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Jūsu drošība ir mums svarīga -
Lūdzu, rūpīgi izskatiet šo rokasgrāmatu un īpašu uzmanību 
pievērsiet drošības brīdinājumiem. Mauriņa pļaušanas 
robota darbības laikā īpaši raugieties, lai mauriņa teritorijā 
nebūtu ne bērnu, ne mājdzīvnieku.
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Drošība
SVARĪGI!
PIRMS LIETOŠANAS 
IZLASIET! SAGLABĀJIET 
LIETOŠANAI NĀKOTNĒ!

Brīdinājuma uzlīmes un to skaidrojumi 
Drošības brīdinājumi un piesardzība 
Drošības aprīkojums

Neļaujiet bērniem lietot mauriņa pļaušanas 
robotu. Bērni ir vienmēr jāuzrauga.



Brīdinājuma uzlīmes 
un to skaidrojumi
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Šis simbols norāda, ka elektrības vadiem ir divkārša 
izolācija.

Šis simbols norāda, ka produkts ir paredzēts lietošanai tikai 
telpās. 

1 2 3 4 5 6 7
1.Šis ir bīstams elektroinstruments. To lietojot, esiet piesardzīgs un ievērojiet 

visus drošības norādījumus un brīdinājumus.
2.Rūpīgi izlasiet drošības norādījumus pirms mauriņa robota lietošanas.
3.Ievērojiet piesardzību - darbības laikā pļaušanas mehānisms var izmest 

objektus.
4.Mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ievērojiet drošu distanci no tā. 

Raugieties, lai mauriņa robota darbības zonā un tieši pie tās nebūtu 
cilvēku, īpaši bērnu, un mājdzīvnieku.

5.UZMANĪBU! Neaiztieciet rotējošus asmeņus. Raugieties, lai kājas un 
rokas būtu pietiekamā attālumā, kā arī neceliet mauriņa robotu no zemes.

6.Noņemiet drošības ierīci, pirms veicat kādas darbības ar mauriņa 
pļaušanas robotu vai paceļat to (sk. 3.b nodaļu).

7.Nepārvietojieties, sēžot uz mauriņa robota.

Neizmetiet mauriņa pļaušanas robotu vai tā daļas nešķirotos 
sadzīves atkritumos. Tas ir jānodod utilizācijai atsevišķi.

Šis produkts atbilst piemērojamām ES direktīvām.
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A. Pirms lietošanas
1. Pirms mauriņa pļaušanas robota lietošanas rūpīgi izlasiet šos 

drošības norādījumus, lai iepazītu tā vadības aprīkojumu 
un lietošanas principus.

2. Nekad neļaujiet lietot šo iekārtu bērniem un personām ar 
ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām 
spējām vai bez pieredzes un zināšanām, kā arī 
personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem.  
Vietējie noteikumi var ierobežot ierīces operatora 
vecumu.

3. Jūs esat atbildīgs par negadījumiem, kā arī par kaitējumu 
citām personām vai to īpašumam.

4. Jūs esat atbildīgs par kaimiņu informēšanu par riskiem 
un par to, ka maurina robota darbības laikā ir aizliegts 
ienākt Jūsu mauriņa teritorijā.

5. Ja Jūsu mauriņš nav norobežots no ielas un/vai
kaimiņiem, mauriņa robota darbības laikā ir
nepieciešama Jūsu klātbūtne, lai nepieļautu citu personu 
piekļuvi Jūsu mauriņam. Cits variants - aizsargājiet /
norobežojiet savu mauriņu tā, lai citas personas nevarētu 
piekļūt mauriņa robotam tā darbības laikā.

Drošības brīdinājumi
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B. Sagatavošanās 
1. Nodrošiniet pareizu perimetra stieples uzstādīšanu atbilstoši 

norādījumiem.
2. Periodiski pārbaudiet teritoriju, kurā paredzēts lietot mauriņa 

robotu, un atbrīvojiet zālienu no akmeņiem, zariem, čiekuriem, 
auklām un citiem priekšmetiem, kuriem auriņā nav jābūt.

3. Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi nav nodiluši vai bojāti. 
Nomainiet tos, ja nepieciešams (Daļas Nr. MRK9100A/
MRK9100W). Izslēdziet mauriņa pļaušanas robotu, kad 
pārbaudāt vai maināt asmeņus.

C. Darbība
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI!
Ja zināt, ka tuvumā ir mājdzīvnieki, bērni un citas 
personas, neatstājiet mauriņa robotu bez uzraudzības. 
Nedarbiniet robotu, ja tuvumā ir kādas citas personas 
(īpaši - bērni) vai mājdzīvnieki.

1. Nelietojiet mauriņa pļaušanas robotu, ja ir bojāta, 
nolietojusies vai citādi kļuvusi nelietojama kāda drošības 
aprīkojuma daļa vai funkcija.

2. Raugieties, lai rokas un kājas būtu pietiekamā attālumā no 
asmens un citām kustīgajām daļām.

3. Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu pirms tā celšanas vai 
regulēšanas.

4. Nekad neceliet un nepārvietojiet mauriņa robotu, kamēr tā 
motori darbojas.
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5. Neaizskariet asmeni, pirms tas nav pilnīgi pārtraucis rotēt.
6. Nelietojiet mauriņa robotu nekādiem citiem nolūkiem, kā 

vien mauriņa pļaušanai.
7. Raugieties, lai visi aizsargi, aizsegi, drošības ierīces un sensori 

būtu vietā. Salabojiet vai nomainiet bojātās daļas, arī uzlīmes.
8. Iestatiet iknedēļas programmu laikos, kad mauriņa teritorijā 

neviena nav.
9. Nepievienojiet bojātu vadu strāvas padevei, kā arī 

nepieskarieties bojātam vadam pirms tā atvienošanas no 
strāvas padeves elektrotrieciena riska dēļ.

10. Raugieties, lai pagarinātāja vads būtu pietiekamā
attālumā no asmeņa, lai mauriņa robots to nesabojātu. 
Bojāts strāvas vads var radīt elektrotrieciena risku.

11. Ja strāvas vads lietošanas laikā tiek sabojāts vai 
samezglojas, atvienojiet tā kontaktdakšu no 
kontaktligzdas.

12. Ja mauriņa robots darbības laikā iekļūst negadījumā 
vai rodas tā darbības traucējumi, nekavējoties nospiediet 
sarkano STOP pogu .
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D. Pārvietošana
Darbu veikšanas zonā
1. Nospiediet pogu STOP, lai apturētu robotu.
2. Izslēdziet robotu; pārvietojiet to, nesot aiz 

šim nolūkam paredzētā roktura, kā parādīts 
attēlā.

Lielākā attālumā
Pārvietojot mauriņa pļaušanas robotu 
lielākā attālumā, raugieties, lai tas būtu 
izslēgts. 

SVARĪGI! Transportēšanas nolūkiem ir ieteicams 
saglabāt oriģinālo iepakojumu.
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E. Tālvadības izmantošana (manuāla pļaušana)
1. Pļaujiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā,

kā arī izvairieties no darbu veikšanas, ja zāle ir slapja.
2. Nelietojiet mauriņa robotu, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar 

vaļēju purngalu. Vienmēr nēsājiet stabilus apavus un garās bikses; 
īpaši piedomājiet pie stabilitātes, strādājot uz nogāzēm.

3. Esiet īpaši piesardzīgs, mainot mauriņa robota kustības virzienu 
savā virzienā.

4. Vienmēr iedarbiniet motoru atbilstoši norādījumiem, esot 
pietiekami tālu no asmens.

5. Neveiciet manuālu pļaušanu vietās ar vairāk nekā 15 grādu slīpumu 
vai vietās, kur nav stabila pamata zem kājām.

F. Akumulatori
1. Neatveriet un nebojājiet akumulatora bloku.
2. Akumulatora bloks satur elektrolītus. Ja no akumulatora bloka 

noplūst elektrolīti, rīkojieties atbilstoši norādījumiem:
• saskare ar ādu: nekavējoties nomazgājiet kontakta vietas ar 

ūdeni un ziepēm;
• saskare ar acīm: nekavējoties 15 minūtes skalojiet acis ar 

lielu daudzumu tīra ūdens, tās neberzējot;
• meklējiet medicīnisku palīdzību.

3. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot pareizu, ražotāja ieteiktu 
lādētāju. Nepareiza lietošana var izraisīt elektrošoku, 
pārkaršanu vai korozīva šķidruma noplūšanu no akumulatora.
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G. Apkope un īpaši norādījumi
1. Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu un noņemiet drošības 

ierīci, pirms atbrīvojat robotu no aizsprostojuma, veicat 
pārbaudi, tīrīšanu, citus ar robotu saistītus darbus, kā arī 
pārbaudot, vai pēc mauriņa robota sadursmes ar svešķermeni 
ierīce nav bojāta. Nekad neveiciet mauriņa robota apkopes vai 
regulēšanas darbus, kamēr tas darbojas.

2. Neparastas vibrācijas gadījumā apturiet mauriņa robotu, 
izslēdziet to un pārbaudiet, vai asmenim nav bojājumu. 
Nomainiet asmeni, ja tas ir nodilis vai bojāts (daļas Nr. 
MRK9100A/MRK9100W), lai saglabātu līdzsvaru. Ja vibrācija 
turpinās, sazinieties ar servisa komandu.

3. Izmantojiet atbilstošus aizsargcimdus, kad pārbaudāt asmeņus 
vai veicat tiem apkopi.

4. Neveiciet apkopi, ja Jums ir basas kājas vai sandales ar 
vaļējiem purngaliem. Vienmēr nēsājiet atbilstošus darba 
apavus un garās bikses.

5. Nomainiet nodilušas vai bojātas daļas Jūsu pašu drošības dēļ.
6. Izmantojiet tikai oriģinālo aprīkojumu un piederumus. Ir 

aizliegts mainīt mauriņa robota sākotnējo konstrukciju. 
Veicot jebkādas modifikācijas, Jūs pats uzņematies risku.

7. Raugieties, lai tiktu izmantoti tikai pareizā tipa rezerves 
pļaušanas mehānismi (daļas nr. MRK9100A/MRK9100W) .

8. Mauriņa robota apkope/remonts/tīrīšana jāveic atbilstoši 
ražotāja norādījumiem.

9. Raugieties, lai visi uzgriežņi, bultskrūves un skrūves būtu cieši 
nostiprinātas, šādi pārliecinoties, ka ierīce ir drošā darba 
kārtībā.
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BRĪDINĀJUMS!
Ja ir iespējams negaiss, atvienojiet perimetra stiepli no 
bāzes stacijas un strāvas padeves 230 V / 120 V spraudni 
no kontaktligzdas.

H. Produkta utilizācija
1. Mauriņa pļaušanas robots un tā piederumi to kalpošanas laika 

beigās ir jānodod atkritumos atsevišķi, lai nepieļautu nolietoto
elektrisko un elektronisko ierīču nonākšanu atkritumu 
poligonos un lai aizsargātu vidi.

2. Neizmetiet mauriņa robotu vai jebkuru tā daļu (arī strāvas 
padeves aprīkojumu un bāzes staciju) kā nešķirotus sadzīves 
atkritumus. Tie ir jānodod atkritumos atsevišķi.

3. Vaicājiet vietējam izplatītājam par ierīces nodošanas un 
pieņemšanas iespēju.

4. Nededziniet akumulatorus, kā arī neizmetiet tos kā sadzīves 
atkritumus.

5. Akumulators jānodod atkritumos, jāpārstrādā vai jāutilizē vidi 
saudzējošā veidā.
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BRĪDINĀJUMS!
Jūsu mauriņa robots ir aprīkots ar dažādām drošības 
ierīcēm. Tomēr jāatceras, ka mauriņa robots ir bīstama 
ierīce ar asu asmeni, kurš var savainot jebkuru personu, 
kura ar to saskaras. Tāpēc mauriņa robota darbības laikā 
ir aizliegts atrasties mauriņa teritorijā. Ja mauriņa 
teritorijā ir paredzēta cilvēku (īpaši bērnu) vai 
mājdzīvnieku klātbūtne, pārtrauciet mauriņa robota 
darbību.

A.Bloķēšana bērnu drošībai
Ierīces bloķēšana bērnu drošībai Child Lock novērš 
neparedzētu mauriņa robota darbību, nejauši nospiežot 
kādu no pogām. Darbība ir ierosināma, tikai nospiežot 
divas pogas pareizajā secībā. Aktivējiet Child Lock 
funkciju, ja saskarē ar mauriņa robotu var nonākt bērni, 
kas jaunāki par 6 gadiem.

B.Deaktivējošā ierīce
Noņemot deaktivējošo ierīci, mauriņa pļaušanas robotu 
vairs nevar iedarbināt. Ļoti iesakām noņemt deaktivējošo 
ierīci, lai 
mauriņa robotu nevarētu iedarbināt bērni vai pieaugušie 
bez zināšanām par robota lietošanu vai bez atļaujas to 
lietot.

Drošības 
aprīkojums
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C.Pacelšanas sensors
Ja mauriņa robots tiek pacelts no zemes asmens darbības 
laikā, tas uzreiz beidz rotēt.

D.  Sasvēršanās sensors
Ja mauriņa pļaušanas robots sasveras tuvāk vertikālai 
pozīcijai, asmens nekavējoties beidz rotēt.

E. Šķēršļu sensors 
Jūsu mauriņa pļaušanas robots darbības laikā nosaka 
traucējošus šķēršļus savā trajekorijā. Kad robots saduras ar 
šķērsli, tā asmens rotācija tiek uzreiz apturēta, arī pats robots 
pārtrauc kustību un maina virzienu.

F.Ārkārtas apturēšanas poga
Nospiežot STOP pogu mauriņa robota darbības laikā, Jūs 
uzreiz apturēsiet mauriņa robota un asmens darbību.

G.GO/ON-OFF poga
GO/ON-OFF poga ļauj pilnīgi izslēgt mauriņa robotu. 
Robotu izslēdzot, tas neveiks vairs nekādas darbības. Ierīce ir 
obligāti jāizslēdz pirms tās pacelšanas un pirms apkopes 
darbiem.
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H.Bāzes stacija un perimetra stieple
Mauriņa pļaušanas robots nevar darboties, ja caur bāzes staciju 
nav uzstādīta un aktivēta perimetra stieple. Ja perimetra 
stieples signāls tiek izslēgts, mauriņa robots pārtrauc darboties.

I. Pretnozagšanas funkcija (neattiecas uz 
modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 
200 m2)
Pretnozagšanas funkcija neļauj izmantot mauriņa robotu, 
kamēr tas nav atbloķēts, to savienojot ar reģistrētu mobilo 
ierīci.
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Aiziet!
Ķeramies 
pie darba!



14 15

Uzstādīšana

Apsveicam - Jūs esat kļuvis par lieliska mauriņa pļaušanas robota 
īpašnieku! Jūsu jaunais mauriņa robots pārvietosies perimetra stieples 
noteiktajā teritorijā pa nejaušu trajektoriju. Šāda veida nejaušā 
trajektorija nodrošina perfektu pļaušanas kvalitāti un to, ka neviens 
mauriņa laukums nepaliek nenopļauts.

Katras pļaušanas reizes beigās mauriņa robots sekos perimetra 
stieplei un automātiski atgriezīsies bāzes stacijā, lai uzlādētu 
akumulatoru.

Pēc ātras un vienkāršas uzstādīšanas Jūs varēsiet izbaudīt savu brīvo 
laiku, kamēr Jūsu jaunais draugs parūpēsies par mauriņu.
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Izvietojiet stiepli 
Ierobežojiet darba teritoriju

Pievienojiet 
elektrotīklam

Savienojiet visas daļas

Aiziet! 
Jūsu mauriņa robots 
ir gatavs darbam

Uzstādiet bāzi
Uzstādiet bāzes staciju 

Tātad - darbu kārtība
Pareiza mauriņa pļaušanas robota uzstādīšana nodrošinās maksimālus 
rezultātus. Tāpēc, lai darbs būtu paveikts perfekti, rīkojieties atbilstoši 
norādījumiem.

Ķerieties pie darba! 
Izvēlieties vietu bāzes stacijai
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Komplektācija

Strāvas vads

Ar 10 m pagarainātāju

Bāzes stacija

Vieta, kur tiek uzlādēts robota 

akumulators 

Perimetra stieple ar savienotāju* 
Norobežo mauriņa robota darba zonu 
(*) Nav Pro/XR1 modeļu komplektācijā

Stieples mietiņi*  
Stieples nostiprināšanai pie zemes 
(*) Nav Pro/XR1 modeļu komplektācijā

Bāzes stacijas galva

Rada perimetra stieples signālu

Produkts

Jūsu jaunais mauriņa robots



RoboTool 
Asmeņu nomaiņai un apkopei. 
SVARĪGI! Saglabājiet šo 
instrumentu lietošanai nākotnē.

18 19
Gatavs? Sākam...

Savienotāji
Perimetra stieples savienošanai ar 
bāzes staciju

Stieples savienotājs
Perimetra stieples savienošanai, ja 
tā tiek sagriezta

RoboRuler
Perimetra stieples attāluma līdz 
mauriņa malai mērīšanai

Bāzes stacijas mietiņi (x4)

Bāzes stacijas piestiprināšanai 
pie zemes

Lietošanas instrukcija

LIETOŠANAS 
INSTRUKCIJA
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Lietošanas sākšana

2. noteikums
Stieplei jābūt taisnai ne mazāk 
kā 1 metru pirms, aiz un līdzās 
bāzes stacijai, lai ierīce varētu 
netraucēti sasniegt bāzes staciju

3. noteikums

Gluda un līdzena vieta 
(slīpums +/-5%, ne vairāk)

Bāzes stacijas vietas izvēle

Bāzes stacija ir vieta, kur Jūsu mauriņa robots tiek uzlādēts un kur 
sākas un beidzas perimetra stieple.
Ievērojiet šīs vienkāršās vadlīnijas, lai savai bāzes 
stacijai atrastu vispiemērotāko vietu.

1. noteikums
Līdz 10 metru attālumā līdz 
kontaktligzdai

›1 
 meter1›  meter

1 metrs

Bāzes stacija

Maks. 10 m
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** Sk. papildu uzstādīšanas iespējas A pielikumā **

PADOMS

Bāzes staciju uzstādiet vēlāk - kad būs izvietota perimetra stieple.

Raugieties, lai bāzes 
stacija būtu novietota 
pareizā virzienā 
attiecībā pret mauriņa 
malu.

Min. 1 m 

4. noteikums

Ne mazāk kā 1 metrs no 
dārza laistītāja, lai ūdens 
netrāpītu tieši robotam un 
nesabojātu tā iekšējās detaļas.
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Izvietojiet perimetra stiepli ("virtuālā robeža"), kas nosaka mauriņa robota 
darba zonu.

Izvietojiet stiepli

Kombinētās knaibles

•
•

Novietojiet visu mauriņa robota aprīkojumu tuvumā.
Pirms sākat izvietot stiepli, ar veco pļaujmašīnu nopļaujiet zāli,
atstājot to ne vairāk kā 6 cm garu. Tas palīdzēs vieglāk nostiprināt
mietiņus un nodrošināt to, ka mauriņa robots nepārgriež stiepli.

PADOMI

JUMS
VAJADZĒS 

Grieznes

A. Ievērojiet stieples attālumu no malas
Izmantojiet RoboRuler, lai noteiktu attālumu, kas jāievēro starp perimetra 
stiepli un mauriņa malu.  

Āmurs
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Ja mauriņa mala ir relatīvi gluda, 
vienā līmenī ar mauriņu, novietojiet 
stiepli, ievērojot  RoboRuler II 
attālumu no malas.

Ja malai ir zemāks līmenis vai grunts 
ir smilšaina/mīksta, izvēlieties 
RoboRuler III attālumu.

Ja mala ir siena vai krūms, 
izvēlieties RoboRuler IV 
attālumu.

Ievērojiet vismaz 1,2 m attālumu, 
ja mauriņa mala robežojas ar 
ūdeni.

III

Min 1.2m (4ft)

II

>  5cm

IV
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• Izvelciet stieples galu (marķēts kā "A") no 
perimetra stieples spoles.

• Atstājiet apmēram 20 cm garu brīvu posmu

• Brīvo galu nostipriniet pie zemes vietā, kur plānojat novietot bāzes 
staciju. Izmantojot RoboRuler, nomēriet pareizu attālumu no malas..

B. Sāciet izvietot stiepli

20cm
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PADOMS

Lieliski! Šī bija sarežģītākā stieples 
uzstādīšanas daļa. Turpinām...

NOGĀZES

Nogāzes gar malu
Lai nodrošinātu, ka mauriņa robots nenoslīd no zāles, īpaši, ja zāle 
ir slapja, perimetra stieplei ir jāizslēdz slīpā zona gar mauriņa malu, 
ja tās slīpums ir lielāks par 10%, t.i., ja ir vairāk nekā 10 cm 
pacēlums uz 1 metru.

Slīpas zonas mauriņā
Jūsu mauriņa robots spēj 
nopļaut slīpas zonas mauriņā ar 
slīpumu, kas nepārsniedz 15%, 
t.i., 15 cm pacēlumu uz 1 metru.

Maks. 15%

Mazāk nekā 10% Vairāk nekā 10%
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• Nostipriniet perimetra stiepli pie zemes, izmantojot mietiņus, kas tika 
piegādāti kopā ar produktu.

• Stingri pievelciet stiepli, ar āmuru nofiksējot mietiņus maksimālajā 
dziļumā zemē.

• Raugieties, lai nesabojātu
laistīšanas sistēmu, ja tāda
ir iestrādāta augsnē.

• Izvietojiet mietiņus ik pēc dažiem
desmitiem centimetru.

• Ja nepieciešams, pievienojiet vēl
mietiņus, lai nepieļautu, ka robots
sabojā stiepli.

C. Turpiniet izvietot stiepli

Izvietojiet perimetra stiepli vaļīgi gar perimetru.

Izritiniet stiepli virzienā, kas pretējs pulksteņa rādītāja virzienam, 
ap mauriņu, sākot no bāzes stacijas vietas.

~0.5m
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Uzstādiet perimetra stiepli PULKSTEŅRĀDĪTĀJA VIRZIENĀ ap 
šķērsli, citādi mauriņa robots iebrauks saliņā vai nespēs kārtīgi 
nopļaut zāli ap to.

PADOMS

Koku saknes, kas ir izvirzījušās vairāk 
nekā 2 cm virs zemes, ir jāaizsargā ar 
perimetra stieples saliņām.

D. Aizsargājiet šķēršļus
Cieti šķēršļi
Šķēršļi, kas ir cieti un augstāki par 15 cm, piemēram, koki un telefona stabi, 
nav jāaizsargā ar perimetra stiepli. Robots atdursies pret tiem un mainīs 
kustības virzienu.

Mīksti šķēršļi
Objekti, piemēram, puķu dobes, 
dīķi, nelieli koki un krūmi ir
jāaizsargā ar perimetra 
stieples saliņām.



VAI
Ja Jūsu mauriņam ir 
papildzonas, skatiet B 
pielikumu.
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E. Papildzonas

F. Stieples uzstādīšana
• Izvietojot stiepli, nonāciet atpakaļ pie bāzes stacijas tā, lai abi stieples gali 

nonāktu vienuviet.
• Nosipriniet pēdējo mietiņu pēc iespējas tuvāk pirmajam.
• Raugieties, lai abiem vadu galiem būtu vienādi garumi. Izmantojiet knaibles, lai 

nogrieztu lieko stieples posmu.
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• Raugieties, lai stieple nebūtu 
samezglojusies.

1 2

• Nostipriniet vienu no komplektācijā iekļautajiem savienotājiem uz 
otra stieples gala.

• Ar stangām saspiediet savienotāju un ar knaiblēm nogrieziet lieko 
stieples posmu.
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3      Bāzes stacijas novietošana

• Novietojiet bāzes staciju paredzētajā vietā.
• Rūpīgi saskaņojiet bāzes stacijas centru ar perimetra stiepli.

• Nostipriniet bāzi pie zemes ar 4 komplektācijā iekļautajiem 
metāla mietiņiem.

Ja mauriņā ir iestrādātas laistīšanas sistēmas caurules, 
nesabojājiet tās ar mietiņiem.
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Pievienojiet eletrotīklam

1. Pievienojiet stieples brīvo galu A terminālim A un otru brīvo galu B
terminālim, kas atrodas uz bāzes stacijas galvas.

2. Pievienojiet  strāvas padeves savienotāju bāzes stacijas galvai.

3. Ievērojiet marķējumu, kurš norāda bāzes stacijas galvas atrašanās vietu.

Marķējums bāzes stacijas galvas novietošanai
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4. Novietojiet galvu uz bāzes stacijas atbilstoši norādēm, kā parādīts turpmākajā attēlā.

5. Pilnībā uzslidiniet galvu līdz paredzētajai vietai.
Pievērsiet uzmanību vadotnēm un īpaši vadu izvilšanai paredzētajai vietai.

Uzslīdiniet 
vietā
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6. Pievienojiet spraudni elektrības ligzdai.

Izceliet strāvas vadu ārpus pļaušanas zonas, lai mauriņa robots to 
nesabojātu. Cieši piestipriniet vadu zemei, lai aiz tā nevarētu 
aizķerties un paklupt.

PADOMS

Ja kāda iemesla dēļ bāzes stacijas galva ir jānoņem, paceliet sviru A 
un pārvirziet to bāzes iekšpuses virzienā.

Paceliet

Pārvirziet
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AIZIET!

Jūsu mauriņa robots ir 
gatavs lietošanai!

• Novietojiet robotu mauriņa centrā.
• 2 sekundes turiet piespiestu pogu GO.
• Vienreiz nospiediet STOP /          , lai aizsūtītu mauriņa robotu uz bāzes staciju.

• Mauriņa robots virzīsies uz mauriņa malu, lai noteiktu perimetra 
stieples atrašanās vietu. Kad tā būs sasniegta, mauriņa robots tai sekos, 
līdz sasniegs bāzes staciju, un tur paliks, lai uzlādētu akumulatoru.

Mauriņa robota lietošana ir ļoti vienkārša! Galvenās komandas un 
ieteikumus traucējumu novēršanai skatiet nodaļā "Lietošana".

2 s
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Viss gatavs!
Un tagad atpūtieties! 
Mauriņa robots pats 
visu paveiks.
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Lietošana

Mauriņa robota iepazīšana

Vienkārša lietošana

Papildiespējas ar mobilo lietotni

Mauriņa robota apkope

Kļūmes un to novēršana

 Bieži uzdotie jautājumi
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Lai pilnīgi izprastu savu mauriņa robotu, noskaidrojiet, no kādām daļām 
tas sastāv un kādi ir iespējamie paziņojumi. Tā darbības un komunikācijas 
izprašana nodrošinās vieglu un sekmīgu lietošanu.

Mauriņa robota 
iepazīšana

Priekšējā daļa

Peldošais pļaušanas 
mehānisms

Rokturis ar 
pieskāriena sensoru

Priekšējais piedziņas ritenis

Aizmugurējā daļa

Pļaušanas 
augstuma 
regulēšanas 
poga

Vadības panelis

Deaktivēšanas ierīce

Kontakti uzlādēšanai

Aizmugurējais planieris
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Apakšējā daļa

Peldošais 
pļaušanas mehānisms

Robaini piedziņas
riteņi

Pļaušanas
asmens

Planiera 
virsma
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Vadības panelis

STOP / Home Bloķēšanas indikatori:
Vienmērīgs oranžs: bērnu 
drošības funkcija ir aktivēta

Mirgojošs oranžs: 
pretnozagšanas aizsardzība ir 
aktivēta

ON-OFF indikatori:

Vienmērīgs zaļš: mauriņa robots 
ir ieslēgts / mauriņa robots 
darbojas

Mirgojošs zaļš: mauriņa robots 
atgriežas bāzes stacijā / mauriņa 
robots dodas uz sākuma pozīciju

Ātri mirgojošs zaļš (un skaņas 
signāls): mauriņa robots pamet 
bāzes staciju

Lēni mirgojošs zaļš: mauriņa 
robots ir neaktīvs

Mirgojošs sarkans / vienmērīgi 
sarkans: mauriņa robots ir bojāts 
(sk. sadaļu par traucējumiem un 
to novēršanu)

GO / ON-OFF 
slēdzis

poga

Akumulatora indikators:

Mirgojošs zaļš: mauriņa 
robota akumulators bāzes 
stacijā tiek uzlādēts

Vienmērīgi zaļš: akumulators 
ir pilnīgi uzlādēts

Mirgojošs sarkans: 
akumulators ir gandrīz tukšs, 
drīz būs jāuzlādē

Vienmērīgi sarkans: 
akumulators ir gandrīz tukšs 
un ir jāuzlādē, lai turpinātu 
darbību

Green

Orange

Orange

Green

Green

Red

Red

Green

Green

Green

Red
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Uzlādēšanas tapas
Bāzes stacijas galva

Aizmugurējais 
iedobums un atvere 
galvas noņemšanai

Bāzes stacijas indikatori:
Vienmērīgi zaļš: perimetra stieples signāls ir labs, 
mauriņa robots ir bāzes stacijā

Mirgojošs zaļš: perimetra stieples signāls ir labs, 
mauriņa robots ir ārpus bāzes stacijas

Ātri mirgojošs sarkans: perimetra stieple ir bojāta vai 
atvienota

Lēni mirgojošs sarkans: slkts perimetra stieples 
savienojums vai stieple ir pārāk gara

Vienmērīgi sarkans: traucēta strāvas padeve

Green

Green

Red

Red

Red

Bāzes stacija
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Pirms darba sākšanas

Vienkārša vadība

• Noregulējiet pļaušanas augstumu nepieciešamajā līmenī. Pirmajā 
pļaušanas reizē vai sezonas sākumā iesakām noregulēt šo augstumu 
maksimālajā līmenī un pēc tam pakāpeniski samazināt līdz 
nepieciešamajam līmenim.

Lai noregulētu pļaušanas augstumu, piespiediet un 
pagrieziet pļaušanas augstuma regulēšanas pogu 
vajadzīgajā augstumā:

• I nozīmē minimālo pļaušanas augstumu (15 
mm)
• IIII nozīmē maksimālo pļaušanas augstumu 
(45 mm)

push & turn

PADOMS

• Jūsu mauriņa robots ir paredzēts biežai zāles pļaušanai 
noteiktā augstumā.

• Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, ka zāles pļaušanas 
augstums nav lielāks par 60 mm.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA! 
Neatstājiet mauriņa robotu nepieskatītu tā darbības laikā, ja 
zināt, ka tuvumā varētu būt mājdzīvnieki vai kādas personas, 
īpaši bērni. Nepļaujiet mauriņu, ja tiešā tuvumā ir kādas 
personas (īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.
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2 sekundes

Ieslēgšana
Lai ieslēgtu mauriņa robotu, 2 sekundes turiet nospiestu pogu GO, līdz 
izgaismojas ON/OFF indikators.
Ja nepieciešams to izslēgt, 2 sekundes turiet nospiestu pogu GO, līdz 
nodziest izgaismotais ON/OFF indikators.

Piebilde: ja ir aktivēta aizsardzība pret nozagšanu
(neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem 
līdz 200 m2), Jums pirms mauriņa robota 
atslēgšanas tas būs jāatbloķē, izmantojot mobilo 
lietotni.

BRĪDINĀJUMS
Pirms mauriņa robota lietošanas atbrīvojiet mauriņu no 
akmeņiem, kritušiem zariem un citiem svešķermeņiem. Jūsu 
mauriņa robota ierobežotā garantija neattiecas uz mauriņā 
atstātu objektu izraisītiem bojājumiem.
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Bērnu drošības funkcijas aktivēšana
Bērnu drošības funkcija novērš iespēju, ka mauriņa pļaušanas robotu 
varētu lietot mazi bērni. Kad šī sistēma ir ieslēgta, ir nepieciešams 
nospiest noteiktu pogu kombināciju, lai robots sāktu pļaut zāli vai dotos 
uz bāzes staciju.

Lai aktivētu bērnu drošības sistēmu, 6 sekundes turiet vienlaikus 
nospiestas pogas GO un STOP.  

Ja vēlaties deaktivēt bērnu drošības funkciju, 
vēlreiz 6 sekundes turiet vienlaikus nospiestas 
pogas GO un STOP.
Bērnu drošības sistēmu var ērti aktivēt un 
deaktivēt ar mobilās lietotnes palīdzību (nav 
pieejama modeļiem, kas paredzēti mauriņiem 
līdz 200 m2).

6 sekundes
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Pļaušanas sākšana

Ir ļoti vienkārši sākt pļaut. 

Ja gribat sākt standarta pļaušanas darbību, 
Jums ir tikai vienreiz jānospiež poga GO. 

Ja standarta pļaušanas ilgums 
(atkarīgs no Jūsu mauriņa robota modeļa) 
Jūsu mauriņam ir pārāk ilgs, Jūs varat 
ierosināt divreiz īsāku pļaušanas 
programmu, nospiežot pogu GO 
divas reizes.

Kad ir aktivēta bērnu drošības tehnoloģija, ir 
jānospiež īpaša pogu kombinācija, lai sāktu 
pļaušanas darbību. Turiet nospiestu STOP 
pogu un vienreiz nospiediet GO pogu, lai 
atbloķētu bērnu drošības sistēmu uz 
30 sekundēm. Lock indikators 
īslaicīgi tiks izslēgts. Pēc tam varat 
sākt pļaušanas darbību, kā aprakstīts 
iepriekš. Tiklīdz sāksies pļaušanas darbība, 
bērnu drošības sistēma automātiski atkal 
aktivēsies.

X 1

X 2

X 1
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Darbības apturēšana
Lai apturētu pašreizējo darbību, nospiediet pogu STOP /   .

Mauriņa robota nosūtīšana uz bāzes staciju

Lai mauriņa robotu nosūtītu uz bāzes staciju, nospiediet pogu 
STOP /    , kad robots ir mauriņa teritorijā.
Ja ir aktivēta bērnu drošības sistēma, skatiet sadaļu "Pļaušanas sākšana", 
lai to uz brīdi atbloķētu. Pēc tam nospiediet pogu STOP /   , lai nosūtītu 
mauriņa robotu uz bāzi. Bērnu drošības sistēma automātiski aktivēsies.

Automātiska uzlādēšana
Kad pļaušana ir pabeigta, Jūsu mauriņa robots automātiski atgriežas 
bāzes stacijā, kur tas tiek uzlādēts un šādi sagatavots nākamajai 
pļaušanas reizei.
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Cik ilgi ir jāpļauj Jūsu mauriņš?
Pļaušanas laiks ir atkarīgs no sezonas un mauriņa platības. Mēs 
iesakām turpmākajā tabulā norādītos pļaušanas laikus atbilstoši 
mauriņa lielumam zāles intensīvākās augšanas sezonā.

Mauriņa lielums * Ieteicamais pļaušanas laiks nedēļā
Līdz 50 m2 2 stundas

51 - 100     m2 4 stundas
101 - 150   m2 6 stundas
151 - 200    m2 9 stundas
201 - 300 m2 14 stundas
301 - 400 m2 18 stundas
vairāk nekā 400 m2 21 stunda

(*) Pārbaudiet ieteicamo mauriņa izmēru mauriņa robota specifikācijās.

Mauriņš izskatīsies vislabāk, ja sadalīsiet ieteicamo pļaušanas 
laiku uz pēc iespējas vairāk dienām.

PADOMI 
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• automātiska pļaušanas grafika iestatīšana;

• pretnozagšanas funkcijas aktivēšana;

• papildu sākšanas punktu noteikšana;

• attālināta vadība manuālas pļaušanas gadījumā;

• attālināta diagnostika, kuru veic servisa centrs;

• izvairīšanās no traucējumiem, nomainot signāla tipu;

• "Energy Saver" režīma aktivēšana, lai samazinātu jaudas 
patēriņu, nodrošinot atbilstību CEC/DoE regulai.

Papildiespējas ar 
mobilo lietotni

(nav spēkā modeļiem, kas 
paredzēti mauriņiem līdz 200 m2)

Jūsu mauriņa robots ir viedi savienots produkts. Tam ir iebūvēta 
Bluetooth LE ierīce, kas ļauj kontrolēt mauriņa pļaujmašīnu no 
viedtālruņa. 

Bezmaksas mobilā lietotne ļaus Jums kontrolēt mauriņa robotu 
pilnīgi citādākā veidā!

Jūs varat lejupielādēt aplikāciju no Google Play Store (Android) vai 
Apple AppStore (iOS).

Līdz ar ļoti pozitīvu lietošanas pieredzi, aplikācija Jūsu mazajam un 
viedajam mauriņa robotam piešķirs arī papildu iespējas:
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Mauriņa robota 
kopšana

Vienreiz mēnesī:
• Pārbaudiet mauriņa robota apakšdaļu. Iztīriet to, ja nepieciešams.

Atbrīvojiet pļaušanas mehānisma apakšdaļu no piekaltušas zāles 
paliekām.

• Pārbaudiet perimetra stiepli un pievienojiet mietiņus, ja tā ir vaļīga vai 
nav cieši nofiksēta pie zemes. Ja mauriņā vērojamas sezonālas
izmaiņas, atbilstoši pielāgojiet stieples novietojumu.

• Pārbaudiet bāzes staciju, notīriet no tās dubļus un netīrumus, lai 
robots varētu tajā pareizi pozicionēt sevi.

Regulārās apkopes

Lai mauriņa robots vienmēr būtu labā darba kārtībā, iesakām 
aizvest mauriņa robotu pie sertificēta izplatītāja servisa veikšanai, 
pirms to novietojat uzglabāšanai ziemas laikā.

BRĪDINĀJUMS
Smagu traumu un bojājumu risks!

Vienmēr izslēdziet mauriņa robotu, pirms to ceļat. Asmens ir ļoti ass.  
Tas var kļūt par cēloni plašiem griezumiem un plēstām brūcēm. 
Strādājot ar asmeni, vienmēr lietojiet īpaši izturīgus darba cimdus. 
NEKAD nelietojiet bojātu vai salūzušu asmeni. NEKAD manuāli 
neasiniet asmeni.

SVARĪGI!  
NEKAD nelietojiet augstspiediena tīrītāju, lai 
nomazgātu mauriņa robotu.  Šķidrumi var sabojāt 
sastāvdaļas. Lai notīrītu virsmu, izmantojiet tikai 
slapju vai mitru lupatiņu.



48 49

Deaktivēšanas ierīces lietošana

• Noņemot deaktivēšanas ierīci, tiek novērsta mauriņa robota lietošana.

• Noņemot deaktivēšanas ierīci, darbība uzreiz tiek apturēta. Lock 
indikators izgaismosies trīs reizes un ON/OFF LED izslēgsies.

• Nospiežot jebkuru pogu uz mauriņa robota vadības paneļa, Lock 
indikators izgaismosies trīs reizes, norādot, ka nav deaktivēšanas ierīces.

• Ja ir aktivēta pretnozagšanas aizsardzības sistēma, tā būs aktīva pat tad, ja 
deaktivēšanas ierīce tiks noņemta.

Asmens nomaiņa

1. Izslēdziet mauriņa robotu, 2 sekundes turot nospiestu 
pogu GO.
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2. Noņemiet deaktivācijas ierīci.

3. Uzvelciet intensīvai lietošanai paredzētus cimdus un novietojiet RoboTool virs 
asmens tā, lai tas pārklātu visu asmeni.

4. Izmantojiet rezerves asmens komplektācijā iekļauto universālo atslēgu, lai 
atskrūvētu skrūves, tajā pašā laikā turot asmeni ar RoboTool.

5. Nomainiet asmeni pret jaunu (Daļas Nr. MRK9100A/MRK9100W).

6. Raugieties, lai abas skrūves būtu cieši pievilktas.

Paceliet
Pavelciet
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Glabāšana ziemā
Mauriņa robots

• Uzlādējiet mauriņa robotu tā bāzē līdz maksimālam līmenim.

• Izslēdziet robotu, 2 sekundes turot nospiestu pogu GO.

• Glabājiet mauriņa robotu sausā vietā iekštelpās, kur temperatūra ir virs 0°C.

Bāzes stacija

• Bāzes stacijai nav nepieciešama sagatavošana un īpaši apstākļi uzglabāšanai 
ziemā. To ziemā var atstāt uz mauriņa.

• Ziemas periodā ir ieteicams atvienot bāzes staciju no strāvas padeves. 

Apkope pirms ziemas

• Lai mauriņa robotu uzturētu labā darba kārtībā, pirms uzglabāšanas ziemas 
periodā to ir ieteicams nodot sertificētam izplatītājam apkopes veikšanai.

• Apkope pirms ziemas ietver tādas darbības kā mauriņa robota daļu un 
pļaušanas mehānisma tīrīšana, pārbaude, vai nav nodilušu daļu
(piemēram, asmens, piedziņas riteņi un citas kustīgās daļas), un to nomaiņa 
nepieciešamības gadījumā, robota funkciju un drošības aprīkojuma 
pārbaude, akumulatora pārbaude un jaunākās programmatūras ielādēšana, 
ja iespējams, iekļaujot arī jaunas funkcijas.



50 51

Akumulatora nomaiņa

1. Raugieties, lai mauriņa robots nebūtu bāzes stacijā.
2. Izslēdziet mauriņa robotu, 2 sekundes turot nospiestu pogu GO.
3. Noņemiet deaktivēšanas ierīci.
4. Pārliecinieties, ka tiek izmantota pareizā tipa nomaiņas akumulators 

(Daļas Nr. MRK9101A /MRK9101W).

5. Brīdinājums! Neizmantojiet akumulatoru, kas nav atkārtoti uzlādējams.
6. Informāciju par pareizu akumulatora novietošanu polaritātes ziņā un par 

pašu nomaiņas veidu skatiet norādījumos, kas nodrošināti kopā ar 
nomaiņas akumulatoru, vai vaicājiet mūsu tiešsaistes atbalsta centram.

7. Norādījumus rīcībai akumulatora noplūdes gadījumā skatiet drošības 
instrukcijas sadaļā "Akumulatori".

8. Vides aizsardzība:
a. Izņemiet akumulatoru no ierīces, pirms nododat to atkritumos.
b. Akumulators  ir jāutilizē drošā veidā.
c. Papildu norādījumus par utilizāciju skatiet drošības instrukcijas sadaļā 

"Produkta lietošanas beigšana".



Skaņas 
signālu 
skaits

ON-OFF 
indikators Nozīme Rīcība

• Mirgojošs 
sarkans

Mauriņa robots ir 
izbraucis ārpus 
robežas / robots ir 
iesprūdis / ir 
konstatēta 
pacelšana / 
nepareizs stieples 
savienojums

• Pārliecinieties, vai perimetra stieple 
nav pārāk tuvu malai vai slīpumā.

• Pārvietojiet mauriņa robotu mauriņa 
iekšpusē vai tālāk prom no šīs 
konkrētās vietas un atsāciet darbību.

• Pārbaudiet, vai nav bedru. Aizberiet 
tās un nolīdziniet.

• Novērsiet stieples savienojuma kļūmi 
pie bāzes stacijas galvas.

• • Mirgojošs 
sarkans

Traucēta asmens 
rotācija / Pārkarsis 
motors

• Noņemiet deaktivēšanas ierīci un 
pārbaudiet, vai asmens rotāciju nebloķē 
kādi svešķermeņi.

• Palieliniet pļaušanas augstumu.

• • Mirgojošs 
sarkans

Stieplei nav 
signāla / Signāla 
gaidīšana / Stieple 
ir bojāta

• Pārliecinieties, vai strāvas vads ir 
pievienots kontaktligzdai

• Pārbaudiet strāvas padevi un perimetra 
stieples savienojumu ar bāzes staciju.

• Pārbaudiet indikatoru uz bāzes stacijas. Ja 
stieple ir bojāta, jāveic remonts ar 
komplektācijā iekļautajiem stieples 
savienotājiem.

• • 
•

Mirgojošs 
sarkans

Piedziņas riteņu 
rotācijas problēmas/
piedziņas motora 
pārkaršana

• Pārbaudiet piedziņas riteņus 
un atbrīvojiet tos no zāles un
citiem objektiem.
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Traucējumi un to novēršana

Vienkārša traucējumu noteikšana
Traucējumu gadījumā On/Off indikators uz mauriņa robota paneļa būs izgaismots 
sarkanā krāsā. Nospiediet jebkuru pogu, lai pārbaudītu, vai nav kāda papildu skaņas 
signāla, kas norādītu uz traucējumu. Turpmākajā tabulā Jūs atradīsiet ieteikumus, kā 
rīkoties.



Skaņas 
signālu 
skaits

ON-OFF 
indikators

Nozīme Rīcība

Nav Mirgojošs 
sarkans
(divas LED)

Nav strāvas 
padeves / 
problemas ar 
uzlādēšanu

• Pārliecinieties, vai strāvas vads ir 
pievienots kontaktligzdai.

• Pārliecinieties, ka strāvas padeves 
vads ir uzticami savienots ar bāzes 
staciju.

• Notīriet uzlādēšanas tapas.

Nav Pastāvīgi 
sarkans

Citas problēmas • Pārbaudiet mobilajā lietotnē* vai 
sazinieties ar servisu.
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(*) Visi traucējumi un atbilstošās korektīvās darbības ir aprakstītas arī  
lietotnē. Šī iespēja nav pieejama modeļiem, kas tiek pārdoti ASV.



Īpašas indikatoru norādes
Norāde Nozīme
Periodisks skaņas sign. + ON/OFF sarkans LED Mauriņa robots ir pacelts vai sasvērts.

Kļūdas signāls + Akumulatora LED mirgo 
divas reizes sarkanā krāsā

Pļaušanas mēģinājums ar zemu akumulatora 
lādiņa līmeni. Vispirms uzlādējiet akumulatoru.

Kļūdas signāls + Lock LED mirgo 
divas reizes

Pļaušanas mēģinājums ar aktivētu bērnu 
drošības sistēmu. Nospiediet kopā pogas 
GO un STOP, lai uz brīdi atceltu bērnu 
aizsardzības režīmu. Lai sāktu pļaut 
nospiediet GO vienu vai divas reizes.

Kļūdas signāls + Lock LED mirgo trīs 
reizes

Pļaušanas mēģinājums ar aktivētu 
pretnozagšanas aizsardzību. Vispirms atbloķējiet 
mauriņa robotu ar reģistrētu mobilo ierīci.

ON/OFF LED un akumulatora LED 
izgaismoas sarkanā krāsā, kad tiek 
nospiesta poga GO

Akumulatora enerģijas līmenis ir pārāk 
zems, lai ierīci ieslēgtu. Turpiniet 
uzlādēt akumulatoru.

Lock LED mirgo trīs reizes, bet ON/
OFF LED indikators nav izgaismots

Deaktivēšanas ierīce ir izņemta. 
Ievietojiet deaktivēšanas ierīci atpakaļ, 
lai iedarbinātu mauriņa robotu.
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Mauriņa robota restartēšana 
Ja mauriņa robotu nepieciešams restartēt, vienkārši izslēdziet un ieslēdziet to.

Mauriņa robota rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
Ja ir nepieciešams atjaunot mauriņa robota rūpnīcas iestatījumus, izslēgtam 
robotam turiet pogu GO nospiestu vairāk nekā 10 sekundes (līdz atskanēs garš 
skaņas signāls un visas LED sāks mirgot).
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Biežāk uzdotie 
jautājumi

Mauriņa robots neiebrauc bāzes stacijā pareizi un dažreiz 
nepareizi piebrauc pie bāzes stacijas kontaktiem
Vieta iebraukšanai bāzes stacijā nav gluda. Uzberiet zemi, lai 
nolīdzinātu mauriņu ap bāzes staciju, lai robots tajā 
varētu vieglāk iebraukt. Pārliecinieties, vai perimetra stieple ir 
novietota atbilstoši uzstādīšanas norādījumiem. Bāzes stacijai jābūt 
novietotai maksimāli līdzenā vietā.

Slikta pļaušanas kvalitāte
Asmens var būt neass. Noņemiet deaktivēšanas ierīci. Uzvelciet īpaši 
izturīgus cimdus un pārbaudiet asmeni. Ja nepieciešams, 
nomainiet to. Izvairieties no slapjas zāles pļaušanas. Lai pļaušanas 
rezultāti būtu vislabākie, darbiniet robotu, kad zāle ir 
sausa. Ir ieteicams nepļaut zāli agrās rīta stundās.

Nevienmērīga pļaušana
Esošie pļaušanas laiki nav pietiekami. Palieliniet mauriņa robota 
darbības laiku. Nosakiet papildu sākuma punktus (nav spēkā 
modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m2), lai darbības 
pārklājums būtu vienmērīgāks.

Mauriņa robots ilgstoši nepamet bāzes staciju (neattiecas uz 
modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m2. 

Izmantojiet mobilo aplikāciju, lai noskaidrotu cēloni 
neizbraukšanai no bāzes stacijas.
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Mauriņa robots darbojas nepareizos laikos (neattiecas uz 
modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m2.
Pārbaudiet, vai laiks mauriņa robotam ir iestatīts pareizi. Robota 
laiks, tam savienojoties ar mobilo ierīci, tiek automātiski 
sinhronizēts.

Mauriņa robots pārāk bieži iebrauc mauriņa apmalītē
Pārvietojiet perimetra stiepli vismaz 45 cm attālumā no apmalēm, 
sētām mauriņa malās.

Mauriņa robots ir ļoti trokšņains
Asmens var bojāts vai nenolīdzsvarots. Pārbaudiet, vai zālienā nav 
zaru, akmeņu un citu objektu, kas var sabojāt asmeni. Ja 
nepieciešams, nomainiet asmeni.
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Vairāk 
informācijas 
vaicājiet mūsu 
tiešsaistes atbalsta 
centra 
speciālistiem.

Vairāk 
informācijas 
vaicājiet mūsu 
tiešsaistes atbalsta 
centra 
speciālistiem.

A pielikums
Papildu uzstādīšanas iespējas
1. Uzstādīšana iekšējā stūrī.

2. Uzstādīšana ārējā stūrī.
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Nepieciešama sākumapunktu konfigurēšana araplikācijas palīdzību
(neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem līdz 200 m2)

B pielikums
Papildzonas
Savienotas papildzonas
Ja Jūsu mauriņam ir papildzonas, kas ir savienotas ar pāreju un 
mauriņa robots var pa to izbraukt, Jums ir jāievēro turpmākie 
nosacījumi:

Atdalītas papildzonas
Ja Jūsu mauriņā ir zonas, kas ir pilnīgi atdalītas 
(ar sētu, ietvi, taciņu utt.), Jūs varat pagarināt 
perimetra stiepli, lai nosegtu šādas papildzonas, 
kā norādīts turpmākajā attēlā.

• minimālais attālums starp stieplēm šādā pārejā ir 15 cm,

• minimālais šādas pārejas platums ir 57 cm

Min 15 cm Min 57 cm

0 cm
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Darbība

Nospiest ON/OFF

Nosūtīt robotu uz 
bāzes staciju

Mirgojošs zaļš: mauriņa robots 
uzlādējas bāzes stacijā.

Mirgojošs sarkans: ir kāds 
darbības traucējums. Pārejiet uz 
šīs instrukcijas sadaļu 
"Traucējumi un to novēršana" 
vai pieslēdzieties ar mobilo 
lietotni, lai uzzinātu vairāk.

Ātri mirgojošs sarkans: 
perimetra stieple ir bojāta. 
Pārbaudiet perimetra stieples 
savienojumu ar bāzes staciju. 
Sazinieties ar mūsu tiešsaistes 
atbalsta centru, lai noskraidotu 
vairāk par atbilstošu rīcību.

Sākt standarta pļaušanas 
darbību (līdz 2 stundām)

Sākt īsu pļaušanas 
darbību (60 min)

Turiet

Nospiediet

Nospiediet

Nospiediet

2 sekundes

tukšgaitā

vienreiz

divreiz

Rīcība

C pielikums 
Pamatinformācija par darbību

Indikatori

Sarkans

Sarkans

Zaļš
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