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Obecné infOmácie

ÚvOd

Gratulujeme vám, že ste si zakúpili výrobok, ktorý môže plne uspokojiť vaše očakávanie a potreby. Tento výrobok vznikol 
vo firme ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (Podnik s certifikátom UNI EN ISO 9001) software house, ktorý od r. 1982 
konsolidoval svoju činnosť a prítomnosť na medzinárodnom trhu.
Aplikovať pokročilé informatívne riešenia v sektoru priemyselnej automatizácie znamená  okrem iného optimalizovať výrobné 
aktivity a zjednodušiť pracovné procesy. A práve na základe neustálej vývojovej činnosti sa v laboratóriách ZUCCHETTI zrodil 
tento produkt.

Účel MaNuálu

• Tento manuál je neoddeliteľnou súčasťou prístroja, bol realizovaný výrobcom preto, aby počas celej svojej životnosti 
poskytoval potrebné informácie osobám, ktoré majú oprávnenie na prácu s prístrojom.

• Tieto osoby majú povinnosti okrem používania správnej techniky pri jeho používaní aj pozorne si prečítať tento manuál, 
porozumieť mu a aplikovať presne jeho pokyny.

• Tieto informácie poskytnuté výrobcom v originálnom (talianskom) jazyku môžu byť pre obchodné a legislatívne potreby 
preložené do iných jazykov.

• Venujte prosím chvíľu vášho času a prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré vám pômôžu predchádzať ríziku úrazu a 
škodám na zdraví na majetku osôb.

• Uschovajte tento manuál po celú dobu životnosti prístroja na známom a bezpečnom mieste, kde bude dobre prístupný a stále 
k dispozícii užívateľom pre prípad, kedy bude treba ho konzultovať.

• Niektoré informácie a ilustrácie, ktoré sú v tomto manuálu, sa môžu v niektorých detailoch odlišovať od vášho prístroja, tieto 
odlišnosti však nemajú vplyv na funkčnosť prístroja.

• Výrobca si vyhradzuje právo na zavedenie zmien povinnosti  predchádzajúceho upozornenia.

• Niektoré časti textu, ktoré sú veľmi dôležité, alebo upozorňujú na niektoré veľmi dôležité špecifikácie sú označené rôznym 
symbolom, význam týchto symbolov je nasledujúci.

Nebezpečenstvo- Pozor

Symbol upozorňuje na situácie vážneho nebezpečenstva, ich zanedbanie môže mať za následok riziko pre 
zdraví a pre bezpečnosť osob.

Opatrnosť – Výstraha

Symbol ktorý upozorňuje, že je potrebné postupovať vhodným spôsobom tak, aby nebolo ohrozené  zdraví a 
bezpečnosť osob a nevznikli hmotné škody.

Dôležité

Symbol upozorňuje na veľmi dôležité technické informácie, ktoré nesmú byť zanedbané.
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IDeNtIfIkácIa VýrObcu a PríStrOja

Identifikačný štítok ako je tu na obrázku je pripevnený priamo na 
prístroju. Na tomto štítku sú uvedené všetky údaje a odkazy, ktoré 
sú nezbytné pre bezpečnosť prevádzkovania.

Pre akékoľvek potreby či informácie kontaktujte servisné oddelenie 
výrobcu, alebo niektoré z autorizovaných zastúpení.
V každej vašej žiadosti o technický servis uvádzajte údaje, ktoré 
sú na identifikačnom štítku, približný počet hodín prevádzkovania 
a druh zistenej závady.

a. Identifikácia výrobcu.

b. Označenie zhody CE.

c. Model / výrobné číslo /rok výroby.

d. Technické údaje: Napätie, Spotreba, Stupeň ochrany, 
Hmotnosť, Šírka kosenia

Zucchetti Centro Sistemi S.P.A
Via Lungarno 305/A - 52028 Terranuova B.ni (AR) 

0000
0000000000000000000000000000000000

(C) Rok výroby

(C) Model

(B) Označenie zhody CE 

(A) Identifikácia výrobcu
(D) Technické údaje

(C) Výrobné číslo

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK

INfOrMácIe O beZPečNOStI

beZPečNOStNé OPatreNIa

• Výrobca vo fáze projektovania a konštruovania výrobku kládol výnimočnú pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdraví osob, 
ktoré pracujú s prístrojom. Okrem rešpektovania príslušných platných predpisov použil výrobca všetky “pravidlá správnej 
techniky výroby”. Cieľom týchto informácií je zvýšiť pozornosť užívateľov, so zvláštnym zreteľom na predchádzanie akýkoľvek 
rizík. Aj tak je ale opatrnosť nenahraditeľná. Bezpečnosť je v rukách osôb, ktoré pracujú s prístrojom.

• Pred zahájením používania si pozorne prečítajte tento manuál, uistite sa, že ste ho celkom pochopili, predovšetkým časti, 
ktoré sa týkajú bezpečnosti.

• Pri dvíhaní a manipulácii s nákladom treba rešpektovať informácie uvedené priamo na obaloch, na prístroji a v pokynoch 
dodaných výrobcom.

• Osobitnú  pozornosť  treba  venovať  symbolom,  ktoré  sú  na  nalepených  etiketách,  ich  forma  a  farba  majú  význam  
pre bezpečnosť. Etikety treba udržiavať stále čitateľné a rešpektovať pokyny, ktoré sú na nich uvedené.

• Používanie robota- kosačky je dovolené iba osobám, ktoré sú oboznámené s princípom jeho chodu a prečítali si obsah 
manuálu a dobre ho pochopili. 

• Používajte prístroj iba spôsobom, ktorý predpokladá jeho výrobca. Používanie prístroja nevhodným spôsobom môže spôsobiť 
riziko pre bezpečnosť a zdravie osôb a hmotných škôd. Nezabúdajte, že za škody a nebezpečenstvo vzniknuté iným osobám 
je zodpovedný iba prevádzkovateľ prístroja.

• Počas práce robota sa vždy najskôr presvedčte, či v jeho akčnej zóne nie sú osoby (predovšetkým deti, staré osoby a osoby 
s handicapom) a domáce zvieratá.

• Toto  zariadenie  nie  je  určené  na  používanie  osobami  (vrátane  detí),  ktoré  majú  obmedzené  fyzické,  poznávacie  
alebo mentálne  schopnosti,  alebo  nedostatočnú  skúsenosť/znalosti  o  jeho  prevádzke,  pokiaľ  nie  sú  pod  dozorom  inej  
osoby, zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo boli poučené o tom, ako zaobchádzať so zariadením. Deti sa musia zdržiavať 
v bezpečnej vzdialenosti od prístroja.

• Pokiaľ je prívodný kábel transformátora poškodený, treba ho nechať vymeniť u výrobcu alebo jeho zastúpenia, alebo osobou, 
ktorá má podobné charakteristiky tak, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

• Pokiaľ je robot v chodu, presvedčte sa , či nie sú v okruhu jeho pôsobnosti osoby (predovšetkým deti, staré a handicapované 
osoby)  a  domáce  zvieratá.  Kontrolujte  chod   robota  pokiaľ  viete,  že  sa  v  jeho  blízkosti  môžu  zdržiavať  deti,  staré  
a handicapované osoby a domáce zvieratá.

• Nedovoľte nikdy, aby si na robot sadali osoby.

• Nikdy nezdvíhajte robot počas chodu aby ste skontrolovali jeho kosiaci disk alebo na jeho prenesenie.

• Nikdy nedávajte nohy a ruky pod prístroj, ktorý je v chodu, predovšetkým to platí pre oblasť kolies.

• Neobchádzajte  a  neupravujte,  neodstraňujte  ani  nepremosťujte  inštalované  bezpečnostné  prvky,  ktoré  sú  na  prístroji. 
Nerešpektovanie týchto pokynov môže mať za následok rizika, a to aj veľmi vážne pre zdraví a bezpečnosť osôb.
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• Udržiavajte kosačku trávy v podmienkach prevádzky a údržby tak, ako ich predpisuje výrobca. Správne vykonávaná údržba 
umožní získať pri jej prevádzke najlepšie výsledky a predĺži aj životnosť výrobku.

• Pred  odblokovaním,  pred  zahájením  údržby,  regulácie,  ,  ktoré  môže  vykonávať  aj  používateľ  s  minimálnou  technickou 
skúsenosťou odpojte prívod elektriky a zapojte bezpečnostné zariadenie. Pri práci treba zabezpečiť všetky podmienky pre 
bezpečnosť, predovšetkým pri práci v dolnej časti robota na kosenie. Postupujte pritom podľa pokynov jeho výrobcu.

• Pri práci používajte pracovné pomôcky osobnej ochrany odporúčané výrobcom, predovšetkým ak sú zákroky vykonávané na 
žacom disku používajte ochranné rukavice.

• Pred výmenou batérie treba vždy najskôr odmontovať sekací kotúč.

• Skontrolujte, či nie sú prípadne prítomné vetracie otvory na napájači upchaté zvyškami zo kosenia.

• Aby sa predišlo nezvratnému poškodeniu elektrických a elektronických súčastí na robotu, nesmie sa tento umývať prúdom 
vody pod tlakom, nesmie sa ponoriť do vody, kompletne ani čiastočne, pokiaľ nie je vo vodotesnej verzii.

• Pracovníci,  ktorí  vykonávajú  na  robotu  opravy  počas  jeho  životnosti  musia  mať  predpokladanú  technickú  kvalifikáciu, 
schopnosti  a  skúsenosti  získané  a  uznávané  v  tomto  špecifikom  sektore.  Nedostatočná  kvalifikácia  môže  byť  príčinou 
ohrozenia bezpečnosti a zdraví osob.

• Pravidelne kontrolujte robot a presvedčte sa, či kosiaci disk, montážne skrutky a kosiaci mechanizmus nie sú opotrebené 
alebo poškodené. Veľmi opotrebené časti včas vymeňte, používajte originálne náhradné diely, ktorými zaručíte predpokladanú 
funkčnosť a bezpečnosť.

• Presvedčte sa, či sú všetky matky , skrutky a šrauby správne dotiahnuté tak, aby zaručili správne operatívne podmienky 
robota.

• Robot  nesmie  byť  prevádzkovaný  bez  horného  krytu.  Pokiaľ  došlo  k  mechanickému  poškodení  krytu,  treba  ho  
nechať vymeniť.

• Akýkoľvek zákrok riadnej či mimoriadnej údržby (napr. výmena batérií) smie vykonávať iba autorizovaný servis.

• Výrobný závod nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že nebudú použité originálne náhradne diely.

• Je prísne zakázané prevádzkovať a nabíjať robot vo výbušnom prostredí a v horľavom prostredí.

• Na  nabíjanie  robota  používajte  iba  dobíjačku  a  napájač  dodávaný  výrobcom.  Nevhodné  používanie  môže  spôsobiť 
elektrické výboje, prehriatie alebo únik žieravých kvapalín z batérie. V prípade vytečenia kvapaliny treba batériu umyť vodou 
neutralizovaná, v prípade, že sa kvapalina dostala do očí, poraďte sa s lekárom.

 beZPečNOStNé PrVky

1. Nárazník
V prípade nárazu do pevnej prekážky vo výške nad 9 cm (3.54 ") sa zapojí čidlo proti nárazom. Robot zablokuje pohyb v tomto 
smeru, odíde nazad a takto sa vyhne prekážke.
2. Svahomer
V prípade, že robot pracuje na naklonenom terénu, ktorý prevyšuje technické špecifikácie alebo v prípade, že sa robot prevráti, 
žací disk sa zastaví.
3. Vypínač na núdzové zastavenie
Je umiestený na ovládacom paneli s nápisom STOP ktorý je napísaný väčšími písmenami než sú ostatné nápisy na ovládači. Pri 
stisnutí tohto tlačítka  počas chodu kosačky  dôjde k okamžitej zástave  a žací disk sa do 2 sekúnd zastaví.
4. Ochrana pred prúdovým preťažením
Každý z  motorov (pre disk a pre kolesá) je trvale monitorovaný v každej situácii, ktorá môže spôsobiť preťaženie. Pokiaľ 
nastane preťažení motoru kolies, vykoná robot pokus o rozjazd v opačnom smere. Pokiaľ preťaženie stále trvá, robot sa zastaví 
a signalizuje chybu. Pokiaľ prúdové preťaženie nastane na žacom motore , sú pásma zákroku dve. Ak parametre spadajú do 
prvého pásma, vykoná robot zákrok na nápravu zahlteného žacieho disku. Pokiaľ je preťaženie pod ochranným pásmom, robot 
sa zastaví a signalizuje chybu na motoru.
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SIgNály Pre beZPečNOSť

Pred zahájení používania stroja 
si dobre prečítajte návod tak, 
aby ste mu porozumeli.

STOP

Nedotýkajte sa rotačného 
noža, nevkladajte ruky a nohy 
pod prístroj, ktorý je v chodu. 
Pred prístupom do týchto častí 
počkajte až otočné časti celkom 
zastanú.

Nestúpajte si na stroj.

STOP

Pred zahájením zdvíhania alebo 
spúšťania alebo zdvíhania 
najskôr zapnite zariadenie na 
bezpečnosť.

Počas chodu stroja sa 
zdržiavajte v primeranej 
vzdialenosti od neho.

Pozor! Nečistite a neumývajte 
stroj prúdom vody.

Počas chodu robota vždy 
skontrolujte , či nie sú v jeho 
pracovnej zóne deti, staré a 
handicapované osoby a domáce 
zvieratá. Pokiaľ je stroj v chodu, 
udržiavajte deti, 
iné osoby a domáce zvieratá v 
bezpečnej vzdialenosti .
Na obmedzenie tohto rizika 
odporúčame naprogramovať 
pracovný čas činnosti robota na 
vhodné hodiny.
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technické infOrmácie

techNIcké ÚDaje

Popis
Model

l50beu l50Deu

Maximálny odporúčaný  povrch na kosanie

Robot (*) m2 (sq ') 400 ( 4300 ')

Vlastnosti

Rozmery (B x A x P) mm 409x199x335

Hmotnosť robota vrát. batérie kg 7,9 8,2

Výška kosenia (Min-Max) mm ( ") 42-48 (1.65-1,88 ")

Priemer disku so 4 reznými nožmi mm ( ") 250 ( 9,84 ")

Pohonný systém 4WD

Elektrické motory V cc. (25.2 V)

Rýchlosť žacieho disku RPM
4000 Kosenie

3000 Údržba

Rýchlosť  pohybu Metrov/ 
Minútu 18 (59 ')

Maximálny odporúčaný sklon (*) %
50%. Prípustný v závislosti na stavu trávnika a podľa 
namontovaných prídavných zariadení.
40%. Maximálne. V podmienkach rovnomerného trávnika.

Prevádzková teplota prostredí Max °C
rObOt -10°(14 F.) (Min) +42° (107 F.) (Max)

Nabíjačka batérIe -10°(14 F.) (Min) +40° (104 F.) (Max)

Nameraná hladina hlučnosti dB(A) 72 (Max) − 65 (Udržiavanie trávnika)

Stupeň ochrany proti vode IP IP21

Elektrické vlastnosti

Napájač (pre lítiové batérie)
Prístroj s certifikátom meanwell

ELN-60-27 - trieda 2 
Input : 100 - 240 V~; 1,2 A; 50/60 Hz

Output: 29.3 V ; 2,3 A

Typ akumulátorov a dobíjanie

Batérie na dobíjanie Li-Ion 25.2V – 6.9Ah

Nabíjačka batérie 29.3 Vcc - 2.3 Ah

Priemerný čas dobíjania hh:mm 3:00 - ručné

Priemerný čas prevádzky (*) hh:mm 3:30

bezpečnosť zástavy disku

Čidlo na prevrátenie sériová výbava

Snímač zdvihnutia sériová výbava
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Príslušenstvo a prídavné zariadenia

Snímač detekovania trávy 
(patentované) počet 6

Snímač rozpoznávania hĺbky 
(patentované) na objednávku sériová výbava

Modulácia disku a inteligentná 
špirála sériová výbava

Snímač rozpoznávania pokoseného 
trávnika (patentované) sériová výbava

Žací nôž, 8-hraný
Najmä na začiatok sezóny, kedy tráva rastie rýchlo a pre trávniky, 

ktoré vyžadujú pri kosení väčší výkon.

na objednávku

Čistiaci disk (patentované)

Disk, ktorý je inštalovaný nad žacím nožom. Pomáhá udržiavať 
čistý podvozok. Špeciálne je  určený pre miesta, kde je príliš 

mokrá tráva.

na objednávku

(*) Podľa stavu trávy a trávnika.

ObecNý POPIS PríStrOja

Zariadením je robot, naprojektovaný a vyrobený na automatické 
pravidelné kosenie trávy v záhradách a na trávnikoch  v 
ktorejkoľvek dennej dobe. 

Je malý, kompaktný, tichý a v závislosti od rôznych vlastností 
plochy, ktorá je určená na kosenie, je aj ľahko prenosný.

Počas prevádzky robot kosí plochu, ktorá je vymedzená dlažbou 
a/alebo prekážkami (plotmi, stenou, atď.) 

Keď robot zistí, že neexistuje žiadna tráva na kosenie, alebo keď 
narazí na prekážku, zmení trasu náhodným spôsobom a začne 
kosiť opäť v novom smere. 

Robot na základe princípu náhody (“random”) automaticky pokosí 
celý ohraničený trávnik (pozri obrázok).

fuNkcIa raNDOM

Maximálna plocha trávnika, ktorú môže robot pokosiť, závisí od niekoľkých faktorov. Z nich sú najdôležitejšie:

• vlastnosti priestoru (nepravidelný obvod, nerovný povrch, rozčlenená plocha atď.)

• vlastnosti trávnika (druh a výška trávy, vlhkosť atď.)

• stav noža (naostrenie hrán noža, bez nečistôt a usadenín atď.)

• model robota a typ inštalovanej batérie
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hlaVNé ÚStrOjeNStVO/ DOPlNkOVá VýbaVa

1. robot.

2. akumulátorové batérie: napájajú motory noža a pohyb kolies.

3. Napájací zdroj: slúži na nabíjanie batérií a uchováva batérie stále nabité.

4. Základná doska: riadi automatické funkcie robota.

5. Ovládací tlačidlový panel: slúži na nastavenie a zobrazenie podmienok prevádzky robota.

6. Žací nôž: kosí trávu.

7. elektromotor: poháňa žací nôž.

8. elektromotor: jeden poháňa hnaciu jednotku pravého kolesa, zatiaľ čo druhý poháňa jednotku ľavého kolesa.

9. Snímače: slúžia na rozpoznanie vlastností terénu, v ktorom robot pracuje.

10. Snímače rozpoznania hĺbky: Slúžia na identifikáciu hĺbok. Sú umiestnené v rade s kolesami, aby robot mohol ľahko a 
rýchlo zmeniť smer.

11. Návod na používanie.

5

1
3

2

6

7

4

8

9

9

10

11



9 Návod na používanie

SK

MONtáŽ

baleNIe a VybaleNIe
Stroj je dodávaný vhodne zabalený. Pri vybalení postupujte opatrne a skontrolujte, či sú všetky súčasti neporušené.

Výstraha- upozornenie

Nenechávajte plastové obaly a vrecká v dosahu dojčiat, hrozí nebezpečenstvo zadusenia !

Dôležité

uschovajte obalový materiál pre budúce potreby.

PláNOVaNIe INštalácIe ZarIaDeNIa
Nie je ťažké robot inštalovať, ale vyžaduje si to určité predbežné plánovanie s cieľom určiť čo najlepší priestor na inštalovanie 
napájacieho zdroja.
Napájací zdroj umiestnite do ľahko prístupnej zóny.

 - Napájací zdroj musí byť inštalovaný na mieste, ktoré sa dá 
vetrať a ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi a 
priamym slnečným žiarením.

 - Napájací zdroj nesmie byť v priamom kontakte so zemou alebo 
s vlhkým prostredím.

Výstraha- upozornenie

umiestite napájač v bezpečnej vzdialenosti od 
dosahu detí. Napríklad vo výške nad 160 cm (63 ").

 

Výstraha- upozornenie

Pre potreby elektrického pripojenia musí byť v blízkosti zóny určenej k inštalácii prítomná zásuvka elektrického 
prúdu. Presvedčte sa či pripojenie na prívodnú sieť odpovedá príslušným platným predpisom . aby kosačka 
mohla fungovať naprosto bezpečne musí byť elektrické vedenie, na ktoré bude napájač pripojený,  opatrené 
správne fungujúcim  uzemnením.

Dôležité

Odporúčame inštalovať jednotku do skrine pre elektrické komponenty ( na vnútorné alebo vonkajšie aplikácie), 
opatrenej zamykáním a s dobrým vetraním tak, aby bola zabezpečená dostatočná výmena vzduchu.

Výstraha- upozornenie

Zabezpečte miesto, kde bude umiestený napájač proti vstupu nepovolaných osôb.



10Návod na používanie

SK

PríPraVa a VyMeDZeNIe hraNíc PracOVNých Plôch

príprava trávnika určeného na kosenie
1. Skontrolujte, či je trávnik určený na kosenie robotom rovný, bez dier, kameňov a ďalších prekážok. V prípade potreby je 

nutné plochu upraviť vyplnením dier a odstránením všetkých odstrániteľných prekážok. Ak nie je možné odstrániť niektoré 
prekážky, je nutné vyňať ich z pracovnej plochy robota.

2. Skontrolujte, či žiadna časť trávnika neprekračuje prípustný sklon (pozri “Technické údaje”).

Robot sa pohybuje voľne po trávniku vďaka snímačom, ktoré rozpoznajú prítomnosť trávnatého povrchu. Záhrada musí byť 
dostatočne skontrolovaná a pripravená tak, aby mal robot dostatočný priestor na rozpoznanie, či je dostatok trávy. Aby ste 
robot správne používali, dodržiavajte presne dole uvedené body.

OK

STENA
vyššia ako
9 cm. / 3,5 "

DLAŽBA S MINIMÁLNOU ŠÍRKOU 
25 cm. / 9,8 " 
So snímačom rozpoznania 
hĺbky je minimálna šírka dlažby 
10 cm / 4,0 "

ŽIVÝ PLOT MALÉ OBLÚKY

Príklady ohraničenia, zábran a opatrení, ktoré môžu byť použité na správne vymedzenie hraníc pracovnej plochy robota.

Dlažba
Na to, aby sa robot zastavil a zmenil smer, potrebuje minimálne 
25 cm (9.84 ") nezatrávnenej plochy. Ak ide o kosenie trávnikov s 
chodníkmi či obrubníkmi musia byť široké minimálne 25 cm (9.84 
"). Chodníky a obrubníky, ktoré sú užšie ako 25 cm (9.84 "), musia 
byť chránené ďalšou dlažbou alebo mechanickým vymedzením 
(napr. oblúkmi), do ktorých môže robot naraziť – tak, ako to 
znázorňuje obrázok. Robot vybavený snímačom rozpoznávania 
hĺbky potrebuje nezatrávnený pás široký minimálne 10 cm (4.00 ").

Minimálna šírka 25 cm (9,80 ")

OK

So snímačom rozpoznávania hĺbky je minimálna 
požadovaná šírka 10 cm (4,00 ")

Stena
Obvodová stena, ktorá vymedzuje pracovnú plochu, ju musí vždy 
presahovať minimálne o 9 cm (3,54 "). V prípade nižších stien 
zabezpečte priestor malými oblúčikmi či vhodnou dlažbou.

Minimálna výška 
9 cm. (3,50 ")

OK
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Živý plot
Pracovná plocha môže byť tiež účinne vymedzená živými plotmi. OK

Diery
Pracovná plocha nesmie byť vymedzená priekopami či dierami, 
ktoré sa nesmú vyskytovať ani na trávnatej ploche, určenej na 
kosenie. Pred uvedením robota do prevádzky sa ubezpečte, že 
na trávniku nie sú predmety ako hračky, kamene, vetvy alebo 
zavlažovacie zariadenie, ktoré vystupujú z terénu a bránia 
správnemu fungovaniu robota alebo môžu poškodiť nôž.

NIE

Prekážky a Zábrany
Obrázky zobrazujú príklad vnútorných a obvodových prvkov správnej pracovnej plochy. V prípade výskytu takých prvkov, akými 
sú korene či vyčnievajúce drôty, je nevyhnutné vymedziť obvod týchto prvkov dlažbou, stenami či bariérami a vyvarovať sa tak 
chybnej prevádzke robota. Pevné veľké prekážky (napr. stromy, stĺpy, steny atď. – pozri obrázok Prekážky), ktoré odolávajú 
úderom robota, nijako nebránia robotu v normálnej činnosti a nie je nutné vymedzovať ich.

OK OK



12Návod na používanie

SK

korene
V každom prípade zabráňte tomu, aby na pracovnej ploche zostali 
plochy nevymedzené bariérami, ktoré by robotu bránili v správnej 
prevádzke (korene, vonkajšie potrubie, pracovné nástroje atď.).

NIE

štrk

Nebezpečenstvo- Pozor

robot nerozpozná správne ohraničenie štrkom, 
lístím alebo malými kamienkami. Preto chráňte 
trávnatú plochu inými prvkami.

OK

NIE

Ostrý uhol

Nebezpečenstvo- Pozor

V trávnatých plochách, ktoré sú zakončené veľmi 
ostrým uhlom (pozri obrázok), sa robot nemôže 
obracať a ľahko sa pohybovať. taká oblasť musí 
byť vylúčená z kosenej plochy, pretože by robot cez 
ňu prešiel.

NIE
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SVahy
Overte si, že žiadna oblasť trávnika neprekračuje prípustný sklon (pozri “Technické údaje”).
Plochy, vykazujúce svahy väčšie, ako by zodpovedali vlastnostiam robota, či vlastnosti, ktoré sú nezlučiteľné so správnou 
prevádzkou robota (pozri nasledujúce odseky), sa nesmú kosiť.  Svahy väčšie ako je prípustné, musia byť vyňaté z kosenia.

Dôležité

Snímače, ktorými je robot vybavený, mu umožňujú rozpoznať neprípustný sklon terénu a zmeniť smer 
jazdy, čím zabráni jeho prevráteniu či chybnej prevádzke. Odhliadnuc od toho, je aj tak nutné tieto plochy 
s neprípustnými sklonmi terénu vymedziť a robot tak chrániť. V prípade svahov so sklonom na hranici 
prípustných limitov sa odporúča robot vyskúšať a kontrolovať počas jeho prvého používania.

POhyb DO SVahu

+ 0-40%

100 cm (39,3 ") 

40 cm
(15,74 ")

+ 40 %

OK

Viac Ako 1 m. / 39,3 "
so sklonom  0 až +40%

POhyb ZO SVahu

- 0-40%

100 cm (39,3 ") 

40 cm
(15,74 ")

- 40 %

OK

Viac Ako  1 m. / 39,3 "
so sklonom  0 až -40%

The robot can tackle height differences with a slope of up to 40% provided that they gradually slope down over a distance of 
more than one metre.

StrMé SVahy
V prípade náhlej zmeny sklonu (viac ako 25 %) to bezpečnostný systém robota vyhodnotí ako nezvyčajnú situáciu, zmení smer 
jazdy. Tým zabezpečí bezpečnosť robota, aby mohol pokračovať v kosení trávnika. Za zmenu sklonu sa považuje aj prítomnosť 
kmeňov stromov, ktoré vyčnievajú zo zeme, či kamene umiestnené okolo záhonov, ktoré sa postupne znižujú smerom k tráve.

Dôležité

V prípade svahov so sklonom na hranici prípustných limitov sa odporúča robot vyskúšať a počas jeho prvého 
použitia kontrolovať.

POhyb DO SVahu

+ 0-25%

100 cm (39,3 ") 

25 cm
(9,84 ")

+ 25 %

OK
medzi 0 a +25%

POhyb ZO SVahu

- 0-25%

100 cm (39,3 ") 

25 cm
(9,84 ")

- 25 %

medzi 0 a -25%

OK

Robot môže riešiť výškové rozdiely s maximálnym sklonom až 25 % - ak sa zvažujú náhle.
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Dôležité

Plochy s väčším sklonom, aký je povolený, robot nesmie kosiť.

MOŽNé PrVky VO VNÚtrI PracOVNej PlOchy a PríSlušNé beZPečNé 
VZDIaleNOStI

VhODNé ZalOŽeNIe jaZIerka

minimálna šírka dlažby 
70 cm / 27,5 "

minimálna výška 
steny 9 cm / 3,5 " ochrana oblúkmi 

minimálna šírka nezatrávnenej 
plochy 100 cm / 39,37 " OK

VODA

The figure above shows a work area which has been correctly delimited for the correct functioning of the robot.

Dôležité

foliage is usually detected as grass. In case of foliage, we suggest to increase the distance from the edge by 
about 20 cm (7,88 ").

NeSPráVNé ZalOŽeNIe jaZIerka

šírka dlažby menšia ako 
70 cm / 27,5 "

výška steny menej ako 
9 cm / 3,5 " šírka terénu menšia ako 

100 cm / 39,37 "

bez nezatrávnenej plochy

VODA

NIE

Vyššie uvedený obrázok zobrazuje pracovnú plochu, na ktorej neboli správne vymedzené pracovné plochy robota, takže nemôže 
správne pracovať.
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NabíjaNIe batérIe PreD PrVýM POuŽItíM

Robot umiestnite do blízkosti nabíjacej zóny.

1. Skontrolujte, či je napájacia jednotka pripojená k napájaciemu napätiu (110 V alebo 230 V).

2. Čiernu koncovku pripojte ku kolesu, označenému čiernym symbolom „-”.

3. Červenú koncovku pripojte ku kolesu, označenému červeným symbolom „+”.

Po prepojení sa robot automaticky zapne, aby zobrazil stav nabitia batérie (pozri Význam kombinácií indikácie LED diód).

Robot po dokončení nabíjania odpojte a stlačte tlačidlo “OFF/ON”.

Obrázok predstavuje správnu inštaláciu dobíjacej zóny robota.
Správne pripojenie nabíjacích konek torov k pólom, ktoré sa 
nachádzajú na kolesách robota.

Dôležité

Počas prvého nabíjania musí batéria zostať 
pripojená minimálne 4 hodín.
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NaStaVeNIe

ODPOrÚčaNIe Pre NaStaVeNIa

Dôležité

užívateľ môže vykonať len tie nastavenia, ktoré sú v súlade s postupmi, ktoré sú popísané v tomto návode. 
Nevykonávajte žiadne iné nastavenia, ktoré nie sú výslovne uvedené. Všetky špeciálne nastavenia, ktoré tu 
nie sú výslovne uvedené, musia urobiť výhradne pracovníci výrobcu alebo autorizovaného predajcu.

NaStaVeNIe Výšky kOSeNIa

1. Robot bezpečne vypnite stlačením tlačidla “ON/OFF” (pozri 
“Bezpečné vypnutie robota”).

2. Robot obráťte tak, aby nedošlo k poškodeniu ochranného 
krytu.

Dôležité

Použite ochranné rukavice, aby ste si neporezali 
ruky.

3. Demontujte skrutky, aby bolo možné vybrať nôž.

4. Vložte alebo vyberte dištančný krúžok, aby ste nastavili 
požadovanú výšku kosenia.

5. Umiestnite nôž späť na svoje miesto a utiahnite skrutky.

6. Robot obráťte do prevádzkovej polohy.

ZalOŽeNIe DIStaNčNéhO krÚŽku
NOŽOV SO SkrutkaMI

Skontrolujte, či sklon ostria noža v 
pracovnej polohe robota smeruje nadol.

Dôležité

Výšku kosenia znižujte postupne. Distančný krůžok odporúčame pridať po 2 až 3 dňoch. tým získate ideálnu 
výšku trávnatého porastu.
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POuŽItIe a PreVáDZka

ODPOrÚčaNIe týkajÚce Sa POuŽíVaNIa

Dôležité

 - Skôr, ako robot prvýkrát použijete, odporúčame vám pozorne si prečítať celý návod na použitie. 
ubezpečte sa, že ste všetko správne pochopili, najmä informácie, týkajúce sa bezpečnej prevádzky.

 - robot používajte výhradne na účely stanovené výrobcom. Nezasahujte do žiadneho mechanizmu za 
účelom získania iných funkcií ako tých, ktoré sa týkajú prevádzky robota.

POPIS OVláDaNIa rObOta

P
LA

Y

O
N

PA
U

S
E

ST
O

P

HIGH BATTERY

LOW BATTERY

O
FF

(D)

P
LA

Y

O
N

ST
O

P

HIGH BATTERY

LOW BATTERY

O
FF

PA
U

S
E

(C)

Obrázok znázorňuje umiestnenie ovládacích tlačidiel na stroji.

D. ON/Off: Toto tlačidlo stlačte na zapnutie alebo vypnutie robota.

c. Play/PauSe: Toto tlačidlo stlačte na spustenie alebo vypnutie robota v režime standby.

MeaNINg Of leD cOMbINatIONS

rObOt v Prevádzke

a. hIgh battery:  (ZELENEJ LED DIODY SVIETI STÁLE) 
plne nabitá batéria. PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP

H
IG

H
 B

A
TT

E
R

Y

LO
W

 B
A

TTE
R

Y

(A)

(B)

(C)

(D)

b. lOW battery: 1  (ČERVENYM LED DIODY 1  BLIKNUTIE)
stredná úroveň nabitia batérie.

 (LED ROSSO ACCESO FISSO) 
slabá úroveň nabitia batérie.

c. Play/PauSe:  (ŽLTÁ  LED DIODY  SVIETI STÁLE) 
pause / pause v dôsledku vybitia batérie.

 (ŽLTÁ  LED DIODY POMALÉ BLIKANIE) 
robot v pohotovostnom režime. Stlačte 
tlačidlo PLAY/PAUSE, robot zobrazí stav 
LED diód.

1  (ŽLTÁ  LED DIODY 1 BLIKNUTIE) 
trávnik je pokosený.

2  (ŽLTÁ LED DIODY 2 BLIKNUTIA) 
nie je tráva.

d. ON/Off:  (ZELENEJ LED DIODY SVIETI STÁLE) 
robot je v prevádzke.
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rObOt PrI DObíjeNí

a. hIgh battery:  (ZELENEJ LED DIODY SVIETI STÁLE) 
plne nabitá batéria.

PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP

H
IG

H
 B

A
TT

E
R

Y

LO
W

 B
A

TTE
R

Y

(A)

(B)

(C)

(D)

1  (ZELENEJ LED DIODY 1 BLIKNUTIE) 
stredná úroveň nabitia batérie.

b. lOW battery:  (ČERVENYM LED DIODY SVIETI STÁLE)
slabá úroveň nabitia batérie.

c. ON/Off:  (ZELENEJ LED DIODY SVIETI STÁLE) 
robot je v prevádzke.

uvedenie dO chOdu

1. Skontrolujte, či má trávnatý porast, určený na kosenie, výšku zlučiteľnú so správnou prevádzkou robota (pozri Technické 
údaje).

2. Nastavte požadovanú výšku kosenia (pozri Nastavenie výšky kosenia).

3. Skontrolujte, či bola pracovná plocha správne vymedzená a či sa na nej nevyskytujú prekážky, ktoré by obmedzovali správnu 
prevádzku robota – ako je to uvedené v kapitole “Príprava a vymedzenie pracovnej plochy” a v nasledujúcich kapitolách.

4. Odpojte robot od nabíjačky.

5. Robot umiestnite na trávnatý povrch do zóny s výskytom trávy, ktorá je vzdialená minimálne 1 m (40,00 ") od akejkoľvek 
prekážky.

6. Stlačte tlačidlo “OFF/ON” a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa robot úplne zapne.

7. Na spustenie robota stlačte tlačidlo “PLAY/PAUSE”.

Ak sa robot zastaví z dôvodov, ktoré sú popísané v kapitole “Vypnutie robota”, bezpečne ho vypnite a umiestnite ho opäť do 
zóny napájacej jednotky, aby sa dobil.

Dôležité

aby ste dosiahli lepšiu kvalitu kosenia a správnu činnosť rozpoznávacích snímačov trávnika, nezapínajte 
robot v daždi či v prípade vysokej vlhkosti. Najlepší výsledok dosiahnete v prevádzkových hodinách uprostred 
dňa.

uVeDeNIe DO PreVáDZky S ONeSkOreNýM VýjaZDOM

V prípade potreby sa robot dá zapnúť a nastaviť jeho výjazd až o 24 hodín neskôr.

Stlačte tlačidlo “OFF/ON” a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa robot úplne zapne. Krátko stlačte tlačidlo “OFF/ON”. Každé krátke 
stlačenie, ktoré má trvať približne 1 sekundu, znamená odloženie jeho výjazdu o hodinu.

Keď dokončíte sekvenciu stláčaní, počkajte, ako robot potvrdí nastavenie posunu času jeho výjazdu – vydá zvukové signály 
„píp“.

Robot bude čakať na vopred určenú dobu svojho výjazdu.

Dôležité

ak dôjde ku chybe, robot vypnite podržaním tlačidla „Off/ON“, a potom opäť pokračujte v sekvencii jeho 
spúšťania.
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PreVáDZka S ONeSkOreNýM VýjaZDOM

S robotom, zapnutým v režime PAUSE, 
stlačte tlačidlo “ON/OFF”. Každé stlačenie 

znamená posun jeho výjazdu o jednu hodinu,

Robot sa prepne do režimu 
STAND-BY a počká na nastavený

čas zapnutia/výjazdu.

Počkajte 

Stlačte tlačidlo “PLAY/PAUSE”napr. 4 krát = 4 hodiny

4 pípnutia = 4 hodiny

ZaPNutIe rObOta S VyPNutýMI SNíMačMI

Ak trávnatá plocha spĺňa určité podmienky, dá sa robot spustiť pomocou vypnutých snímačov trávy a snímačov rozpoznania 
hĺbky. Vďaka tomuto režimu sa dá robot spustiť aj na trávnatej ploche s nepriaznivým stavom. Napríklad ak je tráva príliš nízka, 
alebo ak je uľahnutá.

Použitie tohto režimu si vyžaduje určitú užívateľovu pozornosť.  Odporúčame, aby ste si nechali poradiť špecializovaným 
predajcom.

Tento režim sa dá aktivovať, ak je robot v stave PAUSE. Postupujte pri tom nasledovne:

Snímač trávy vypnutý, snímač hĺbky zapnutý:
Stlačte tlačidlo “PLAY/PAUSE” asi na 4 sekudny, až kým nebudete 
počuť 2 po sebe idúce pípnutia a kým neuvidíte, že 2x blikla LED 
PAUSE. Tento režim, ktorý sa smie použiť výhradne pri modeloch 
so snímačom hĺbky, umožňuje pracovať len so 4 snímačmi hĺbky. 
Použitie tohto režimu má význam na plochách, na ktorých je tráva 
nižšia ako sú senzory, ale aj napriek tomu je pravidelná.

hĹbka

Robot so zapnutým snímačom rozpoznávania hĺbky, 
minimálna šírka 10 cm / 4,0 "

SNíMač tráVy VyPNutý - SMíMač hĹbky ZaPNutý

Stlačte a podržte tlačidlo “PLAY/PAUSE”
asi 4 sekundy.

Uvoľnite tlačidloPočkajte na  

2 pípnutia  2 bliknutia+
4 sec.
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Snímač trávy zapnutý, snímač hĺbky vypnutý: 
Na 8 sekúnd stlačte tlačidlo “PLAY/PAUSE” – až kým nebudete 
počuť 3 po sebe nasledujúce pípnutia a kým neuvidíte, že 3x 
blikla LED PAUSE. Tento režim, ktorý sa môže použiť výhradne v 
modeloch so snímačom hĺbky, umožňuje pracovať len s prednými 
snímačmi trávy. Použitie tohto režimu má zmysel pri plochách, 
ktoré nie sú rovné a majú mnoho neočakávaných dier alebo je tam 
riedka tráva. 

SNíMač tráVy

Minimálna šírka 25cm / 9,8 "

Nebezpečenstvo- Pozor

V tomto režime robot potrebuje viac miesta na zmenu smeru jazdy. Dodržiavajte vzdialenosti, uvedené pre 
modely bez snímača hĺbky.

SNíMač tráVy ZaPNutý - SMíMač hĹbky VyPNutý

Stlačte a 8 sekúnd podržte
tlačidlo “PLAY/PAUSE”.

Uvoľnite tlačidloPočkajte na 

3 pípnutia 3 bliknutia+
8 sec.

Snímač trávy vypnutý, snímač hĺbky vypnutý: 
Na 12 sekúnd stlačte tlačidlo “PLAY/PAUSE” – až kým nebudete 
počuť 4 po sebe nasledujúce pípnutia a kým neuvidíte, že LED 
PAUS blikla 4-krát. Tento režim umožňuje prácu bez akéhokoľvek 
snímača. Použitie tohto režimu má význam najmä na trávnatých 
plochách v zlom stave. Tento režim použite len vtedy, ak je trávnik 
vymedzený malou stenou, plotom alebo živým plotom. 

OhraNIčeNIe tráVNIka
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SNíMač tráVy VyPNutý - SMíMač hĹbky VyPNutý

Stlačte a podržte tlačidlo “PLAY/PAUSE” 
aspoň 12 sekúnd.

Uvoľnite tlačidloPočkajte na

4 pípnutia 4 bliknutia+
12 sec.

beZPečNé VyPNutIe rObOta

Počas prevádzky robota môže nastať situácia, kedy bude 
nutné bezpečne ho vypnúť, aby sa zabránilo nebezpečenstvu 
nepredvídaného spustenia noža. Stlačte tlačidlo “STOP”.

Dôležité

V prípade údržby a opráv je nutné robot bezpečne 
vypnúť (napríklad: čistenie, nastavenie výška 
kosenia, atď).
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VyPNutIe rObOta

robot sa automaticky vypne, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

• Pokosený trávnik: Snímač rozpoznal pokosený trávnik, a tak nie je nutné v kosení ďalej pokračovať. Nabite batériu a za 
jeden alebo dva dni opäť robot spustite - v závislosti od rastu trávy.

• Nie je tráva: Snímače, ktoré rozpoznávajú trávu, dlhší čas nezaznamenali žiadnu trávu.

• Vybité batérie: Batérie vyčerpali svoju pracovnú kapacitu.

• Ochrana batérií: Ak sa batéria dostala kapacitne pod bod vybitia, robot sa úplne vypne. Nefunguje indikovanie LED diódami. 
V tomto prípade robot dobite. Robot sa nezapne okamžite, ako za normálnych podmienok, ale až za niekoľko minút.

POčaS PauZy

c. Play/PauSe:  (ŽLTÁ  LED DIODY  SVIETI STÁLE) 
Pause / Pause v dôsledku vybitia batérie.

PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP
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 (ŽLTÁ  LED DIODY POMALÉ BLIKANIE) 
Robot v pohotovostnom režime. Ak stlačíte 
tlačidlo “PLAY/PAUSE”, robot zobrazí stav 
LED diód.

1  (ŽLTÁ  LED DIODY 1 BLIKNUTIE) 
Trávnik je pokosený.

2  (ŽLTÁ  LED DIODY 2 BLIKNUTIA) 
nie je tráva.

DlhODObá NečINNOSť a uVeDeNIe O chODu

Po dlhodobej odstávke robota je potrebné vykonať niektoré prípravné úkony, ktorými zaistíte správny chod v momentu uvedenia 
do chodu.

1. Pred uložením robota na zimu nechajte batériu kompletne dobiť. Vykonávajte dobíjanie najmenej každých 5 mesiacov.

2. U autorizovaného zástupcu nechajte vykonať pravidelnú údržbu. Týmto spôsobom sa bude kosačka udržiavať stále v dobrom 
stavu. Údržba zvyčajne zahrnuje nasledujúce práce:

• Celkové očistenie nosnej časti robota, žacieho disku a všetkých ďalších mobilných častí.
• Vyčistenie vnútorných priestorov robota, žacieho disku a ostatných mobilných súčastí.
• Overenie funkcií robota.
• Kontrola prípadná výmena opotrebených komponentov , ako je napríklad žací disk.
• Overenie kapacity batérie.
• Predajný servis vykoná podľa potreby aj aktualizáciu software.

3. Starostlivo očistite robot  (viď.“Čistenie robota”).

4. Skontrolujte či nie sú prítomné opotrebené a poškodené komponenty ako napríklad žací disk a podľa potreby zaistite ich 
výmenu.

5. Uložte robot na suchom a chránenom mieste , kde je primeraná teplota prostredí 10-20 °C a kde nebude ľahko prístupný 
nepovolaným osobám (deťi, zvieratá ,iné cudzie predmety atď.). Skladujte robot pri teplote pod 20°C tak, aby nedošlo k vybití 
batéri.

6. Vytiahnite zástrčku el. prúdu pre nabíjačku (A) zo zásuvky.
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Opätovné uvedenie do prevádzky
Pred opätovným uvedením robota do prevádzky po dlhotrvajúcej nečinnosti postupujte nasledovne:

1. Vidlicu napájacieho zdroja pripojte do zásuvky.

2. Znova aktivujte hlavné elektrické napájanie.

3. Batériu robota nabíjajte minimálne 4 hodín. 

4. Po úplnom nabití batérie uveďte robot do chodu obvyklým spôsobom.

DObItIe baterIe PO DlhšIe trVajÚcej NečINNOStI

Nebezpečenstvo- Pozor

je zakázané nabíjať robot v prostredí, v ktorom hrozí riziko výbuchu alebo vznietenia.

Robot umiestnite v blízkosti nabíjacej zóny.

1. Ubezpečte sa, že sú kontaktné nabíjacie matice čisté.

2. Skontrolujte, či je napájacia jednotka zapojená do napájacieho napätia (110 V alebo 230 V).

3. Čiernu koncovku pripojte ku kolesu, ktoré je označené čiernym symbolom „-”.

4. Červenú koncovku pripojte ku kolesu, ktoré je označené červeným symbolom „+”.

5. Po prepojení sa robot automaticky zapne, aby zobrazil stav nabitia batérie (pozri Význam kombinácií indikácie LED diód).

Po dokončení nabíjania robot odpojte a stlačte tlačidlo “OFF/ON”.

Dôležité

lítiové batérie dobíjajte minimálne raz za 5 mesiacov.

POkyNy Na POuŽíVaNIe

Nižšie sú uvedené niektoré údaje, ktoré treba pri používaní robota rešpektovať:

• Aj napriek tomu, že ste si dostatočne prečítali v dokumentoch ovládanie a hlavné funkcie robota, odporúčame vám, aby ste 
si pred prvým použitím vyskúšali ovládanie a osvojili si hlavné funkcie.

• Skontrolujte utiahnutie všetkých upevňovacích skrutiek hlavných dielov.

• Koste často, aby tráva nevyrástla príliš vysoko.

• Robot nepoužívajte na kosenie trávy, ktorá je vyššia ako 1 cm (0,40 ") nad rovinou žacieho noža.

• Ak je trávnik vybavený automatickým zavlažovacím zariadením,  nechajte robot pracovať tak, aby ukončil pracovný cyklus 
minimálne 1 hodinu pred začiatkom zavlažovania a nedošlo tak k jeho poškodeniu a k poškodeniu samotného zavlažovacieho 
zariadenia.

• Skontrolujte sklon terénu a uistite sa, že neprekračuje maximálne prípustné limity a preto používanie robota nespôsobí 
žiadne škody.

• Aby ste sa vyhli bezpečnostným rizikám, ubezpečte sa, že sa v pracovnej oblasti nezdržujú žiadne osoby (najmä deti, 
starší ľudia či telesne postihnutí) ani domáce zvieratá. Aby sa zabránilo takému riziku, odporúčame vhodne naprogramovať 
pracovnú dobu robota.

• Robot neuvádzajte do chodu keď prší ani ak je vysoká vlhkosť. Najlepšie výsledky dosiahnete v pracovnej dobe uprostred 
dňa.
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PraVIDelNá ÚDrŽba

POkyNy Na VykONáVaNIe ÚDrŽby

Dôležité

Počas činností, ktoré sú spojené s údržbou, dodržujte jednotlivé bezpečnostné opatrenia, ktoré stanovuje 
výrobca – najmä pri práci s nožom. Pred začiatkom činností, ktoré sú spojené s údržbou, sa uistite, že bol 
robot bezpečne vypnutý (pozri “bezpečné vypnutie robota”).

tabuľka INterValOV Na VykONáVaNIe PraVIDelNej ÚDrŽby

ak často komponent typ úkonu Odkaz

Týždenne.

Nôž.

Vyčistiť a skontrolovať 
naostrenie noža. Ak je nôž 
ohnutý, alebo ak je príliš 
opotrebovaný, je ho nutné 
vymeniť.

Pozri “Čistenie robota”.

Pozri “Výmena noža”.

Snímače hĺbky.
Odstrániť zvyšky trávy. 
V prípade poškodenia 
snímačov ich výmena.

“Výmena snímačov hĺbky”.

Nabíjacie kontaktné matice 
robota.

Vyčistiť a odstrániť 
eventuálne oxidovanie. Pozri “Čistenie robota”.

Mesačne. Robot. Vyčistiť robot Pozri “Čistenie robota”.

čISteNIe rObOta

1. Robot bezpečne vypnite (pozri „Bezpečné vypnutie robota”).

Opatrnosť – Výstraha

Použite ochranné rukavice, aby ste si neporezali ruky.

2. Všetky vonkajšie plochy robota vyčistite špongiou namočenou do vlažnej vody s neutrálnym mydlom. Špongiu pred použitím 
silno vyžmýkajte, aby nebola príliš mokrá.

Opatrnosť – Výstraha

Nepoužívajte pri čistení veľa vody – môže vniknúť do robota a poškodiť jeho elektrické komponenty.

3. Nepoužívajte riedidlá alebo benzín, aby nedošlo k poškodeniu nalakovaných plôch ani plastových súčastí.

4. Vnútorné časti robota neumývajte a nepoužívajte vodný prúd, aby sa nepoškodili elektrické a elektronické 
časti.

Opatrnosť – Výstraha

aby nedošlo k nenávratnému poškodeniu elektrických a elektronických súčiastok a častí, nesmie sa robot 
ponárať do vody, a to ani čiastočne, pretože nie je vodotesný.

5. Skontrolujte  spodnú časť robota (oblasť noža a kolies) a odstráňte usadeniny a/alebo nečistoty, ktoré môžu ohroziť správne 
fungovanie robota. 

6. Na odstránenie usadenín a/alebo ďalších nečistôt z noža použite vhodnú kefu alebo drevenú škrabku.

7. Vyčistite nabíjacie kontakty batérií a prípadné zoxidované časti alebo nečistoty, ktoré sú spôsobené elektrickým kontaktom, 
odstráňte suchou handrou. Ak je to nevyhnutné, použite jemný brúsny papier.

8. Skontrolujte ostrosť žacieho noža a v prípade potreby ho nabrúste.
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ZáVaDy, PríčINy, ODStráNeNIa

VyhľaDáVaNIe ZáVaD

cieľom informácií, ktoré sú nižšie uvedené, je napomáhať v identifikovaní a v oprave možných anomálií a chýb, ktoré sa môžu 
objaviť počas používania robota. Niektoré poruchy môže vyriešiť užívateľ, iné si vyžadujú špecifické schopnosti a preto je po-
trebné zveriť ich výhradne do rúk kvalifikovanému technickému personálu s osvedčením v danom obore.

Závada Príčiny Odstránenia

Robot je veľmi hlučný

Poškodený žací nôž. Vymeniť nôž za nový (pozri „Výmena noža”).

Žací nôž je znečistený nečistotami 
(pásky, šnúry, zvyšky plastu atď.).

Robot bezpečne vypnúť (pozri “Bezpečné 
vypnutie robota”).

Opatrnosť – Výstraha

Použite ochranné rukavice, aby ste si 
neporezali ruky.

Nôž očistite od špiny.

Robot bol zapnutý v príliš tesnej 
blízkosti rôznych prekážok (vzdialenosť 
bola menšia ako 1 m (40,0 ")) alebo v 
prítomnosti neočakávaných prekážok 
(spadnuté vetvy, zabudnuté predmety 

atď.).

Robot bezpečne vypnite (pozri “Bezpečné 
vypnutie robota”).

Odstrániť prekážky a robot znova spustiť.

Porucha elektromotora Motor dajte opraviť alebo vymeniť v najbližšom 
autorizovanom servise.

Príliš vysoká tráva.

Zvýšiť výšku kosenia (pozri “Nastavenie výšky 
kosenia).

Plochu najskôr pokoste bežnou kosačkou na 
trávu.

Pracovná plocha nie je 
kompletne pokosená.

Nedostatočný počet pracovných hodín. Robot uveďte do prevádzky každý deň.

Na sekacom noži sú usadeniny a/alebo 
nečistoty.

Robot bezpečne vypnúť (pozri “Bezpečné 
vypnutie robota”).

Opatrnosť – Výstraha

Použite ochranné rukavice, aby ste si 
neporezali ruky.
Očistiť žací nôž.

Opotrebovaný žací nôž. Nôž nahradiť originálnym náhradným dielom 
(pozri “Výmena noža”).

Extrémne veľká pracovná plocha 
vzhľadom na výkonnú kapacitu robota.

Upraviť pracovnú plochu (pozri “Technické 
údaje”).

Končiaca životnosť batérií. Vymeniť batérie za originálne náhradne diely.

Batérie nie sú úplne nabíjané.
Vyčistiť a odstrániť eventuálne oxidovanie v 

miestach kontaktu s batériami (pozri “Čistenie 
robota”). Znova dobiť batérie, a to minimálne 4 

hodín.
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Závada Príčiny Odstránenia

Blikanie LED diód indikuje 
“Závadu motora kolies”.

(1 bliknutie zelenej LED 
diódy ON/OFF - porucha 
pravéh motora).
(2 bliknutia zelenej LED 
diódy ON/OFF) - porucha 
ľavého motora)

Nerovný terén či prekážky, ktoré bránia 
robotu v pohybe.

Skontrolovať, či je trávnik rovný, bez dier, 
kameňov a ďalších prekážok. V opačnom 

prípade je nutné plochu upraviť (pozri “Príprava 
a vymedzenie pracovných plôch”).

Porucha jedného či oboch motorov, 
ktoré uvádzajú kolesá do pohybu.

Motor dať opraviť alebo vymeniť v najbližšom 
autorizovanom servise.
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Blikanie LED diód indikuje 
“Závada motora/noža”.

(3 nepretržité blikania 
zelenej LED diódy ON/OFF).

Žací nôž je poškodený. Vymeniť nôž za nový (pozri “Výmena noža”).

Žací nôž znečistený zvyškami (pásky, 
šnúry, zvyšky plastu atď.).

Robot bezpečne vypnúť (pozri “Bezpečné 
vypnutie robota”).

Opatrnosť – Výstraha

Použite ochranné rukavice, aby ste si 
neporezali ruky.

Nôž očistite od špiny.

Robot bol spustený v príliš tesnej 
blízkosti rôznych prekážok (vzdialenosť 
bola menšia ako 1 m (40,0 ")) alebo v 
prítomnosti neočakávaných prekážok 
(spadnuté vetvy, zabudnuté predmety 

atď.).

Robot bezpečne vypnúť (pozri “Bezpečné 
vypnutie robota”).
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Odstrániť prekážky a robot znova spustiť.

Porucha elektromotora. Motor dať opraviť alebo vymeniť v najbližšom 
autorizovanom servise.

Príliš vysoká tráva.
Zvýšiť výšku kosenia (pozri “Nastavenie výšky 

kosenia). Plochu najskôr pokoste bežnou 
kosačkou na trávu.

Blikanie LED diód indikuje 
“chyba prevrátenia”. 

(4 nepretržité blikania 
zelenej LED diódy ON/OFF).

Plocha s extrémnymi svahmi alebo s 
nevymedzenými okrajmi. Upravte plochu podľa pokynov.

Porucha snímača prevrátenia.
Skúste znova uviesť robot do prevádzky. V 

prípade, že problém pretrváva, nechajte robot 
opraviť najbližšom autorizovanom servise.
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Blikanie LED diód indikuje 
“chyba snímača hĺbky”.

(5 nepretržité blikania 
zelenej LED diódy ON/OFF).

Robot pri spustení nesprávne registruje 
informácie snímača hĺbky.

Vyčistiť snímače a znova sa pokúsiť uviesť robot 
do prevádzky. V prípade, že problém pretrváva, 
je potrebné zvážiť, či je vhodné robot spustiť s 
deaktivovanými snímačmi hĺbky. V opačnom 
prípade dajte robot opraviť do najbližšieho 

autorizovaného servisu.
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Napájací zdroj sa nezapne. Chýba napájacie napätie. Skontrolovať správne napojenie do zásuvky 
napájacieho zdroja.
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hláSeNIa O  chybe

D. ON/Off: 1  (ZELENEJ LED DIÓDY BLIKNUTIE 1) 
porucha pravého motora.
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2  (ZELENEJ LED DIÓDY  BLIKNUTIA 2) 
porucha ľavého motora.

3  (ZELENEJ LED DIÓDY  BLIKNUTIA 3) 
chyba noža.

4  (ZELENEJ LED DIÓDY  BLIKNUTIA 4) 
chyba snímača prevrátenia.

5  (ZELENEJ LED DIÓDY BLIKNUTA 5) 
chyba snímača hĺbky.

VýMeNa kOMPONeNtOV

ODPOrÚčaNIe Pre VýMeNu DIelOV

Dôležité

Vykonajte postup na výmenu a opravu postupom odporúčaným výrobcom.

VýMeNa batérIe

Dôležité

batérie nechajte vymeniť u autorizovaného servisného strediska.

VýMeNa DISku

1. Zastavte robot v podmienkach bezpečnosti (viď.“Bezpečné zastavenie robota)”).

Dôležité

Používajte ochranné rukavice, zabránite tak porezaní na rukách.

Pri výmene kosiaceho disku používajte výhradne originálny 
náhradný diel, vhodný pre prístroj.

MODel kód kosiaceho disku

L50BEU - L50DEU 50_D0018_02

2. Robot obráťte tak, aby sa nepoškodil ochranný kryt. 

3. Demontujte skrutky(B), aby bolo možné vybrať nôž(A).

4. Nasaďte nový nôž a utiahnite skrutky.

5. Robot obráťte späť do jeho prevádzkovej polohy.

Dôležité

Skontrolujte, či sklon ostria noža v pracovnej 
polohe robota smeruje nadol.

VlOŽeNIe NOŽa SO SkrutkaMI

(B)
(A)

Skontrolujte, či sklon ostria noža v 
pracovnej polohe robota smeruje nadol.
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VýMeNa SNíMačOV hĹbky

1. Robot bezpečne vypnite (pozri “Bezpečné vypnutie robota”).

Dôležité

Použite ochranné rukavice, aby ste si neporezali 
ruky.

2. Robot obráťte tak, aby sa nepoškodil ochranný kryt.

3. Odskrutkujte poškodený snímač hĺbky (A).

4. Priskrutkujte nový snímač hĺbky.

5. Robot obráťte späť do jeho prevádzkovej polohy.

DeMONtáŽ SNíMačOV hĹbky

(A)

lIkVIDácIa rObOta

• Tento výrobok patrí do kategórie Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) a po ukončení svoje životnosti 
musí byť zlikvidovaný predpísaným spôsobom, je zakázané likvidovať ho spolu s netriedeným alebo 
triedeným (diferencovaným) komunálnym odpadom.

• Používateľ musí po pri jeho likvidácii zaistiť, aby bol výrobok recyklovaný v súladu s miestne platnými 
predpismi, predovšetkým platí povinnosť oddeliť elektrické a elektronické komponenty a odovzdať ich 
do špecializovanej autorizovanej zberni pre OEEZ, alebo odovzdať ešte celý výrobok predajcovi v dobe 
kúpi nového výrobku. Nezodpovedná likvidácia OEEZ je stíhaná zákonom v súladu s miestne platnou 
vyhláškou a predpisom mieste, kde bude toto porušenie zistené.

• Prítomnosť nebezpečných látok v elektrických a elektronických prístrojoch má negatívny vplyv na životné 
prostredí a na zdravie, z toho vyplýva, Na recykláciu a iné formy zužitkovania EEZ.

• Všetky komponenty, ktoré majú byť likvidované špecifickým spôsobom sú označené príslušným symbolom.

Nebezpečenstvo- Pozor

elektrické a elektronické zariadenia (eeZ) môžu obsahovať nebezpečné látky s potenciálne škodlivým účinkom 
na zdravie a životné prostredie. Platí povinnosť likvidovať eeZ predpísaným spôsobom v autorizovanej 
zberni.

• Obaly- Obaly výrobku sú vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu, treba ich zlikvidovať ekologickým spôsobom odložiť 
do k tomu určeného kontejneru ho odovzdať alebo v autorizovanej zberni odpadu.

• Batérie- staré a vypotrebené batérie obsahujú nebezpečné látky v s potenciálne škodlivým účinkom na zdravie a životné 
prostredie je zakázané likvidovať ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Používateľ má povinnosť zlikvidovať batériu 
ekologickým spôsobom odložiť ju do k tomu určeného kontejneru alebo ju odovzdať v autorizovanej zberni odpadu.
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VyhláSeNIe O ZhODe eS

ZucchettI centro Sistemi S.p.a. Via lungarno 305/a terranuova b.ni (ar) Italy
Výrobca Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

automatický robot na kosenie trávy na napájanie batériou , model L50BEU - L50DEU splňuje podstatné požiadavky na 
bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia, ako ich ukladajú nasledujúce Smernice ES:

Smernica o nízkom napätí 2006/95/eS, Smernica elektromagnetická zlučiteľnosť 2004/108/eS, Smernica rohS 
2011/65/ES, Smernica raee 2012/99/UE, Smernica akustické emisie prostredí 2005/88/ES;

splňuje nasledujúce harmonizované normy:
CEI EN 50338:2007-06 (bezpečnosť) (aplikovateľné časti);
CEI EN 60335-1:2013-01 - EN 60730-1:2011 (bezpečnosť);
CEI EN 55014-1:2008-01+A1:2010-10+A2:2012-02 (emisie);
CEI EN 61000-3-2:2007-04 +A1,A2:2011-09 - CEI EN 61000-3-3:2009-09 (emisie);
CEI EN 55014-2:1998-10+A1:2002-08+A2:2009-08 (imunita);
CEI EN 61000-4-2:2011-04  - CEI EN 61000-4-4:2006-01+A1:2010-09 - CEI EN 61000-4-5:20
6:2011-10 - CEI EN 61000-4-11:2006-02 (imunita);
CEI EN 60529:1997-07+A1:2000-06 (stupeň ochrany obalov);
EN 50419:2006 (WEEE – Označenie elektrických zariadení);

V zmysle nariadenia 2005/88/ES tiež vyhlasuje, že stupeň hlukovej záťaže LWA na skúšobnom vzorku je 65.0 dB ± 0.7 dB 
(uvažovanej v krivke A a vo vzťahu k 1pW), a že garantovaný stupeň hlukovej záťaže je menej ako 72 dB (uvažovanej v krivke 
A a vo vzťahu k 1pW). Technická dokumentácia v zmysle nariadení 2005/88/ES a 2006/42/ES je uložená u firmy Zucchetti 
Centro Sistemi S.p.A. via Lungarno 305/a, Terranuova B.ni (ar), Italy.

Terranuova B.ni 04/12/2013
Bernini Fabrizio

(štatutárny zástupca a konateľ)
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