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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.
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Brīdinājuma uzlīmes 
un to skaidrojumi

Šis simbols norāda, ka elektrības vadiem ir divkārša 
izolācija.

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

Šis produkts atbilst piemērojamām ES direktīvām.

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 pļaušanas 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 tā darbības laikā.

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

7. Nepārvietojieties, sēžot uz mauriņa pļaušanas robota.
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A. Pirms lietošanas
1. Pirms mauriņa 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 kaimiņu informēšanu par riskiem
un par to, ka mauriņa pļaušanas robota darbības laikā ir
aizliegts ienākt Jūsu mauriņa teritorijā.

4. 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.

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 mauriņā nav jābūt.

3. Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi nav
nodiluši vai bojāti. Nomainiet tos, ja nepieciešams
(Daļas Nr. MRK7003A/MRK7003W).

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

1. Nelietojiet mauriņa 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.
5. Neaizskariet asmeni, pirms tas nav pilnīgi pārtraucis rotēt.
6. Nelietojiet mauriņa pļaušanas 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. Pagarinātāja vadam ir jābūt 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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SVARĪGI! Transportēšanas nolūkiem ir 
ieteicams saglabāt oriģinālo iepakojumu.

Lielākā attālumā
Pārvietojot mauriņa robotu lielākā attālumā, 
deaktivējiet drošības slēdzi.

D. Pārvietošana
Darbu veikšanas zonā:
1. Nospiediet pogu STOP, lai

apturētu robotu.
2. Izmantojiet tālvadības

aprīkojumu (pieejama kā
papildpiederums vai izmantojot
mobilo lietotni), lai robotu
pārvietotu no vienas vietas uz
citu.

3. Ja ir atšķirīgs zemes augstuma
līmenis, nospiediet drošības
slēdzi un nesiet ierīci aiz šim
nolūkam paredzētā roktura.



6 7

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 deaktivējiet drošības slēdzi, 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,
deaktivējiet drošības slēdzi un pārbaudiet, vai asmenim nav
bojājumu. Nomainiet asmeni, ja tas ir nodilis vai bojāts (daļas Nr.
MRK7003A/MRK7003W), 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. MRK7003A/MRK7003W).

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.

BRĪDINĀJUMS!
Ja ir iespējams negaiss, atvienojiet perimetra stiepli no 
bāzes stacijas/perimetra slēdža un strāvas padeves 230 V/ 
120 V spraudni no kontaktligzdas.
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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 pļaušanas 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 pļaušanas 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 
pļaušanas 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. Pretnozagšanas / deaktivējošā ierīce
Pretnozagšanas/deaktivējošās ierīces sistēma 
nodrošina, ka robotu varēs iedarbināt un lietot tikai 
persona, kuras rīcībā būs drošības kods. Sākumā 
Jums būs jāievada paša izvēlēts 4 ciparu kods, kuru 
turpmāk lietosiet kā drošības kodu. Šo funkciju ir 
īpaši ieteicams aktivēt, lai mauriņa pļaušanas 
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 pļaušanas robots tiek pacelts no zemes asmens 
darbības laikā, tas uzreiz beigs rotēt.

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

E. Šķēršļu sensors
Jūsu mauriņa 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 pļaušanas robota un asmens darbību.

G.Drošības slēdzis
Drošības slēdža deaktivēšana aptur mauriņa robota darbību. To ir 
nepieciešamas deaktivēt pirms robota pacelšanas un pirms 
jebkuriem apkopes darbiem.

H. Bāzes stacija / perimetra slēdzis un
perimetra stieple
Mauriņa pļaušanas robots nevar darboties ja caur bāzes staciju/
perimetra slēdzi nav uzstādīta un aktivēta perimetra stieple. Ja 
perimetra stieples signāls tiek izslēgts, mauriņa pļaušanas robots 
pārtrauc darboties. 



Aiziet!
Ķeramies 
pie darba!
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Uzņemiet mājās savu 
jauno draugu!
Apsveicam - Jūs esat iegādājies patiesi lielisku ierīci! Vēl pavisam 
nedaudz un Jūs varēsiet iepazīties ar savu jauno komandas biedru. 
Drīz Jūs pārliecināsieties, ka mauriņa pļaušanas darbos varat uz to 
pilnīgi paļauties.  

Mauriņa pļaušanas robots pats izbrauks no bāzes stacijas iepriekš 
noteiktās dienās un laikos, nopļaus zāli un atgriezīsies bāzes 
stacijā, kur tiks uzlādēts tā akumulators. 

Jums būs jāuzstāda perimetra stieple, kas būs kā siena, lai mauriņa 
robots neizbrauktu no teritorijas un būtu norobežots no 
objektiem, kurus gribat aizsargāt. 

Jūsu jaunais mauriņa pļaušanas 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.
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Turklāt tas novietojas centrāli virs perimetra stieples, nodrošinot 
to, ka malas tiek nopļautas precīzi un glīti.

Izskatīgu mauriņu nodrošina regulāra pļaušana, un tieši par to 
mauriņa robots arī rūpējas. 

Ja būsiet ievērojis visas uzstādīšanas instrukcijas, varēsiet baudīt 
savu brīvo laiku, kamēr Jūsu jaunais draugs darbosies dārzā. 
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Pārziniet savu mauriņu 
Kāds ir J ūsu mauriņa tips?

Ķerieties pie darba
Izvēlieties vietu bāzes stacijai

Parūpējieties par enerģiju
Pievienojiet elektrotīklam

Pēc uzstādīšanas 
pārbaudiet 
Pārbaudiet, kā robots darbojas

Izvietojiet stiepli 
Izveidojiet virtuālo robežu

Tātad - kas ir 
darāms?
Pareiza pļaušanas mauriņa robota uzstādīšana nodrošinās 
maksimālus rezultātus. Tāpēc, lai darbs būtu paveikts 
perfekti, rīkojieties atbilstoši norādījumiem.
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Komplektācija

Produkts
Jūsu jaunais mauriņa pļaušanas 
robots

Bāzes stacija ar vadu
Bāzes stacijā tiek uzlādēts 
mauriņa robota akumulators. 
15 m garais zemsprieguma vads 
savieno bāzes staciju ar 
barošanas bloku.

Barošanas bloks
Barošanas bloks mauriņa 
robota akumulatora 
uzlādēšanai.

Perimetra stieple
Norobežo mauriņa robota 
darba zonu

Lietošanas instrukcija

LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA
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Sākam darbu...

RoboRuler 
Perimetra stieples attāluma no 
mauriņa malas mērīšanai

Mietiņi bāzes stacijai (x4) 
Bāzes stacijas 
nostiprināšanai pie zemes

Mietiņi stieplei
Stieples nostiprināšanai 
pie zemes

Instruments asmeņiem Instruments 
drošai asmeņu noņemšanai

Savienotājs
Perimetra stieples savienošanai ar bāzes 
staciju

Pļaušanas augstuma pagarinātājs

Vieglākai pļaušanas augstuma 
regulēšanai

Stieples savienotāji
Perimetra stieples savienošanai tās 
sagriešanas gadījumā
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Pamatzona

Pamatzona

Papildzona

Ja labi pārzināsiet sava mauriņa specifiku, izvairīsieties no ne 
vienas vien pilnīgi nevajadzīgas kļūdas tā kopšanā, kā arī 
varēsiet vieglāk un precīzāk uzstādīt nepieciešamo 
aprīkojumu.
Jūs varat izlaist noteiktas turpmākās šīs rokasgrāmatas nodaļas, ja tās 
neattiecas uz Jūsu mauriņa veidu. 
Tātad - kāds ir Jūsu mauriņš?

Pārziniet savu 
mauriņu!

A tips
Tikai pamatzona
Jūsu mauriņa teritorija ir 
nepārtraukta zona, un visas 
mauriņa vietas ir pietiekami 
platas, lai robots varētu tur 
izbraukt cauri (vismaz 2 m 
platas šaurākajā vietā) .

B tips
Pamatzona + 
papildzona 
Jūsu mauriņš sastāv no vairāk 
nekā vienas zonas. Šī s zonas 
savieno šaura pāreja (1-2 m).  
Robots var izbraukt starp šīm 
zonām, lai nopļautu visu 
platību.
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Pamatzona

Pamatzona

Papildzona

Atdalīta zona

Atdalīta
zona

C tips
Pamatzona + 
atdalīta zona 
Jūsu mauriņš sastāv no divām vai 
vairākām savstarpēji 
nesavienotām zonām (tās atdala 
žogs, celiņš vai kāds cits šķēršlis). 
Mauriņa pļaušanas robots nevar 
izbraukt starp šīm zonām.

D tips
Pamatzona + 
papildzona + atdalīta 
zona
Dažas Jūsu mauriņa daļas ar 
papildzonu savieno šauras 
pārejas (līdz 2 m platas), un dažas 
zonas ir pilnīgi atdalītas no 
pamatzonas ar žogu, taciņu, 
celiņu vai citu šķērsli, un mauriņa 
pļaušanas robots nevar 
pārbraukt no vienas zonas uz 
citu.



20 21

Izvēlieties vietu bāzes stacijai un barošanas blokam 
Bāzes stacija ir vieta, kur tiek uzlādēts mauriņa pļaušanas robota 
aumulators un kur sākas un beidzas perimetra stieple. Šajā uzstādīšanas 
posmā J ūs noteiksiet bāzes stacijai piemērotāko vietu.

Ķerieties pie 
darba!

Bāzes stacija būs jāuzstāda vēlāk, kad būs izvietota perimetra 
stieple.

PADOMS

Nosakiet piemērotāko uzstādīšanas 
veidu
Ir divi varianti bāzes stacijas uzstādīšanai:

Mauriņa iekšpusē 
Iekšējā uzstādīšana

Stūrī
Ārējā uzstādīšana
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Ievērojiet vienkāršus bāzes stacijas 
novietošanas norādījumus
Apsvērums A
Ne tālāk kā 15 m no kontaktligzdas.

Barošanas bloks

Bāzes stacija

15 m pagarinātāja 
vads 
(zemsprieguma)
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Apsvērums B
Ne mazāk kā 1,5 m taisnas 
stieples posms bāzes 
priekšpusē un ne mazāk kā 10 
cm tās aizmugurē, lai 
pļaušanas robots varētu pareizi 
iebraukt bāzes stacijā.

Min. 1,5 m
 

Min. 10 cm
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PADOMI

• Ja jūsu mauriņā ir papildzonas, bāzes staciju novietojiet lielākajā
no tām.

• Novietojiet to līdzenā, apēnotā vietā, lai paildzinātu aumulatora
kalpošanas laiku.

• Saglabājiet vismaz 1 m attālumu no smidzinātāju galviņām, lai
nesabojātu mauriņa pļaušanas robota iekšējās daļas.

Apsvērums C 
Pārliecinieties, ka zeme ir līdzena 
un pilnīgi horizontāla un ka nav 
nogāzes.
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•
•

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

JUMS 
VAJADZĒS 

• Āmurs
• Neliels, plakans un Phillips skrūvgrieži
• Kombinētās knaibles

Izvietojiet perimetra stiepli ("virtuālā robeža"), kas 
nosaka mauriņa pļaušanas robota darba zonu.

Izvietojiet stiepli

PADOMI

Mīksti šķēršļi
Mīksti šķēršļi ir puķu dobes, dīķi un 
mazi kociņi. Tie ir jāaizsargā, 
izveidojot perimetra stieples saliņām.

Pēc tam izvietojiet perimetra stiepli, ievērojot 
pareizu darbību secību.

Vispirms nosakiet visus šķēršļus un 
nogāzes
Pirms sākat nostiprināt mietiņus, nosakiet visus šķēršļus un slīpumus. 

ŠĶĒRŠĻI
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Nogāzes slīpums ir pārāk liels, ja ...
Pļaušanas robots sasveras tā, ka tā daļa attālinās no zemes. 
Izvairieties no šādiem slīpumiem mauriņa darbības zonā.

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.

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.

PADOMS

Slīpas zonas mauriņā
Jūsu mauriņa robots spēj nopļaut slīpas 
zonas mauriņā ar slīpumu, kas 
nepārsniedz 35% (35 cm pacēlums uz 1m).

Maks. 15%

Mazāk nekā 10% Vairāk nekā 10%
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A. Dariet visu pareizi
jau no sākuma

Pirms sākat darbu, apejiet ap savu 
mauriņu un izplānojiet, kā uzstādīt 
perimetra stiepli. Ņemiet vērā šķēršļus un 
slīpumus.

Mietiņš

Perimetra 
stieple

Kad ir atlikts tukšā gala posms, 
nostipriniet pirmo mietiņu 
zemē, lai nostiprinātu stieples 
galu.

Izvelciet stiepli apm. 30 cm garumā caur atveri spoles ietvarā un ar 
mietiņu nostipriniet stiepli vietā, kur plānojat uzstādīt bāzes staciju.

Ritiniet stiepli pretēji pulksteņa rādītāja virzienam apkārt 
mauriņam, sākot ar bāzes stacijas vietu.

Izvietojiet to brīvi pa mauriņa perimetru, ejot gar mauriņa malu. Ja 
nonākat pie zonas/objekta, kur nepieciešama īpaša pieeja, 
izvietojot stiepli, precīzi ievērojiet turpmākajās nodaļās izklāstītos 
norādījumus.
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Min. 10 cm (4”)

10 cm (4”)

4-5 cm

10 cm (4”)

Pamatzona

Ko darīt, ja nepieciešama ārējā 
bāze?
Skatiet turpmākos zīmējumus, lai izprastu, kā izvietot 
perimetra stiepli šādā gadījumā.

PADOMS

Ņemiet vērā taisno stieples posmu aiz bāzes.

Tiešsaistē ir 
ievietots 

informatīvs video
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B. Nodrošiniet pienācīgu attālumu
Perimetra stieple ir jānostiprina pie zemes ar mietiņiem, kas tiek 
nodrošināti kopā ar produktu. Izmantojiet RoboRuler, lai 
noteiktu attālumu, kas jāievēro starp perimetra stiepli un 
mauriņa malu vai šķēršļiem. 

• Nostipriniet mietiņus ik pēc nedaudziem metriem un stūros. Šajā
posmā nostipriniet minimālo mietiņu skaitu. Pārējos
nepieciešamos mietiņus varēsiet iestiprināt zemē vēlāk.

• Cieši pievelciet stiepli, kamēr iedzenat mietiņu maksimālā
dziļumā.

• Nesabojājiet ūdens apgādes caurules.

TIPS
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20 cm 

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

Ja mala ir gluda vai ar pazeminājumu, 
izmantojiet RoboRuler tuvo attālumu.

Ja mauriņa mala ir siena, izmantojiet 
RoboRuler lielāko attālumu.

28 cm

Min 1,2 m
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Kreisie pagriezieni

45˚

• Perimetra stieple nav jāierok zemē, bet, ja to darāt, rociet ne dziļāk
par 5 cm.

• Stiepli ir ieteicams ierakt atklātās vietās, piemēram, gar gājēju
celiņiem.

• Ja uzstādīšanas pabeigšanai ir vajadzīgs vairāk stieples, Jūs varat to
pievienot, izmantojot ūdensdrošos savienotājus, kas ir iekļauti
komplektācijā (sk. nodaļu "Perimetra stieples savienošana").

PADOMI

C. Izveidojiet noapaļotus pagriezienus
Izvietojot stiepli pa perimetru, nodrošiniet 45 grādus visos 
pagriezienos pa kreisi.

20 cm
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• Stieples, kas ved uz saliņu un prom no tās, ir jānostiprina ar vienu
un to pašu mietiņu.

• Perimetra saliņām ir jābūt vai nu taisnstūra formas vai apaļām.

Novietojiet perimetra 
stiepli pulksteņa rādītāja 
virzienā ap šķērsli, citādi 
mauriņa robots iebrauks 
saliņā vai nespēs kārtīgi 
nopļaut zāli ap to.

PADOMI

D. Izvairieties no mīkstiem šķēršļiem
Mīksti šķēršļi ir puķu dobes, dīķi un mazi kociņi. Tie ir jāaizsargā, 
izveidojot perimetra stieples saliņas.

Nodrošiniet ne mazāk kā 1 m 
attālumu starp saliņām. Ja šķēršļi 
ir tuvāk, veidojiet vienu saliņu.

Ja attālums starp saliņu un perimtra stiepli ir 
mazāks par 1 m, padariet šķērsli par mauriņa 
malas daļu.

Perimetra stieples pozīcija

Perimetra stieple
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A tips
Tikai pamatzona

B tips
Pamatzona + 

Papildzona

C tips
Pamatzona + 

Atdalīta zona

D tips
Pamatzona + 
Papildzona + 
Atdalīta zona

Pamatzona

Atdalīta zona

Pamatzona

Pamatzona

Papildzona

Pamatzona

Papildzona Atdal.
zona

Nosakiet savu mauriņa tipu

Papild- 
    zona

Pamatzona

Šaura 
pāreja

Pamatzona

Pamatzonu un papildzonu 
savieno šaura pāreja. Lai mauriņa 
pļaušanas robots varētu izbraukt 
tai cauri, tai ir jābūt vismaz 1 m 
platai.

Jums nav papildzonas? Izlaidiet šo 
nodaļu!

E. Kā izvietot stiepli papildzonā
B tips / D tips



32 33

10cm 

28cm

Pamatzona

Papildzona

Divas 
stieples zem
1 mietiņa50cm Min. 50cm

Min. 50cm

50cm 

•

•

Ja šaurā pārēja ir īsāka par 2 m, nosakiet pārejā tikai vienu
kvadrātveida perimetra stieples saliņu.
Ievērojiet precizitāti, izvietojot stiepli šaurās pārejās, lai nepieļautu,
ka pļaušanas robots pēkšņi iebrauc citā zonā.

Šaurajām pārejām ir jābūt stingrām, līdzenām un gludām.

PADOMI

Tiešsaistē ir 
pieejams informatīvs 
video ar praktiskiem 

padomiem
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Divas stieples zem
viena
mietiņa

Bāzes stacija

Atdalītā zona, kas mazāka par 

100 m2

F. Kā izvietot stiepli atdalītā zonā
Jums nav atdalītas zonas? Izlaidiet šo 
nodaļu!

C tips / D tips

Ja atdalītā zona ir lielāka par 100 m2, mauriņa pļaušanas robots 
nevarēs nopļaut visu tās platību vienā reizē. Tāpēc ir ieteicams 
izvietot tai savu stiepli atsevišķi un pieslēgt to savai bāzes stacijai.

Ja atdalītā zona ir mazāka par 100 m2, stiepli vari izvietot divos 
veidos. 

1.variants
Pagariniet perimetra stiepli no pamatzonas, pārvietojot to pāri
šķērslim.
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2. variants
Izvietojiet zonā stiepli atsevišķi un pievienojiet perimetra slēdzim
(papildpiederums).

Perimetra 
slēdzis

Atdalītā zona, kas mazāka par 

100 m2

Pamatzona
Barošanas bloks
un bāzes stacija
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G. Pabeidziet stieples uzstādīšanu
Kad perimetra stieple ir izvietota, abi stieples gali, kas satiekas 
bāzes stacijā, ir jāsavieno.

• Izmantojiet vienu un to pašu mietiņu, lai piestiprinātu
abus stieples galus zemei.

PADOMI • Nogrieziet galus, lai abas stieples būtu vienādā garumā.

Pienācīgi satiniet abus stieples galus kopā.
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Noņemiet izolāciju no stieples galiem 5 mm garumā, ievietojiet 
savīto posmu savienotājā un nostipriniet to, izmantojot nelielu, 
plakanu skrūvgriezi.

Grūtākā darba

daļa ir paveikta!
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4-5cmĀrējas uzstādīšanas gadījumā 
novietojiet bāzes staciju ar 
nelielu nobīdi uz labo pusi, 
lai mauriņa pļaušanas robots 
varētu netraucēti un ērti 
iebraukt bāzes stacijā. 

Pievienojiet 
elektrotīklam

Novietojiet bāzes staciju plānotajā vietā un 
nocentrējiet to uz perimetra stieples.

Uzstādiet un pievienojiet bāzes staciju
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Ievietojiet divus 
mietiņus bāzes 
stacijas atverēs, kā 
norādīts attēlā.

Pievienojiet zaļo perimetra stieples savienotāju bāzes 
stacijai, kā norādīts turpmāk, nodrošinot pareizo polaritāti.

Iestiprinot mietiņus, nesabojājiet apūdeņošanas sistēmas caurules.
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Raugieties, lai savienotājs būtu pilnīgi iestiprināts līdz 
pat baltajai atzīmei.

Pievienojiet barošanas bloka DC kabeli 15 m 
garajam pagarinājuma kabelim.

Ņemiet vērā turpmāko, lai 
izvēlētos barošanas blokam 
atbilstošu vietu:

A. Barošanas bloka pievienošana

• Izvēlieties vietu tuvu 
kontaktligzdai.

• Novietojiet to ārpus mauriņa 
perimetra.

• Ir ieteicams izvēlēties sausu 
vietu, kur bloks būs aizsargāts 
pret vides ietekmi.

PADOMS
Barošanas 
bloks

Bāzes 
stacija

15 m
Pagarinātājvads
(zemsprieguma)
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Pievienojiet barošanas bloku parastajai kontaktligzdai.

LED indikators

Pēc šīs darbības uz bāzes stacijas būtu jāmirgo zaļam LED 
indikatoram, ja mauriņa robots ir ārpus tās, vai jābūt pastāvīgi 
zaļam indikatoram, ja robots ir bāzes stacijā.

Pagarinātāja vads no barošanas bloka līdz bāzes stacijai 
ir droši jānostiprina pie zemes! Nodrošiniet, lai aiz tā 
nekādā gadījumā nevarētu aizķerties un paklupt! 
Pagarinātāja vadu novietojiet TIKAI virs mīkstām 
virsmām; tam nevajadzētu šķērsot cietas virsmas 
(piemēram, piebraucamo ceļu vai gājēju celiņu), kur to 
nevar droši nostiprināt.
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Apsveicam!  Tagad varat ķerties klāt pašam robotam. 

JUMS VAJADZĒS:

• mauriņa pļaušanas robotu,
• atlikušos perimetra stieples nostiprināšanas mietiņus,

• atlikušos bāzes stacijas nostiprināšanas mietiņus.

... Glāzi vīna (vai kā līdzīga).

A. Sagatavošana startam
Pirms mauriņa pļaušanas robota iedarbināšanas ir jāpaveic 
noteiktas darbības.

Pārbaudiet mauriņa 
robotu

1. Noregulējiet pļaušanas 
augstumu (15-60 mm), 
pagriežot pļaušanas 
augstuma regulēšanas pogu:

• Lai augstumu palielinātu,
pagrieziet pulksteņa rādītāja
virzienā.

• Lai augstumu samazinātu,
pagrieziet pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam.

• Pļaušanas augstums ir
norādīts mauriņa pļaušanas
robota sānā.

Sagatavoj iet savu mauriņa pļaušanas robotu un pārbaudiet tā 
darbību.

ZEMU AUGSTU

Vadības
panelis

Drošības 
slēdzis

Pļaušanas augstuma
indikators
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Pirms pļaušanas augstuma regulēšanas vienmēr 
izslēdziet drošības slēdzi!

Mauriņa pļaušanas robotam ir pietiekami daudz enerģijas, 
lai veiktu sākotnējo konfigurēšanu. Pēc tās pirms pirmās 
pļaušanas tas būs jāuzlādē. Pirmā uzlādēšana aizņems 24 
stundas.

B. Iestatiet pamata iestatījumus
Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu ātro sākotnējo 
konfigurēšanu.

2. Ieslēdziet drošības slēdzi.

•

•

Lietojiet kompletācijā iekļauto pagarinātāju, lai pļaušanas
augstuma regulēšana būtu vienkāršāka.
Mēs iesakām sākt no augstākā pļaušanas augstuma un
pakāpeniski pazemināt to līdz vēlamajam augstumam.

PADOMI
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Iestatiet dienu un laiku:
• Ritiniet, lai iestatītu dienu, 

un apstipriet, nospiežot OK.
• Ritiniet, lai iestatītu laiku, 

un apstipriniet, nospiežot 
OK.

Vadības paneļa lietošana:

• Spiediet bultiņu "Pa labi" vai "Pa kreisi", līdz ir 
redzama nepieciešamā opcija.

• Nospiediet OK, lai izvēlētos displejā redzamo 
vērtību.

• Nospiediet "Atpakaļ" ("Back"/STOP), lai ietu atpakaļ 
vai atceltu darbību.

Izvēlieties mērvienības un formātu:

Zona/Attālums     Temp. Laiks

EU Metrs Pēc Celsija 24 stundas

US Pēda Pēc Fārenheita 12 stundas
(AM/PM)

Labās/kreisās puses 
bultiņas

Iestatījumu poga
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PADOMS

Lai atsāktu iestatīšanas procesu, 4 sekundes turiet 
vienlaikus nospiestu STOP + iestatījumu pogu + 
kreiso bultiņu. Šādi Jūs atjaunosiet rūpnīcas 
iestatījumus, kādi tie bija, kad nopirkāt mauriņa 
pļaušanas robotu.

Nosakiet pamatzonas platību
Ritiniet, līdz ir redzama platība (m2) 
pamatzonai, kur ir uzstādīta bāzes stacija.

Ja ir vēl kāda zona (papildzona vai atdalītā 
zona), neiekļaujiet to pamatzonas platībā (tā 
būs jāiestata atsevišķi).

C. Pārbaudiet bāzes 
stacijas pozīciju
Pēc platības iestatīšanas būs redzams U001 
("Pārbaudiet bāzes stacijas pozīciju"):

Novietojiet mauriņa pļaušanas 
robotu uz mauriņa 3 m pirms 
vietas, kur robots iebrauc 
bāzes stacijā. Novietojiet to 
pavērstu pret perimetra stiepli 
un nospiediet OK, lai sāktu 
pārbaudi.
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• 

Ja tiek rādīta ziņa E3 ("Nav stieples signāla"), pārbaudiet, vai 
barošanas vads, pagarinājuma kabelis un bāzes stacijas stieples 
ir pareizi savienotas. Pārbaudiet, vai nav pārgriezta perimetra 
stieple. 

• 

Ja tiek rādīta ziņa U O51 ("Mainiet bāzes stacijas pozīciju"), 
pārbaudiet, vai bāzes stacija ir novietota līmenī ar perimetra 
stiepli. Ja kāds šķērslis kavē robota iebraukšanu bāzes stacijā, 
pārvietojiet šo objektu.

• Nostiprinot mietiņus, nesabojājiet apūdeņošanas sistēmas 
caurules.

Mauriņa pļaušanas robots dosies bāzes 
stacijas virzienā un iebrauks tajā. 
Pēc tam tas izbrauks no bāzes stacijas, 
apstāsies tās priekšā un displejā būs 
redzams U 002 ("Nostipriniet 
mietiņus").

Ievietojiet divus atlikušos mietiņus 
bāzes stacijas atverēs. Nospiediet OK.
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Ja ir redzams UO52 ("Noregulējiet stiepli") un mauriņa robots 
apstājas un sāk braukt atpakaļgaitā, pārvietojiet stiepli 
nedaudz uz iekšpusi un nospiediet OK, lai turpinātu pārbaudi.

D. Pārbaudiet stieples pozīciju
Ja ir redzama ziņa U003 ("Pārbaudiet 
stieples pozīciju"), Jūsu mauriņa pļaušanas
robots ir gatavs pārbaudīt, vai perimetra 
stieple ir uzstādīta pareizi. 
Nospiediet OK. 
Mauriņa robots sāks kustību. Ejiet līdzi robotam, kamēr tas 
apbrauc ap mauriņu gar visu perimetru. 

Ja viss noritēs veiksmīgi, mauriņa pļaušanas robots iebrauks bāzes 
stacijā, un uzstādīšanas process būs pabeigts.
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 (Neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem, kas mazāki par 800m2)
• Kad mauriņa pļaušanas robots pabeidz darbību, tas dodas uz 

bāzes staciju, novirzoties no iepriekšējām sliedēm (režīms 
"Virzīties stieples tuvumā").

• Pēc stieples pozīcijas pārbaudes ir ieteicams pārbaudīt mauriņa 
pļaušanas robota darbību režīmā "Virzīties stieples tuvumā".

• Vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu un 
izmantojiet izvēlni P006, lai sāktu pārbaudi.

• Ja mauriņa robots nevar veikt šo pārbaudījumu bez grūtībām, 
samaziniet maksimālo novirzīšanās attālumu no stieples, 
izmantojot izvēlni P004.
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E. Pabeidziet perimetra stieples uzstādīšanu
Ievietojiet atlikušos mietiņus gar perimetra stiepli tā, lai tie būtu apmēram ik pēc 
1 metra.

Neraizējieties, ja pirmajās dienās mauriņš izskatīsies 
plankumains. Pēc nedaudzām pļaušanas reizēm tas 
izlīdzināsies. 

• Drošības slēdzim lādēšanas laikā ir jābūt pozīcijā "On".
• Neaiztieciet asmeņus.
• Nekad nepļaujiet zāli, kad tuvumā ir cilvēki, īpaši bērni, 

un mājdzīvnieki.
• Raugieties, lai mauriņā nebūtu svešķermeņu.

Nostipriniet pagarinātāja vadu tā, lai aiz tā nevarētu aizķerties un paklupt. 

F. Uzlādējiet mauriņa pļaušanas robotu
Novietojiet mauriņa pļaušanas robotu uz bāzes stacijas un pirms pirmās 
pļaušanas ļaujiet tam pilnīgi uzlādēties (līdz pat 24 stundām). Kad tas būs 
pilnīgi uzlādējies, tas automātiski izbrauks no bāzes stacijas atbilstoši 
noteiktajam pļaušanas grafikam.

PADOMS
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Papildzonu pievienošana
Ja mauriņam ir papildzonas un tās ar pamatzonu savieno šaura 
pāreja, Jums ir savam mauriņa pļaušanas robotam jānorāda, kā 
sasniegt šīs zonas.

Lai to izdarītu, vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu 
iestatījumu pogu, kas atrodama uz pļaušanas robota paneļa. 
Ritiniet, līdz nonākat pie izvēlnes P002. Turpmākajā tabulā ir 
aprakstīts,  kā izmantot šo izvēlni, lai ieprogrammētu darbību 
papildzonā.

Izvēlne Iestatījums Apraksts

P022 Pievienojiet 
papildzonu

• Atverot izvēlni, tiek rādīts A 1/A2/A3/A4. Tas ir 
nākamās programmēšanai pieejamās papildzonas  
nosaukums. Nospiediet OK.

•

•

Ja mauriņa pļaušanas robots pašlaik nav bāzes stacijā,  būs 
redzams ziņojums U044 ("Novietojiet mauriņa pļaušanas robotu 
bāzes stacijā"). Izpildiet šo norādījumu un nospiediet OK.  
Mauriņa pļaušanas robots pats dosies gar perimetra stiepli uz 
papildzonu.

• Kad mauriņa pļaušanas robots ir vismaz 5 m papildzonas 
teritorijā, nospiediet STOP un norādiet papildzonas 
platību. Nospiediet OK.

• Attālumu līdz papildzonas iekļūšanas punktam var precizēt 
vēlāk, izmantojot izvēlni P023.
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Perimetra stieples savienošana
(ja nepieciešams)

• Ievietojiet abus stieples galus 
savienotāja vistālāk esošajās 
kreisās un labās puses 
pozīcijās.

• Pārliecinieties, vai stieples ir 
maksimāli ievietotas savienotājā.

• Ar stangām saspiediet pogu, kas 
ir savienotāja augšpusē. Pogai ir 
jābūt pilnīgi piespiestai, 
nesabojājot savienotāju.

Vai Jūsu īpašumā ir arī atdalītas zonas? 
Mauriņiem, kuriem ir pilnīgi nesavienotas atdalītās zonas, šo zonu platības ir 
jāiestata atsevišķi.
Lai to izdarītu, vairāk nekā 3 sekundes turiet nospiestu iestatījumu pogu, 
kas atrodama uz mauriņa pļaušanas robota paneļa. Ritiniet, līdz nokļūstat 
pie  izvēlnes P014. 
Turpmākajā tabulā ir aprakstīts, kā izmantot šo izvēlni, lai ieprogrammētu 
darbību atdalītajā zonā.
Ekrāns        Iestatījums Apraksts

P014

Pievienojiet atdalīto
zonu

• Ļauj pievienot atdalīto zonu.
• Atdalītajai zonai A tiek rādīts L2. Nospiediet OK.
• Ritiniet līdz atdalītās zonas platībai un nospiediet OK.

Internetā ir 
pieejams noderīgs 

video
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Viss gatavs!
Tagad atpūtieties un 
ļaujiet savam mauriņa 
pļaušanas robotam 
strādāt!



Iepazīstiet savu mauriņa robotu
 Izvēlnes struktūra 
 Automātiskā darbība 
Manuālā darbība
Iezīmes 
Periodiskās apkopes 
Traucējumi un to novēršana 
Biežāk uzdotie jautājumi
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Lai mauriņa robota lietošana sagādātu prieku, vispirms izprotiet tā 
uzbūvi un iespējamos ziņojumus. Ja zināsit, kā tas darbojas un 
sazinās ar Jums, viss norisināsies bez sarežģījumiem.

Ārējās daļas

STOP poga

Pļaušanas 
augstuma 
indikators

Vadības panelis

Iepazīstiet savu 
mauriņa robotu
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Asmens

Ārējais 
savienojums
uzlādēšanai

Rokturis nešanai

Pļaušanas panna

Pļaušanas augstuma 
regulēšanas poga

Drošības slēdzis
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Vadības panelis un displejs

Ziņojumi 
lietotājam/
Pulkstenis/
Nākamais 
izbraukšanas laiks

Nedēļas
diena

Aumulators un 
uzlādēšanas
indikators:
Pastāvīgi sarkans- zems 
akumulatora uzlādes līmenis

Mirgojošs zaļš - 
lādējas

Pastāvīgi zaļš - pilnīgi 
uzlādēts

Indikators 
Platības 
iestatījums

Robots 
ir bāzes
stacijā

Indikators

Dienas 
un laika iestatījums

Indikators

Indikators
Pļaušanas
stundu
iestatījumi

Lietus 
sensors

Indikators 
Neaktīvā laika
iestatījums

Pļaut ar malām/
Kreisā 

bultiņa
ritināšanai

Pļaut bez malām/
Labā bultiņa 
ritināšanai

STOP/ pēdējās darbības atcelšanas poga

Poga 
Home (Mājas)

Iestatījumu 
poga 
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LED indikators

Bāzes stacijas LED indikators

Indikators Nozīme

Pastāvīgi zaļš Perimetra stieples signāls ir 
pietiekams, robots ir bāzes stacijā

Mirgojošs zaļš
Perimetra stieples signāls ir pietiekams, 
robots ir ārpus bāzes stacijas

Ātri mirgojošs sarkans
Perimetra stieple ir bojāta vai 
atvienota

Lēni mirgojošs sarkans Slikts perimetra stieples savienojums vai 
stieple ir pārāk gara

Pastāvīgi sarkans Problēma ar strāvas padevi
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Izvēlnes 
struktūra

Izvēlnes daļu pilnu aprakstu varat saņemt, sazinoties ar mūsu 
tiešsaistes palīdzības servisu.

Pamatiestatījumi (Basic Settings)
Šī ir visvairāk lietotā izvēlne. Katram no pamatiestatījumiem 
ir speciāla ikona uz mauriņa pļaušanas robota.

Nospiediet iestatījumu pogu.  
Katru reizi nospiežot šo pogu, Jūs 
pāriesiet no vienas izvēlnes uz citu:

Atsevišķus iestatījumus nosaka katrai zonai atsevišķi.
Zonu nosaukumi:
L1 – Pamatzona
L2 – Atdalītā zona A
L3 – Atdalītā zona B

A1 – Papildzona 1 
A2 – Papildzona 2 
A3 – Papildzona 3

PADOMS

Diena un laiks
Iestatiet pareizu laiku un nedēļas dienu. Atjauniniet šo 
informāciju katru reizi, kad ieslēdzat mauriņa robotu.

Pļaušanas stundas
Pievienojiet papildu pļaušanas laiku. 
Sk. 3. nodaļu.

Neaktīvais laiks
Nosakiet laiku mauriņa robota neaktīvajam laikam. 
Sk. 3. nodaļu.

Platība
Iestatiet katras sava mauriņa zonas platību.
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Papildiestatījumi (Advanced Settings)
Šī ir papildiestatījumu izvēlne īpašiem iestatījumiem, tāpēc nav 
bieži lietojama.

Iestatījums Apraksts

P001 Pļaušanas biežums
Izvēlies augstāku vērtību biežākai pļaušanai. 
Sk. 3. nodaļu.

P002 Saliņas (ieslēgts režīms/izslēgts režīms) 
Meklējot bāzi, robots izvairās no saliņām.

P003 * Virzīšanās stieples tuvumā (ieslēgts režīms/izslēgts režīms) 
Robots dodas uz bāzi noteiktā attālumā no mauriņa malas, lai 
neveidotos riteņu nospiedumi.

3 sekundes turiet
nospiestu iestatījumu pogu.

Tiek rādīts P001.

Ritiniet, izmantojot
bultiņas pogu

Lai izvēlētos 
iestatījumu, 
nospiediet pogu OK.

3 sekundes

(*) Šis iestatījums neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem zem 800 m2.
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Iestatījums Apraksts
P004* Maksimālais virzīšanās stieples tuvumā attālums 

Maksimālais pieļaujamais attālums no malas, kad ir aktivēta P003.

P005* Minimālais virzīšanās stieples tuvumā attālums
Minimālais pieļaujamais attālums no malas, kad ir aktivēta P003.

P006* Virzīšanās stieples tuvumā tests
Pārbaudiet mauriņa robotu maks. attālumā, kas noteikts izvēlnē P004.

P007 Lietus sensors ieslēgts/izslēgts
Automātiski aptur darbību lietus gadījumā.

P008 Lietus sensora jutīgums
Iestatiet augstāku vērtību, lai noteiktu augstāku jutību lietus uztveršanai.

P009 Malu pļaušana ieslēgta/izslēgta
Automātiskā malu pļaušana aktivēta/deaktivēta.

P010 Bloķēšana bērnu drošībai ieslēgta/izslēgta
Bloķējiet pogas, lai novērstu nejaušu piespiešanu. Sk. 5. nodaļu.

P011 Pretnozagšanas funkcija ieslēgta/izslēgta
Aktivējiet un iestatiet 4 ciparu PIN kodu robota 
aizsardzībai. Sk. 5. nodaļu.

P012 PIN kods aizsardzībai pret nozagšanu
Izmainiet un apstipriniet jauno PIN kodu aizsardzībai pret 
nozagšanu. Sk. 5. nodaļu.

P013 Bāzes stacija ieslēgta/izslēgta 
Uzstādiet papildu bāzi atdalītajai zonai.

P014 Pievienot atdalīto zonu
Nosakiet jaunu atdalīto zonu un iestatiet platību.

P015 Dzēst zonu
Dzēsiet atdalīto zonu vai papildzonu.

P016 Skaņa ieslēgta/izslēgta
Ieslēdziet vai izslēdziet darbības skaņas.

(*) Šis iestatījums neattiecas uz modeļiem, kas paredzēti mauriņiem ar platību zem 800 m2.
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Iestatījums Apraksts
P017 Mobilā komunikācijas sistēma

Aktivējiet GSM moduļa aprīkojumu (ja ir uzstādīts).

P018 Statistika Ieslēgta/Izslēgta
Nosūtiet darbības statistika diagnostikai.

P019  
jiet

P020  
jiet

P021  
jiet jiet . 

P022 Pievienot papildzonu
Veiciet papildzonu pievienošanas procesu.  

et

P023

P024

Palielināt attālumu līdz papildzonai 
Precizējiet attālumu līdz papildzonas piekļuves punktam. Šī izvēlnes opcija ir 
redzama tikai tad, ja ir noteikta papildzona.

SmartMow ieslēgts/izslēgts
Palieliniet pļaušanas efektivitāti.  
Noteiktu mauriņa konfigurāciju gadījumos šis režīms var būt mazāk efektīvs.

P025 SmartMow malu pārklāšanās režīms 
Optimizējiet SmartMow režīmu.

P026 Turbo Mow ieslēgts/izslēgts
Ļauj pļaut ātrāk. Pēc pļaušanas cikla šī funkcija tiek 
automātiski deaktivēta. 

P027 RoboHome ieslēgts/izslēgts
Precīza lietus noteikšana, ja ir uzstādīts RoboHome.

P028 Ārējā bāze
Nosakiet ārējās bāzes attālumu.
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Automātiskā 
darbība

• Platības iestatījums ļauj automātiski noteikt Jūsu mauriņam 
nepieciešamo pļaušanas laiku - pļaušanas cikla ilgumu.

• Mauriņa robots parasti veic vairākas secīgas pļaušanas sesijas, līdz 
noslēdz pilnu pļaušanas ciklu.

• Katrs pļaušanas piegājiens sākas iepriekš noteiktā laikā, ad 
mauriņa robots ir pilnīgi uzlādēts.

• Jūs varat ierobežot automātisku darbību noteiktos laikos, 
izmantojot neaktīvā laika iestatījumu.

• Kad pļaušanas cikls ir pabeigts, mauriņa robots paliek bāzes stacijā 
līdz nākamā cikla sākumam.

• Intervāls starp pļaušanas cikliem tiek noteikts ar pļaušanas 
biežuma iestatījumu.

• Ja nepieciešams, pļaušanas stundu iestatījums ļauj pievienot 
papildu pļaušanas laiku, lai uzlabotu pļaušanas rezultātus.

Uzziniet, kā konfigurēt automātisko darbību un kā to manuāli apiet, kad 
nepieciešams.
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3 sekundes turiet nospiestu 
iestatījumu pogu.
Tiks rādīts P001.

Lai piekļūtu, nospiediet OK.

Izmantojiet bultiņas, lai 
izvēlētos vēlamo pļaušanas 
biežumu:
01 – RETI (viens pļaušanas

cikls nedēļā)

02 - VIDĒJI 
(divi pļaušanas 
cikli nedēļā)

03 - BIEŽI (mauriņš tiek 
pļauts ik dienu)

Nospiediet OK, lai apstiprinātu.

*Šī opcija ir pieejama tikai zonām, kurās ir bāzes stacija.

3 sekundes

Norādiet mauriņa pļaušanas robotam, kad strādāt
Pļaušanas biežums* kontrolē pļaušanas ciklu regularitāti. Jo lielāks 
biežums, jo biežāk mauriņš tiks pļauts, un otrādi.
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Divreiz nospiediet 
iestatījumu pogu, līdz 
ir izgaismots pļaušanas 
stundu indikators.

Ar ritināšanas bultiņām 
noregulējiet pļaušanas 
laiku (%) un, lai 
apstiprinātu, nospiediet 
OK.

Šī iestatījuma noklusējuma vērtība 
ir 0100 (100%). To var mainīt no 

0050 (50%) līdz 0150 (150%). 

Piemērs: vērtība 110% nozīmē, ka mauriņa pļaušanas robots mauriņa teritorijā darbosies par 10% ilgāk.

X 2

Ja pļaušanai nepieciešams ilgāks laiks
Ja pļaušanas rezultāti nav apmierinoši, pļaušanas stundu 
iestatījums ir regulējams (procentuāli), pielāgojot pļaušanas 
ilgumu mauriņa platībai.
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Neaktīvo dienu un stundu iestatīšana
Jūs varat noteikt konkrētas dienas vai stundas, kad negribat, 
lai mauriņa pļaušanas robots strādā dārzā.

Nospiediet OK. Sāks mirgot "Mo" (pirmdiena).

Ar labās vai kreisās bultiņas taustiņu pārejiet 
uz dienu, kuru vēlaties noteikt kā neaktīvu.

Nospiediet OK, lai pārslēgtos starp 
attiecīgās dienas "Aktīvs" vai "Neaktīvs" 
opcijām.

LED ir izgaismota - "Neaktīva 
diena" (mauriņa pļaušanas robots 
paliks bāzes stacijā visu dienu). 
LED ir izslēgta - pļaušanai 
atbilstoša diena.

Lai noteiktu šādus neaktīvos 
periodus, trīs reizes nospiediet 
iestatījumu pogu.

Būs pastāvīgi izgaismota 
neaktīvā perioda ikona.

X 3
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Ritiniet cauri visām dienām 
pa labi, līdz sāks mirgot 
"Neaktīvās stundas".

Iestatiet laiku, kurā 
sākas neaktīvās 
stundas, un nospiediet 
OK.

Iestatiet laiku, kurā 
beidzas neaktīvās 
stundas, un 
nospiediet OK.

•
•

Mauriņa robots nedarbosies neaktīvājās stundās visās nedēļas dienās. Ja 
konkrētās szonas platībai tiks deaktivēts pārāk liels dienu/stundu skaits, 
tiks rādīts "E8" (Saīsiniet neaktīvo laiku). Šādā gadījumā saīsiniet 
neaktīvo laiku, lai mauriņa pļaušanas
robotam būtu pietiekami daudz laika darbam.

• Lai neaktīvās stundas izslēgtu, nosakiet 
vienu un to pašu laiku gan sākumam, gan 
beigām (piemēram, 00:00 līdz 00:00).

PADOMI

Plānojiet pļaušanas laikus droši
Pārliecinieties, lai mauriņa robota darbības laikā dārzā neviena 
nebūtu. Nosakiet neaktīvos laikus brīžos, kad tuvumā varētu būt 
cilvēki, īpaši bērni, un mājdzīvnieki.



66 67

Pauze automātiskai darbībai noteiktā zonā

Ja vēlaties ieslēgt pauzi automātiskai darbībai noteiktā mauriņa 
zonā, varat to izdarīt izvēlnē Programma ieslēgta/izslēgta.

3 sekundes turiet 
nospiestu iestatījumu 
pogu.
Tiks parādīts
P001. 

Ar bultiņas pogu
ritiniet 
līdz izvēlnei P021.

Nospiediet OK.

Ar bultiņām ritiniet 
līdz nepieciešamajai 

zonai: 
L1 – Pamatzona
A1 – Papildzona 1 
A2 – Papildzona 2 
A3 – Papildzona 3
ALL – Viss mauriņš

Lai apstiprinātu, nospiediet OK.

Pārslēdzieties starp 
ieslēgts/izslēgts 
(ON/OFF).

Lai apstiprinātu,
nospiediet OK.

Ja programma noteiktā zonā ir deaktivēta, pļaušanas robots šo zonu izlaidīs, tomēr tik un tā 
turpinās pļaut visa mauriņa malu.

3 sekundes



Manuāla 
darbība

68 69

PADOMS

Ja ir noteikta papildzona, tiks rādīts L1 (Pamatzona), kad 
izvēlēsities darbības režīmu. Izmantojiet bultiņas, lai ritinātu un 
izvēlētos pļaujamo zonu. Apstipriniet, spiežot OK.

Manuāls darbības režīms ir piemērots, ja vēlaties pats aktivēt 
mauriņa robotu un likt tam strādāt neatkarīgi no grafika.

Nospiediet jeburu pogu, lai displejs ieslēgtos.

Ja akumulators ir pilnīgi uzlādēts, tiks 
rādīts nākamās pļaušanas reizes sākuma 
laiks. Pretējā gadījumā būs redzama 
pašreizējā diena un laiks.

Darbības
režīms

Pļaušana
ar malu

Pļaušana
bez malas

Bērnu drošības
funkcija

ir izslēgta

Nospiediet kreiso 
bultiņu vienu reizi.

Nospiediet labo bultiņu vienu reizi.

Bērnu drošības
funkcija

ir ieslēgta

Nospiediet kreiso bultiņu, 
pēc tam nospiediet OK.

Nospiediet labo bultiņu, 
pēc tam nospiediet OK.



Iespējas
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• Lai paaugstinātu pļaušanas augstumu,  pagrieziet pulksteņa 
rādītāja virzienā.

• Lai samazinātu pļaušanas augstumu, pagrieziet pretēji 
pulksteņa rādītāja virzienam.

• Pļaušanas augstums ir redzams mauriņa pļaušanas robota sānā.

Noregulējiet pļaušanas augstumu (15-60 mm) , pagriežot 
pļaušanas augstuma regulēšanas pogu:

zemāk augstāk
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PADOMS

Ja bērnu drošības funcija ir aktivēta,  lai mauriņa pļaušanas robotu 
varētu izmantot, vispirms nospiediet kādu no darbības režīma pogām 
un pēc tam nospiediet OK, lai apstiprinātu.

3 sekundes turiet nospiestu 
iestatījumu pogu. Būs 
redzams
P001.

Ar bultiņām ritiniet
līdz
izvēlnei P010.

Nospiediet OK.

Pārslēdzieties starp 
ieslēgts/izslēgts (ON/OFF).

Lai apstiprinātu,
nospiediet OK.

3 sekundes

Bērnu drošības funcija
Ja nevēlaties pieļaut, ka bērni nejauši piespiež kādu no mauriņa 
pļaušanas robota darbības pogām, atveriet bērnu drošības režīma 
izvēlni.
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3 sekundes turiet 
nospiestu iestatījumu 
pogu.
Būs redzams
P001.

Ar bultiņu pogām 
ritiniet līdz
izvēlnei P011.

Nospiediet OK.

Nospiediet ON.

Lai apstiprinātu, 
nospiediet OK.

Izvēlieties četrciparu 
PIN kodu.

3 sekundes

Pretnozagšanas funkcija
Pretnozagšanas funkcija aktivē trauksmes signālu, ja mauriņa 
pļaušanas robots neplānoti pamet tam paredzēto zonu. Pēc 
noklusējuma pretnozagšanas funkcija ir deaktivēta. Lai to pirmo 
reizi ieslēgtu:
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PADOMI

• Ievadiet ciparu kombināciju, kuru 
varēsiet atcerēties. Pierakstiet to šīs 
rokasgrāmatas beigās.

• Pretnozagšanas sistēma automātiski 
bloķēs mauriņa pļaušanas robotu, ja 
nebūs nekādas aktivitātes (netiks spiesta 
poga vai nenotiks savienošanās ar 
mobilo lietotni) 30 minūtes.

• Aktivējot pretnozagšanas sistēmu, tiks 
parādīts 0000. Ievadiet savu četrciparu 
kodu, lai deaktivētu pretnozagšanas 
funkciju.

• Ja kods netiek ievadīts, ziņojums 
nomainās uz U062 ("Drīz tiks 
iedarbināts trausmes signāls"). Ievadiet 
kodu, citādi ieslēgsies trausmes signāls.
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Lai mauriņa robots vienmēr būtu labā darba kārtībā, iesakām 
aizvest mauriņa robotu pie sertificēta izplatītāja servisa 
veikšanai, pirms to novietojat uzglabāšanai ziemas laikā.

Vienreiz mēnesī:
• Pārbaudiet mauriņa pļaušanas robota apakšdaļu.  Iztīriet 

to, ja nepieciešams. Atbrīvojiet pļaušanas mehānisma 
apakšdaļu no piekaltušas zāles paliekām (izmantojot 
nelielu kociņu vai ko tamlīdzīgu).

• 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.

BRĪDINĀJUMS
Smagu traumu un bojājumu risks!

Vienmēr izslēdziet drošības slēdzi, pirms ceļat mauriņa 
robotu. 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 
neasiniet asmeni.

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

Regulārās 
apkopes
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Traucējumi un to novēršana
Redzamais 
paziņojums

Iespējamais 
cēlonis

Rīcība 

E1
"Robots ir 
iesprūdis"

Mauriņa pļaušanas robots 
ir iesprūdis un nevar 
turpināt kustību.

Pārbaudiet, vai mauriņā nav bedru vai 
alu. Ja ir, aizberiet tās ar zemi.

Pārbaudiet, vai perimetra stieple nav 
pārāk tuvu malai. Pārvietojiet stiepli 
tuvāk mauriņa iekšienei.

 E2  
"Izbraukšana 
ārpus zonas"

Perimetra stieple ir 
pārāk tuvu malai.

Pārvieto stiepli tuvāk mauriņa iekšienei.

Mauriņa nogāze malas 
tuvumā ir pārāk stāva un 
mauriņa robots izslīd 
ārpus teritorijas.

Neiekļaujiet zonas ar pārāk 
stāvām nogāzēm.

Mauriņa mala ir pārāk 
nelīdzena.

Aizberiet alas un bedres, kas ir gar 
malu, līdz tās ir vienā līmenī ar zemi.

E3  
"Nav stieples 
signāla"

Ir atvienota elektrības 
padeve vai ir 
elektropadeves traucējumi.

Pārliecinieties, vai ir nodrošināta 
elektrības padeve.

Iespējams, jārestartē 
signāla ģenerators.

Atvienojiet strāvas vadu no kontaktigzdas 
un pēc 10 sekundēm atkal pievienojiet to.

Perimetra stieple nav 
pievienota bāzes stacijai.

Pārbaudiet, vai perimetra stieple ir 
pievienota bāzes stacijai. Pārliecinieties, 
vai savienotājs ir pareizi uzstādīts.

Perimetra stieple ir pārgriezta. Pārbaudiet, vai stieple nav pārgriezta.

E4  
"Pārbaudiet 
elektrosavienojumu"

Īslaicīgi elektrības 
padeves traucējumi

Pārliecinieties, vai ir 
nodrošināta elektrības padeve.

Kontaktdakša nav kārtīgi 
iestiprināta rozetē.

Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir rozetē.

Nav uzlādēšanas avota. Notīriet bāzes stacijas uzlādēšanas 
kontaktus un pārbaudiet, vai bāzes stacija 
ir pievienota elektrotīklam.

E5
"Pārbaudiet 
pļaušanas 
augstumu"

Pļaušanas sistēma ir 
pārslogota, jo ir pārāk 
gara zāle, pļaušanas 
mehānismā ir iesprūdis 
kāds objekts vai kaut kas 
ir aptinies ap asmeni. 

Izslēdziet drošības slēdzi un pārbaudiet 
asmeni. Ja pļaušanas pannas zonā ir kāds 
nosprostojums vai svešķermenis, 
atbrīvojiet mehānismu no liekā.

Palieliniet pļaušanas augstumu un 
ieslēdziet režīmu TurboMode. 
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Redzamais
paziņojums

Iespējamais 
cēlonis

Rīcība 

E8
"Saīsiniet 
neaktīvo laiku"

Mauriņa platībai ir neatbilstoši 
daudz neaktīvo dienu un/vai 
stundu.

Samaziniet neaktīvo dienu 
un/vai stundu skaitu.

Pļaušanas biežums ir pārāk liels 
pašreizējiem neaktīvā laika 
iestatījumiem.

Samaziniet pļaušanas biežumu. 
Sk. nodaļu par pļaušanas 
biežuma regulēšanu.

Platības iestatījums ir pārāk liels 
ievadītajam neaktīvajam laikam.

Samaziniet platības iestatījumu

E9 
"Skatiet rokasgrāmatā 
izklāstītos 
traucējumus"

E9 tiek rādīts visiem pārējiem kļūdas 
paziņojumiem, kas nav iepriekš 
uzskaitīti.

Nospiediet labo bultiņu, lai 
saņemtu apstāšanās iemesla 
numuru, un skatiet to mūsu 
tiešsaistes palīdzības centrā.

U009 Darbības dati tiek sūtīti ar GSM moduļa 
starpniecību.

Nekas nav jādara. Kad dati būs 
nosūtīti, sāksies uzlādēšanas 
process. Tas var aizņemt dažas 
minūtes.

U025 Izslēdziet pirms celšanas. Pirms pļaušanas robota celšanas 
un nešanas izslēdziet sistēmas 
slēdzi ("Off").

U032 Mauriņa pļaušanas robots ir 
pievienots lādēšanai, bet izslēgts.

Ieslēdziet sistēmas slēdzi 
("On"), lai varētu uzlādēt.

U086 Gaida perimetra signālu. Pārbaudiet visus kabeļu 
savienojumus. Mauriņa 
pļaušanas robots sāks 
automātiski darboties.

U087 Pļaušanas motors ir pārslogots 
pārāk ilgi.

Nekas nav jādara. Mauriņa 
pļaušanas robots sāks 
automātiski darboties, kad 
būs atdzisis.
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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 un lai robots tajā varētu vieglāk 
iebraukt. Pārliecinieties, vai perimetra stieple ir novietota taisni un ir 
nocentrēta vai ir pārvirzīta 4-5 cm pa kreisi ārējas uzstādīšanas 
gadījumā visa posma garumā zem bāzes stacijas. Bāzes stacijai jābūt 
novietotai maksimāli līdzenā vietā. 

Slikta pļaušanas kvalitāte
Asmens var būt neass. Izslēdziet drošības slēdzi. 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
Samaziniet neaktīvā perioda ilgumu un līdz ar to paātriniet 
pļaušanas ciklu, lai iegūtu vienmēŗigākus pļaušanas rezultātus. Ja 
konkrētajā periodā zāle aug īpaši ātri, saīsiniet pļaušanas ciklus 
iestatījumos Mowing Frequency (Pļaušanas biežums). Pagariniet 
pieļaujamo pļaušanas laiku iestatījumā Mowing Hours (Pļaušanas 
stundas), īpaši, ja mauriņa konfigurācija ir sarežģīta.

Mauriņa robots ilgstoši nepamet bāzes staciju
Mauriņa pļaušanas robotam esot bāzes stacijā, 1 sekundi turiet nospiestu 
pogu Home. 3 sekundes tiks rādīts neizbraukšanas iemesls. Apmeklējiet 
mūsu tiešsaistes palīdzības centru, kur atradīsiet kļūmju kodu 
skaidrojumus.

Mauriņa robots darbojas nepareizos laikos
Pārbaudiet, vai laiks mauriņa robotam ir iestatīts pareizi. Laika un 
dienas iestatījumi katru reizi, ieslēdzot mauriņa robotu, ir jāatjauno.
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