 2m
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Flowerbeds, ponds and other delicate obstacles
Soft obstacles should be protected by the wire and are called 'islands'.
Wires reaching the island must not be crossed - Use the same pegs for the two
wires - Pools or ponds require a 1.2 m distance - Exclude islands that are closer
than 1.2 m from the edge

DE

Blumenbeete, Teiche und andere empfindliche Hindernisse
Weiche Hindernisse, so genannte "Inseln", sollten durch Draht geschützt werden.
Drähte, die die Insel erreichen, dürfen nicht gekreuzt werden - Verwenden Sie
für beide Drähte die gleichen Rasennägel - Pools oder Teiche erfordern einen
Abstand von 1,2 m - Schließen Sie Inseln aus, die näher als 1.2 m vom Rand
entfernt sind

HU
FR

A virágágyásokat, kerti tavakat és más, érzékeny akadályokat vezetékkel kell védeni, úgynevezett „szigeteket” képezve. A szigetekhez
vezetékek
nem keresztezhetik
Használja mindkét
Leshaladó
parterres
de fleurs,
les étangs etegymást.
autres obstacles
délicatsvezetékhez
ugyanazokat
a
gyepszegeket.
Medencék
vagy
kerti
tavak
körül
Les obstacles non rigides doivent être protégés par le fil périmètrique
et sont
1,2
m
távolságot
kell
tartani.
A
peremtől
1,2
m-en
belüli
szigeteket
zárja
appelés "îlots". Les fils périmètriques qui délimitent l'ilot ne doivent pas être ki

croisés - Utilisez les mêmes piquets pour les deux fils aller-retour - Les piscines
ou les étangs doivent être à une distance de 1,2 m -Ne considérez pas comme
ilots, les îlots qui sont à moins de 1.2 m du bord
NL

Bloembedden, vijvers en andere kwetsbare obstakels
Zachte obstakels moeten worden beschermd door ‘eilanden’ te vormen.
Draden die een eiland vormen mogen elkaar niet kruisen - Bevestig draden
van en naar het eiland met dezelfde pin - Voor zwembaden of vijvers geldt een
afstand tot het water van ten minste 1.2 meter - Sluit eilanden die dichter dan
1,2 meter bij de rand liggen uit van de maaizone

IT

Aiuole, laghetti e ostacoli delicati
Gli ostacoli "morbidi" devono essere protetti con il cavo formando delle "isole". I
cavi che portano alle isole non devono incrociarsi - usa lo stesso picchetto per
entrambi i cavi - piscine o laghetti necessitano di una distanza minima di 1.2 m non effettuare isole che abbiano una distanza inferiore a
1.2 m dal bordo
30
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Min 1.2m
Min 1.2m
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Min 1.2m
Min 1.2m

3221
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Min 15cm

2233

HU

m

Min 1.2
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Slopes
- Up to 45% (24°) inside the lawn
- Exclude slopes at the edge that exceed 20% (11°)

EN

Steigungen
- Bis zu 45% (24°) innerhalb der Rasenfläche
- Steigungen am Rand, die 20% (11°) überschreiten sind auszunehmen

DE

Pentes
- Jusqu'à 45% (24°) à l'intérieur de la pelouse
- Exclure les pentes en bordure qui dépassent 20% (11°)

FR

Emelkedők

HU
NL

Hellingen
• Legfeljebb 45% (24°) a gyepterületen
- Tot• 45%A (24°)
binnen
het 20%
gazon(11°) feletti emelkedőket ki kell zárni
peremen
lévő,
- Sluit hellingen steiler dan 20% (11°) bij de rand uit van de maaizone

IT

Pendenze
- Fino a 45% (24°) all'interno del prato
- EvitaMin
le zone
15cmcon pendenze superiori al 20% (11°) sul bordo

DK

Skråninger
- Op til 45% (24°) inde på græsplænen
- Undgå skråninger i græskanten, der overstiger 20% (11°)

FI

Rinteet
- Jopa 45% (24°) nurmikon kaltevuus
- Poista reunan kaltevuus, joka ylittää 20% (11°)

22
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24
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Max 45% (24° )

Max 45% (24° )
45cm

1m

1m

Max 45% (24° )

36
26

HU

< 20% (11°)

20% =

H =20cm

Max 45% (24° )

L = 1m

45cm

1m

> 20% (11°)
Max 45% (24° )

3727
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Narrow pass
Areas that are less than 2 meters wide, require a dedicated installation to assure
that the mower will mow them.
Engstelle
Flächen, die weniger als 2 Meter breit sind, erfordern eine spezielle Installation,
um sicherzustellen, dass der Mäher sie sauber mähen kann.
Passage étroit
Les zones de moins de 2 mètres de large nécessitent une installation spécifique
pour s'assurer que le robot tonde.
Szűkület

Smalle
doorgang
2 méternél
keskenyebb területen speciális telepítés szükséges, hogy a
Gebieden
die smaller
zijn dan
2 meter
moeten zorgvuldig worden bedraad,
fűnyíró biztosan
le tudja
nyírni
a területet.
zodat de maaier deze kan bereiken.

IT

Passaggi stretti
Le aree larghe meno di 2 metri richiedono accorgimenti specifici per per
permettere al robot di funzionare correttamente.

DK

Smalle passsager
Områder, der er mindre end 2 meter brede, kræver en speciel installation for at
sikre, at robotplæneklipperen kan klippe dem.

38

28
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45°

W
45°

W > 2m

W

30

39

HU
1m < W < 2m
45°

13cm
5"
45°

45°

45°

W

W < 1m

W
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EN

Connecting the wires to the base station
Connect the two wire ends - Make sure the wire end marked with “A” is
connected to the correct connector - Power up the base station and making sure
signal is working

DE

Anschließen des Drahts an die Basisstation
Verbinden der beiden Drahtenden - Vergewissern Sie sich, dass das mit "A"
markierte Kabelende mit dem richtigen Steckverbinder verbunden ist. - Schalten
Sie die Basisstation ein und stellen Sie sicher, dass das Signal aktiv ist

FR

Connexion des fils à la station de base
A vezeték
csatlakoztatása
Connecter
les deux
extrémités duafilbázisállomáshoz
- Assurez-vous que l'extrémité du fil
Kösse
össze
a
vezeték
két au
végét.
Győződjön-meg
arról,
hogy a de
kábel
marquée d'un "A" est connectée
bon connecteur
Allumer
la station
base
„A” jelöléssel ellátott vége a megfelelő csatlakozóhoz van-e csatlakozet s'assurer que le signal fonctionne

HU

tatva. Kapcsolja be az alapállomást, és győződjön meg arról, hogy a
jel aktív-e

NL

De draden aan het basisstation koppelen
Verbind de twee uiteinden van de draad met elkaar - Zorg ervoor dat het
uiteinde met “A” op de juiste manier aan de connector is verbonden - Sluit het
basisstation aan en controleer of het signaal werkt

IT

Connessione del cavo alla stazione base
Connetti i due capi del cavo - Assicurati che il cavo contrassegnato con la "A"
sia connesso al connettore corretto - Accendi la stazione base e assicurati che il
segnale sia attivo

DK

Tilslutning af kabeltråden til ladestationen
Tilslut de to kabelender - Sørg for, at kabeltråden markeret med “A” er tilsluttet
det korrekte stik - Tænd for ladestationen, og sørg for, at signalet fungerer.
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30cm
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30cm
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EN

One-time setup
Turn the mower on and follow the initial settings to get it ready for work - Adjust
the wire if needed and use additional pegs to secure the wire to the ground

DE

Grundeinstellungen
Schalten
Sie den Mäher ein und richten Sie die Grundeinstellungen ein, um ihn
Alapbeállítások
betriebsbereit
zu amachen
- Passen
Siemeg
den az
Draht
bei Bedarf an und
befestigen
Kapcsolja be
fűnyírót,
és adja
alapbeállításokat,
hogy
a kéSieszülék
den Draht
mit zusätzlichen
Rasennägeln
am Boden
készen
álljon a használatra.
Szükség
esetén állítsa be a vezeté-

HU

ket, és rögzítse a vezetéket további gyepszegekkel a talajhoz

FR

Installation
Allumez le robot et suivez les réglages initiaux - Ajustez le fil si nécessaire et
utilisez des piquets supplémentaires pour fixer le fil au sol

NL

Eenmalige installatie
Schakel de maaier in en volg de instructies om de eerste maaibeurt te starten Verleg de draad waar nodig en gebruik extra pinnen om de draad aan de grond
te bevestigen

IT

Programmazione
Accendi il robot e segui i passaggi indicati per attivarlo - Se necessario
riposiziona il cavo e utilizza altri picchetti per fissarlo bene al terreno

DK

Førstegangsopsætning
Tænd plæneklipperen, og følg de viste instruktionerr for at gøre den klar
til arbejdet - Justér kanttråden om nødvendigt, og brug ekstra pløkker til at
fastgøre kabeltråden så den er tæt på jorden.

47
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Español

Polski

Dansk

Française

Pyccknn

Deutsch

Italiano

Suomi

English (UK)

Nederlands

Svenska

English (US)

Norsk

Date
01 MAR 2021

Time
:

4842

HU
~ 2m

~ 50cm

4349

EN

Lawn Appearance
Monitor your lawn after initial 2-3 weeks - If areas of lawn are not mowed
sufficiently, gradually increase the Mowing Hours - When the lawn requires less
frequent operations, reduce the Mowing Hours

DE

Schnittbild des Rasens
Beobachten Sie das Rasenwachstum in den ersten 2-3 Wochen - Wenn
Rasenflächen nicht ausreichend gemäht werden, erhöhen Sie die Mähzeit
allmählich - Wenn der Rasen weniger häufig gemäht werden muss, reduzieren Sie
die Mähzeit

FR

Aspect de la pelouse
Contrôlez
Fűnyírásvotre pelouse après les 2-3 premières semaines - 'Si certaines zones
Azsont
elsőpas
2–3suffisamment
hétben figyelje
a fű augmentez
növekedését.
Ha a gyep
nyírása
nem la
ne
tondues,
les heures
de tonte
- Lorsque
megfelelő,
akkor
fokozatosan
növelje
pelouse
pousse
moins,
réduisez les
heuresa fűnyírási
de tonte időt. Ha ritkábban kell

HU

nyírni a gyepet, akkor csökkentse a nyírási időt

NL

Gazon uitstraling
Controleer het gazon elke 2-3 weken - Gedeeltes van het gazon niet goed
gemaaid? Verhoog dan het aantal maai uren - Heeft het gazon minder maai uren
nodig? Verlaag dan het aantal maai uren

IT

Aspetto del prato
Controlla il prato dopo le prime 2-3 settimane - Se il prato non è perfettamente
tagliato, aumenta gradualmente le ore di taglio - Quando il prato richiederà una
frequenza di taglio minore, ridurre le ore di taglio

DK

Græsplænens udseende
Kontroller din græsplæne efter de første 2-3 uger - Hvis græsplænen ikke er klippet
ordentligt, bør du gradvist øge klippetiden - Hvis plænen kræver mindre klippetid,
bør du reducere klippetiden
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EN

More details are available online, in the User Guide

DE

Weitere Einzelheiten finden Sie online im Benutzerhandbuch

HU

FR

Plus
de détails
sont disponibles
en ligne, danskézikönyvben
le manuel d'utilisation
További
részletek
az online felhasználói

NL

Meer informatie vindt u online of in de Gebruikershandleiding

IT

Ulteriori dettagli sono disponibili online, all'interno del manuale utente

DK

For at spare tid bør du, før du går i gang, først se denne installationsvideo.

FI

Lisätietoja on saatavana verkossa, käyttöoppaassa

NO

Mer detaljer er tilgjengelig online, i brukermanualen

SE

Mer detaljer finns på webben i Användarguiden

ES

Puede obtenerse más información online, en el Manual de usuario

CZ

Více informací naleznete v uživatelském
53 manuálu
48

JEGYZETEK
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ADDITIONAL INFORMATION
KIEGÉSZÍTŐ
INFORMÁCIÓK
HU
DE

KIEGÉSZÍTŐ INFORMATIONEN
INFORMÁCIÓK
ZUSÄTZLICHE

FR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

NL

BIJKOMENDE INFORMATIE

IT

ULTERIORI INFORMAZIONI

DK

YDERLIGERE INFORMATION

FI

LISÄTIEDOT

NO

TILLEGGSINFORMASJON

SE

YTTERLIGARE INFORMATION

ES

MÁS INFORMACIÓN

CZ

DALŠÍ INFORMACE

SAFETY GUIDE

robomow.com

RKmodellek
models
RK
Original English / translated user instructions
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Maintenance and Cleaning
Maintenanceésand
Cleaning
tisztítás
EN Karbantartás

HUEN
1.
2.

Safety
first
Fő
a biztonság!
Safety first

1.
2.

Kapcsolja ki a robotfűnyírót.
Switch off the robot
Karbantartás előtt kapcsolja ki a megszakítót.

Remove
the off
disabling
device before doing any
1. Switch
the robot
maintenance
2. Remove the disabling device before doing any
maintenance

2 sec
2 mp
2 sec

2
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Blade
Replacement
Blade
Replacement
A kések
cseréje

Periodically inspect the blades and replace them if damaged.
Periodically inspect the blades and replace them if damaged.
Rendszeresento
ellenőrizze
a késeket,
ésthe
ha table
sérültek,
akkor cserélje ki őket.
It is recommended
replace the
blades per
below.
It is recommended
to replace
the blades
per the
tablekicserélni.
below.
Javasolt
a
késeket
a
következő
táblázat
szerint
Always replace all 4 blades, including the screws
Always
replace
including
the screws
Mindig
mindalla44 blades,
kést cserélje
ki, beleértve
a csavarokat is.

< 500
< 500
m² m²
< 500
m²

Every8–10
8 - 10
weeks
hetente
Every 8 - 10
weeks
Every 6 - 8 weeks
Every6–8
6 -hetente
8 weeks
Evety 4 - 6 weeks
Evety 4 - 6 weeks
4–6 hetente

500 m² - 1000 m²
500 m² m²
- 1000 m²
500–1000
> 1000 m²
> 1000 m²
> 1000 m²
Watch the video
Videóthe
megtekintése
Watch
video

3
3
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Cleaning
Tisztítás
wheelsésand
deck are self-cleaning.
Accumulated
soil and
AzThe
RKRK
kerekek
a vágószerkezet
öntisztítók.
A felgyűlt fű,grass,
föld és
szennyeződések
száraz
időjárási
körülmények
között
maguktól
leválnak.
will disperse when dry conditions return.
1–2
hetente
tisztítsaclean
megthe
a robotfűnyíró
alját.
Every
1-2 weeks,
robot underneath.

Távolítsa
el debris
a
Remove
szennyeződéseket
from the wheels
a kerekekről.

4
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debris

HU
EN
Remove debris between
Távolítsa el a védővezetékek
the guardszennyeződéseket.
wires
közötti

Use a soft el
brush
Puha kefével távolítsa
a to remove
szennyeződéseket
vágószerkezetről.
debris afrom
the mowing deck

59
5

EN

Install the wheel
cleaners
A keréktisztítók
felszerelése
During
longer
periods
of increased
wet
conditions,
mud and mulch
canfelHosszan
tartó
nyirkos
időben
sár és talaj
gyűlhet
fel a kerekeken.
Ajánlott
szerelni
a
keréktisztító
tartozékot,
hogy
a
szennyeződést
ilyen
körülmények
accumulate on wheels. It is recommended to attach the wheel cleanersközött könnyebben
távolítani.debris in these conditions.
accessories el
to lehessen
assist in removing
the video
Videó Watch
megtekintése

R

L

STOP
STOP

HU

Bal oldali
Left
kerék
wheel

R

Jobb oldali
Right
kerék
wheel
Szerelje
fel each
a keréktisztítót
a
Insert
wheel cleaner
megfelelő
dugaszolóhelyekre
into its respective slot

6
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Press
firmly into
Nyomja
bewheel
erősencleaner
a keréktisztítót
a résbe,
amíg
rögzül in
a helyén
slot
untilbiztosan
it is securely
place

7
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Műszaki adatok
Modellszám
Ajánlott gyepfelület [m2]

RK2000
22AKHAFB619
Legfeljebb 2000 m2-ig

RK1000
22AKFAFB619
Legfeljebb 1000 m2-ig

Vágásszélesség [cm]

21

21

Vágásmagasság [mm]

20-100

20-100

Kiegészítő zónák/kezdőpontok

4

4

Különálló zónák

2

2

Vezeték [m]

300

225

Gyepszegek száma

400

300

Fűnyíró robot motorok

DC kefe nélküli
motor

DC kefe nélküli
motor

Hajtómotorok

DC kefe nélküli
motor

DC kefe nélküli
motor

Max. lejtés a nyírandó felületen

45% (24°)

45% (24°)

Vezeték max. lejtése

20%

20%

Hangnyomásszint Lpa dB(A) (K=3)

50

50

Mért hangteljesítményszint Lwa,
dB(A)

61

61

Garantált hangteljesítményszint Lwa, 64
dB(A)

64

Nyírási időtartam [min.]

100-120

50-60

Töltési idő [min.]

60-120

60-120

Akkumulátortípus

Li-ion

Li-ion

Fajl. Akkukapacitás [Ah]

4.9

2.8

Áramfogyasztás [kWh/hónap]

5.1

2.8

max. Magasság

3000 m

3000 m

Garancia

3 év

3 év

Lopásvédelem
Bluetooth (BLE)
GSM-modul
Vezetéktávolság (MBLE/IR)
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Műszaki adatok
Modellszám
Ajánlott gyepfelület [m2]

RK2000 Pro
22AKHAFA619
Legfeljebb 2000 m2-ig

RK1000 Pro
22AKFAFA619
Legfeljebb 1000 m2-ig

Vágásszélesség [cm]

21

21

Vágásmagasság [mm]

20-100

20-100

Kiegészítő zónák/kezdőpontok

4

4

Különálló zónák

2

2

Fűnyíró robot motorok

DC kefe nélküli
motor

DC kefe nélküli
motor

Hajtómotorok

DC kefe nélküli
motor

DC kefe nélküli
motor

Max. lejtés a nyírandó felületen

45% (24°)

45% (24°)

Vezeték max. lejtése

20% (11°)

20% (11°)

Hangnyomásszint Lpa dB(A) (K=3)

50

50

Mért hangteljesítményszint Lwa,
dB(A)

61

61

Garantált hangteljesítményszint Lwa, 64
dB(A)

64

Nyírási időtartam [min.]

100-120

50-60

Töltési idő [min.]

60-120

60-120

Akkumulátortípus

18,15 V-os li-ion

18,15 V-os li-ion

Fajl. akkukapacitás [Ah]

4.9

2.8

Áramfogyasztás [kWh/hónap]

5.1

2.8

max. Magasság

3000 m

3000 m

Garancia

3 év

3 év

Vezeték [m]
Gyepszegek száma

Lopásvédelem
Bluetooth (BLE)
GSM-modul
Vezetéktávolság (MBLE/IR)
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EU-megfelelőségi nyilatkozat
A jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó termékek:
18 V-os akkumulátoros robotfűnyíró modellek a következő töltőmodellekkel:
Robomow RK1000 és RK2000, esetleg „Pro” kiegészítéssel, 2020. év
46. heti gyártási számmal kezdődően. (Az évet és a hetet a termékcímkén
három–hat számjegy mutatja: RK2046...)
Az MTD Products AG kijelenti, hogy a fenti termékek megfelelnek a következő EU-irányelvek és a megfelelő harmonizált szabványok követelményeinek:
2006/42/EC irányelv – EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019+ A14:2019,
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020.
2014/53/EU irányelv – EN 303 447 V1.2.0 (tervezet), EN 300 328 V2.2.2,
EN 301 511 V12.5.1, EN 62311:2008,
említéssel a 2014/30/EU irányelvben – EN 55014-1:2017,
EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013,
EN 301489-1 V2.2.3,
EN 301489-3 V2.1.1,
EN 301489-17 V3.2.4,
EN 301489-52 V1.1.0.
2000/14/EK irányelv
2011/65/EU irányelv
2012/19/EU irányelv
A termék fejlesztése az alábbi szabványokkal összhangban történt: IEC 60335-1:2016
(5.2-es kiadás), IEC 60335-2-107:2017 (2.0-s kiadás)
Kijelölt szervezetként a TÜV Rheinland LGA a 2014/53/EU irányelv 3.2. cikke alapján
elvégezte az értékelést, az EU típusbizonyítvány száma RT 60152438 0001
A dokumentumok összeállításáért felelős személy:
Bernd Staudt (szakfőisk.) okl. mérn.
Jason L. Zielke
Termékfejlesztési alelnök – EMEA Saarbrücken,
2020. november 8.

Aláírás
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RED 2014/53/EU tájékoztató
A termékben rádióadó található.
A műszaki adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.
Adó típusa

Frekvencia

max. teljesítmény

BLE

2402 – 2480 MHz

< 6 mW

GSM EGSM900

880,2 – 914,8 MHz

< 2,29 W

GSM DSC1800

1710,2 – 1784,8 MHz

< 1,38 W

SRD

3 – 8 kHz

< 73,2 dBuA/m 10 m-en

Pótalkatrészek
Alkatrészszám

Alkatrészleírás

725-14826

Akkumulátor az RK1000-hoz

725-14827

Akkumulátor az RK2000-hez

122-100-619

Pótkés

742-05538

Szimpla kés

725-12966

Hálózati tápegység az
RK1000 EU-hoz

725-12565

Hálózati tápegység az
RK2000 EU-hoz
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