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1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
1.1Увод
Продуктите са произведени
от
Intelligence & Technology Co., Ltd.
www.exgain-tech.com

Zhejiang

Tianchen

Благодарим ви, че закупихте наш продукт.
Ще имате възможност да се насладите на допълнително
свободно време, докато използвате вашата роботизирана
косачка да окоси моравата ви. Ще бъдете впечатлени от
вида на моравата и най-хубавото е, че
EGROBOT я е окосил вместо вас.
Роботизираната косачка може да се използва само от
лица, които знаят как да работят с нея след като са се
запознали
и разбрали указанията, посочени в
настоящото ръководство.
Модел: E1600
Одобрена по CE, RoHs.
Продуктът, продуктовите спецификации и този документ
могат да бъдат променяни без уведомление. Всички други
търговски марки са собственост на съответните си
собственици.
ВАЖНО !!!
Следващите страници съдържат важни инструкции за
безопасност и експлоатация. Моля, прочетете и спазвайте
всички
указания в това ръководство. Внимателно прочетете и
разгледайте
всички инструкции за безопасност, предупреждения и
мерки, посочени в това ръководство.
Ако не прочетете и не спазвате тези инструкции,
предупреждения и мерки, можете да предизвикате тежка
травма или смърт на лица и домашни любимци или
материални щети. Забранено е да се правят промени по
оригиналната
конструкция
на
робота.
Всички
модификации са на ваш собствен риск

1.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-това
е
опасен
електрически инструмент. Бъдете внимателни при
експлоатацията му и спазвайте всички инструкц ии
за безопасност и предупреждение.
2.
Прочетете внимателно ръководството за
експлоатация и спазвайте всички инструкции за
безопасност преди да пристъпите към експлоатация
на машината.
3.
По време на работа косачката може да
изхвърли предмети, затова спазвайте безопасно
разстояние, докато машината работи и бъдете
внимателни.
4.
Деца, домашни любимци и странични лица
трябва да стоят далеч от косачката, докато тя
работи.
5.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-Из ключете машината от
захранващия бутон, преди да работите по машинат а
или да я повдигате.
6.
Никога не използвайте водоструйка под
високо налягане или дори течаща вода, за да
почистите косачката.
7.
Остри въртящи се ножове. Пазете ръцете и
краката си и не се опитвайте да повдигате косачката
от тази зона.
8.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-Не
се возете върху
машината.
2. Табелка със спецификации

Намира се на косачката Намира се на зарядната станция
Сериен №: XXXX
XX
XX
XXX
година месец дата номер
: Отпадъчни електрически изделия не трябва да
се изхвърлят
заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте на
предназначените за това пунктове. Обърнете се към
местните органи или
търговец за информация относно рециклирането
3. Знак на зарядната станция.

ВНИМАНИЕ!

Ориентирайте тази страна
на зарядната станция към
вътрешната страна на
моравата.

1.2 Символи по косачката
На косачката са поставени следните символи.
Запознайте се подробно със значението им.
1. Този символ се намира на горния капак. Моля,
прочетете го внимателно преди да използвате
уреда.

Този етикет се намира на зарядната станция, уверете се,
че сте ориентирали тази страна към вътрешната страна на
моравата. Неспазването на това указание може да
причини материални щети и наранявания.
4. Символ за предупреждение.

ОПАСНО! Остър
въртящ се нож.
Пазете ръцете краката
си. Има опасност от
тежки наранявания.

ОПАСНО
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1.3 Символи в Ръководството за потребителя
В това ръководство
следните символи.

за

потребителя

са

използвани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
хххххххххххххххххххххххххх

Поле с предупредителен знак обозначава опасност от
физическо нараняване.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
ххxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Поле с информация за съществуваща опасност от
материални щети, особено ако не се спазват посочените
указания. Полето се използва и за обозначаване на
опасност от грешка на потребителя.
1.4 Инструкции за безопасност
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- Прочетете внимателно ръководството за
експлоатация
и
спазвайте
всички
инструкции
за
безопасност
и
предупрежденията.
Машината има остри въртящи се
ножове! Погрижете се деца и домашни
любимци да стоят далеч от косачката,
когато тя работи.
Никога не разрешавайте хора да се
возят или да сядат върху косачката.
Проверете и почистете района,
който ще се коси, от всички предмети
(играчки, клони, дрехи, всичко, което е с
височина по-малка от 6cm) преди да
работите с косачката.
Никога не повдигайте косачката и
не
се
опитвайте
да
проверявате
ножовете, докато косачката работи.
Винаги
изключвайте
електрозахранването
преди
да
повдигнете косачката или да се опитате
да направите настройки.
Когато работите с косачката в
ръчен режим, поддържайте безопасно
разстояние от нея и носете подходящи
обувки.
Не работете с косачката по наклони
над 30 градуса и не я използвайте в ръчен
режим по наклони, при които няма
стабилна опора за краката.
Не работете с косачката, ако
обезопасителната функция или
обезопасителното
устройство
е
неизправно или не работи.
Не се опитвайте да изключвате или
блокирате обезопасителната функция
или устройство.
Използвайте
дебели
ръкавици,
когато проверявате или обслужвате
ножовете.

Никога не позволявайте лица,
които не са запознати с безопасния начин
за работа с косачката, да работят с нея.
Пазете ръцете и краката си от
режещите ножове и други движещи се
части.
Никога
не
се
опитвайте
да
обслужвате или регулирате косачката,
докато работи.
Носете
защитни
за
очила и
използвайте ръкавици, когато монтирате
виртуалния проводник и
поставяте
колчетата/клиновете за
проводника.
Поставете стабилно всички клинове, за да
предотвратите опасност от спъване в
проводника.
Не
удължавайте
захранващия
кабел на зарядната станция.
Използвайте само оригиналните
батерии
и
захранване/зарядно
устройство за тази косачка.
Не
използвайте
захранването/зарядното устройство, ако
кабелът е повреден.
Не поставяйте метални обекти в
зоната
на
зарядните пластини
на
зарядната станция.
Не поставяйте метални обекти,
които да свързват зарядните щифтове на
косачката.
Не пръскайте вода директно в
контактната зона на зарядната станция
или
върху
контролния
панел
на
зарядната станция.
Косачката има остри въртящи се
ножове! Моля, наблюдавайте косачката,
докато коси, за се избегнат тежки травми.
Поддържайте косачката изправна,
като
изпълнявате
дейностите
по
поддръжката, описани от производителя.
Добрата поддръжка гарантира по-добри
резултати и по-дълъг експлоатационен
живот.
За да избегнете непоправима
повреда
на
електрическите
и
електронните части, не мийте робота с
водни струи под налягане и не го
потапяйте частично или изцяло във вода,
тъй като той не е водонепропусклив.
Абсолютно
забранено
е
използването на робота в експлозивни и
възпламеними среди.
Операторът или потребителят носи
отговорност за злополуки или опасности,
причинени на хора или имущество.
Запълнете всички малки дупки и
изравнете всички малки възвишения в
зоната на работа. Целта е роботът да
окоси идеално.

2. ПРЕДСТАВЯНЕ
Тази глава съдържа информация, с която трябва да се
запознаете преди да извършите монтажа.
Какво включва комплектът

1. Капак:
Отворете го, за да регулирате височината на рязане

16. Зарядни щифтове
17.

Отвор за колче

2. Регулатор:
Завъртете го, за да регулирате
височината на рязане в диапазона 2,5-5,5cm.

18. Зарядно устройство

3. Бутон вкл./изкл.

19. Виртуален проводник (100m):
Използва се за маркиране на зоната за косене и за
създаване на виртуална стена за косачката.

4. USB конектор
5. Зарядна пластина
6. Сензори за дъжд
7. Авариен бутон
Натиснете го за включване/изключване на косачката.
8. Кожух на ножа

20. Конектори за виртуален проводник (10 бр.):
Използват се за свързване на виртуалния проводник.
21. Клинове (100 бр.):
Използват се за фиксиране на виртуалния проводник в
почвата около периметъра на моравата и около
препятствия.

9. Нож

22. Колчета (4 бр.):
Използват се за фиксиране на зарядната станция в
почвата.

10. Задно колело

23. Резервни ножове (4 бр.)

11. Бутон за насочване към зарядна станция
Натиснете го, когато косачката е включена, и тя ще отиде
автоматично до зарядната станция.

24. Шестотенен ключ (1 бр.)

12. Заряден индикатор Червено: зарежда се
Зелено: напълно зареден / в покой.
13. Индикатор за виртуален проводник
Без цвят: добра връзка Червено: Скъсан проводник/ в
покой
14. Букса на захранването

Консумативи:
1.
Ножове
2.
Виртуален проводник
3.
Конектори за виртуален проводник
4.
Клинове
5.
Колчета
6.
Шестостен
7.
Задни движещи колела
8.
Предни колела
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15. Клема за виртуален проводник червена клема(+)
черна клема(-)

25. Ръководство за потребителя на английски

2.2 Функции на E1600
- Сензор за повдигане
Между горния и средния капак са разположени сензори
за повдигане. Ако косачката бъде вдигната над земята, тя
спира да работи след 1 секунда.
- Сензор за накланяне
Косачката е снабдена и със сензори за накланяне и когато
се наклони повече от 30 градуса в която и да е посока,
спира да работи след 2 секунди.
- Сензор за удар
Целият горен капак е подвижен. Отпред и отзад на
косачката са разположени сензори за удар, които
се активират, когато тя се удари в твърд, неподвижен
обект,
който е с вертикална височина от най-малко 6cm,
измерено от носещата повърхност на косачката. При
активиране на сензора за удар косачката се отдръпва
назад.
- Сензор за дъжд
Косачката е оборудвана с два сензора за дъжд. Ако
завали, косачката ще се върне автоматично до зарядната
станция.
Сензорите за дъжд могат да бъдат включени или
изключени от ON/OFF от контролния панел. Включени:
ако завали, косачката ще се върне до зарядната станция.
Изключени: ако завали, косачката ще продължи да коси.
- Wi-Fi DIRECT
Потребители с IOS могат да потърсят приложениет о
“EGROBOT” в Apple Store и да го изтеглят.
Потребители с Android могат да потърсят приложениет о
“EGROBOT” в Google Play и да го изтеглят. ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРИЛОЖЕНИЕТО РАБОТИ САМО В ЗОНАТА НА WIF I
ПРЕДАВАТЕЛЯ, МОНТИРАН НА ВАШИЯ EGROBOT.
- График за косене
От контролния панел можете да зададете график за
косене за една седмица (от понеделник до неделя, веднъж
на ден). Тази функция следва да се използва заедно с
функцията AREA (Зона).
- Два режима на рязане
Косачката може да работи в два решима на рязане, по
права линия и в кръг (висока ефективност).
В Auto режим косачката избира интелигентно режима на
рязане.
Движи се по права линия, ако тревата е рядка или вече е
била окосена, а се движи в кръг, когато тревата е гъста
или висока.
В ръчен режим косачката се движи, накъдет о я насочите.
- Функция против кражба
Косачката е снабдена с опция за парола за защита от
кражба. Освен това косачката не може да бъде включвана
без зарядна станция.
- Ширина на косене: 28cm
- Лесна настройка на височината на косене
2,5cm-5,5cm от един селектор.

- Система за автоматично зареждане
Когато косачката регистрира изтощена батерия, тя
изключва режещия мотор и търси виртуалния проводник.
След като го открие, тя го проследява до зарядната
станция и се зарежда автоматично. След
като

зареждането завърши, косачката се отдръпва назад с
няколко сантиметра и отново влиза в режим на готовност.
- Авариен бутон
Върху косачката е монтиран червен авариен бутон.
Натиснете го, за да изключите косачката.
- Виртуален проводник
Роботизираната косачка не може да се използва без
виртуален проводник. (препоръчваме да използвате
виртуален проводник с дължина 100m-600m). Косачката
проследява виртуалния проводник до зарядната станция,
като той играе ролята на виртуална ограда. Косачката ще
следва виртуалния проводник, докато не направи контакт
със зарядните пластини и тогава ще се отдели от него и
ще започне да коси.
- Косачката ще спре да работи, ако виртуалният
проводник е прекъснат или зарядната станция е
изключена. Ако виртуалният проводник е скъсан или
прекъснат, или ако в зарядната станция не постъпва
захранване, косачката ще спре да работи след 3 секунди
- Пет стъпки за безопасно стартиране на косачката
За да стартирате косачката, трябва да изпълните пет
стъпки:
1.
Свържете
зарядната
станция към
мрежовото
захранване с помощта на зарядното устройство и се
уверете, че индикаторът за зареждане свети в зелено.
2. Свържете виртуалния проводник към зарядната
станция и се уверете, че има свързаност (индикаторът за
виртуалния проводник е безцветен).
3. Натиснете бутона за включване и завъртете аварийния
бутон.
4. Въведете парола, ако сте избрали да има такава, и
изберете режим.
5. При необходимост изберете време за работа (10-500
минути).
- Защита от претоварване
Безчетковият режещ мотор и всеки от двата мотора за
движение се следят непрекъснато по време на работа за
евентуална ситуация, която може да предизвика
претоварване на тези мотори, и ако такава настъпи косачката спира да работи.
- Водоустойчивост
Конструкцията е водоустойчива, като под горния капак се
намира вътрешен капак, който предпазва вътрешните
части от влага. Класът на водоустойчивост е IP54.
- LCD дисплей
- Жироскоп
Косачката е снабдена с
хоризонтална по наклони.

жироскоп,

за

да

остане

- Настройка на подзони
Можете да настроите косачката да коси Subareas
(Подзони). Това е удобно при големи морави. Т ази
функция следва да се използва заедно с функцията
schedule (график).
- Избор на език.
English/ French/ German/ Danish Swedish/ Finnish/ Italian/
Polish/ Norwegian/ Spanish/ Russian/ Dutch
- Разстояние
- Потребителят може да избира измежду четири опции за
разстояние, при което роботът ще докосне виртуалния
проводник в зависимост от различните типове морави.
- Интелигентна настройка на височината на косене
На разположение са 7 настройки, които могат да бъдат
зададени директно на дисплея.
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2.3 Технически данни

Модел №

E1600

E1600T

Батерия
Вид батерия

Технически данни
Брутно тегло

21KGS

22KGS

Капацитет на батерията

Нетно тегло:

18KGS

19KGS

Време за зареждане

Размери на косачката

60*46,5*26,5cm (ДШВ)

Номинална мощност

85W

Шум

≤60db

Средно време на работа

Водоустойчивост

√

Сензор за допир

X

Система за задаване на време

√
√
√
√
√
√
√

2,5-5,5cm

Ширина на косене

28cm

зарядната станция
Косачката се изключва, ако виртуалният
проводник
е скъсан или прекъснат.
Сензор
за натиск

Скорост на косене

35m/min

Сензор за дъжд

Скорост на въртене на ножовете

3000 об/мин

Автоматично зареждане

Преодоляване на наклон

Макс. наклон до 30
градуса
40℃

Интелигентно ускорение

Работен капацитет

800 m ± 20％
2

2600 m ± 20％

2-3 часа 4-5 часа

LCD дисплей

Бр. ножове

2

≤5hours

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Височина на косене

Окосена площ (с едно зареждане )

13,2Ah

≤3 часа

Функции
Следването на виртуалния проводник без рязане е опция

4 бр.

Макс. околна температура при работа

Литиева
6,6Ah

Косачката се изключва без захранване от

2

1300 m ±20％
2

3600m ± 20％

Движение по права линия
Защита от кражба
Сензор за повдигане
Сензор за накланяне

Забележка:
Окосената от косачката площ с едно зареждане зависи
основно от състоянието на ножа и вида растителност,
скоростта на растеж и влажността. Формата на
градината
също е от значение. Ако градината се състои основно от
открити мораво, косачката може да окоси по-голяма площ
за един час, отколкото ако градината се състои от няколко
малки морави, разделени от дървета, цветни лехи и
пътеки.

Зарядна станция и виртуален проводник

WIFI приложение
Сензор за удар

Авариен бутон

Размер на зарядната станция

70*50*20cm (ДШВ)

Задаване на парола

Максимална дължина на виртуалния
проводник
Станд. дължина на вирт. проводник

600m/0,5mm

Жироскоп

100m/0,5mm

Опция за езика
Настройка на подзони
Опция за разстояние

2.4 Работен маршрут
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3. МОНТАЖ
Тази глава описва монтажа на косачката. Преди да
пристъпите към монтиране прочетете предходната глава
2. Представяне.
Прочетете всичко в настоящата глава преди да
пристъпите към монтажа. Качеството на монтажа влияе на
качеството на работа на косачката. Ето защо е важно
монтажът да бъде внимателно планиран.

достига вода, няма магнитни смущения
препятствия пред зарядната станция.

и няма

Подготовка
Обучение
Прочете внимателно указанията. Запознайте се с
устройствата за управление и правилната експлоатация
на косачката.
Никога не разрешавайте на лица, които не са се
запознали с тези инструкции или на деца, да използват
косачката. Местни разпоредби
може да предвиждат
възрастово ограничение
за
оператора.
Операторът или потребителят носи отговорност
за злополуки или опасности, причинени на хора или
имущество.

Най-подходящо
станция:

за

монтаж

на

зарядната

1. Уверете се, че е равно
2. Няма магнитни смущения
3. До него не достига вода и е далеч от
локви
4.Пред
зарядната
станция
няма
препятствия

Регулиране на частите
Регулиране на ножа
Системата за косене, използвана при тази косачка, е
базирана на принципа за ефективност и максимално
оползотворяване
на
енергията.
За
разлика
от
обикновените косачки, тази отрязва тревата вместо
да я къса.
Включването на с ензорите за дъжд на косачката се
предлага като опция в менюто. Препоръчваме ви да
използвате косачката предимно при сухо време, за да
получите
най-добрия
възможен
резултат.
Макар
косачката да може да коси и при дъжд, мократа трева
се натрупва лесно върху косачката, а рискът от
подхлъзване при стръмни наклони е по-голям.
Ножовете трябва да са в добро състояние, за да се получи
най-добро окосяване. За да поддържате ножовете остри
възможно най-дълго, важно е да почиствате моравата от
клони, малки камъчета и други предмети (особено
предмети по-ниски от 6cm). Моля, запълнете малки
отвори и заравнете малки възвишения, за да се
гарантира, че моравата е равна.

място

Моля, фиксирайте зарядната станция върху хоризонтална
повърхност.

X
X

ОК

Как се регулира височината на косене:
1. Натиснете капака и го
отворете.

- Положете
виртуалния
проводник по
указания на
илюстрацията
начин

2. Завъртете регулатора,
за да регулирате височината
на косене. Височината на
косене може да е в диапазона
от 2,5cm до 5,5cm

Пояснение за височината
примерно ниво 3cm.

на

косене:

настройте

на

Фиксирайте зарядната станция с помощта на
четири колчета и чук.
Имайте предвид, че при неправилно свързване, има
вероятност вашият EGROBOT да излезе извъ н
полето, в което е положен виртуалния проводник.

Височина на косене: 3cm

Височина
на тревата

3cm

3.3 Монтаж на зарядната станция

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Не настъпвайте и не ходете върху планката на
зарядната станция.
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Изберете
най-подходящото
място
за
монтаж, като се уверите, че то е равно, до него не

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Преди да поставите зарядната станция на моравата,
моля, огледайте моравата и изберете най-подходящото
място, на
което ще бъде лесно на косачката да открие
станцията, за да се
зареди.

3.4 Монтаж на виртуален проводник
Виртуалният проводник може да бъде монтиран по един
от следните начини:

Вкопайте
виртуалния
проводник
под
растителността и го закрепете върху почвата с
клинове така, че косачката да не го скъса.
Виртуален проводник

- Застопоряване на проводника в земята с

Добавете клинове, за да положите
виртуалния проводник към земята,
под върховете на тревата.

клинове.
Препоръчваме да закрепите виртуалния проводник със
скоби, в случай че се наложи да направите регулирания
по него пред първите няколко седмици експлоатация.
- Вкопайте проводника
Препоръчваме да вкопаете виртуалния проводник (макс.
дълбочина: 5cm), ако желаете да отделите и аерирате
моравата.
При необходимост можете да комбинирате двата метода
така, че една част от виртуалния проводник да бъде
захваната със скоби, а другата да бъде вкопана.
- Монтирайте виртуалния проводник, като пост авите
клинове през разстояние не по-малко от 1 метър. На
завоите е добре да се оформят извивки, а не ъгли.
Вж. илюстрациите.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
В твърда или суха почва клиновете могат да се
счупят при забиване. В краен случай можете да
навлажните местата на моравата, в които ще
бъдат забити клиновете.
- Минималното разстояние между предната част на
зарядната станция и препятствие е 2 метра. Като
трябва да се уверите, че разстоянието от ъгъла до
предната част на зарядната станция е най-малко 2.5
метра. Уверете се, че сте положили минимум 2,5
метра виртуален кабел по права линия пред
зарядната станция.
- Ако високо препятствие, като например къща, стена,
ограда или друго, чиято височина е по-голяма от
височината на косене, се намира до работната зона,
виртуалният проводник трябва да бъде на най-малко
40cm от това препятствие. Така ще избегнете сблъсък на
косачката с препятствието.

OK

- Ако пътека или земен профил са със същата височина
като окосяваната морава, виртуалният проводник трябва
да минава на разстояние най-малко 10cm от ръба.
- Минималното
разстояние между
проводник и ръб на басейн е 40cm.

виртуалния

- Минималното разс тояние между два ъгъла е 1 м.

>90

Мин 40cm

10cm

Басейн
Мax 1cm

Пътека или
земен профил
на едно ниво
с моравата.

Мин 2m

Максималното
разстояние
от
виртуалния
проводник
до и от
острова е 1cm, като трябва да
фиксирате два проводника с един
клин.

- Има два начина на поставяне на
виртуалния проводник около зарядната
станция.
-Поставете зарядната станция близо до
ъгъл. Моля, вижте схемата за справка.

Мин 40 cm

-Моля, уверете се, че сте осигурили
права линия от миниму м 2,5m пред
зарядната
станция.
Зарядната
станция трябва да е далеч от локви.

Къща, стена, ограда или
друго препятствие по-високо
от моравата
Мин:40 см

Права линия
Мин. 2,5m
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-Използвайте виртуалния проводник, за да оградите зони
в работната зона, като оформите острови около
препятствията, с които трябва да се избягва сблъсък, като
например цветни лехи и фонтани.
Изведете проводника извън зоната, прокарайте го около
зоната, която ще се огражда, и след това го върнет е по
същото трасе. Ако използвате клинове, проводникът
трябва да бъде положен под същия клин при обратния
маршрут. Когато виртуалният проводник до и от острова
е с максимална дължина 1cm, косачката може да премина
над проводника.

- При разполагането на виртуалния проводник трябва да
се внимава да не се оформят ъгли, по-големи от 90
градуса. Ъгъл, по-малък от 90 градуса, може да накара
косачката да изгуби трасето на виртуалния проводник. На
илюстрацията можете да видите как се оформят ъгли над
90 градуса.

Неправилно оформен ъгъл
Ако защитени препятствия са групирани на малка
площ, оградете ги поотделно. Непрекъснат виртуален
остров ако препятствията са близо до ръб, оставете ги
извън окосяваната зона.

Макс:
1 cm

Правилно оформени
ъгли чрез разбиване на
няколко
ъгъла,
поголеми от 90°.

Макс:
1 cm

Над:
2m

Мин:
2m
Мин: 40 cm

Макс: 1cm

Вирт. проводник

Вирт. проводник

- Разстоянието между зарядната станция и виртуалния
кръг трябва да е минимум 2 метра.
Свързване на виртуалния проводник
- Удължаване на виртуалния проводник .
Ако
виртуалният
проводник
не е
достатъчно дълъг, трябва да бъде
удължен:
За
целта
използвайте
включения в комплекта конектор. Той е
водоустойчив и осигурява надеждна
електрическа връзка.
За да удължите: Поставете двата края на
проводниците в конектора. Натиснете
докрай бутона отгоре на конектора.
Използвайте
клещи
или
подобно
приспособление, тъй като бутонът на
конектора се натиска трудно само с ръка.
Макс:
1 cm
Над: 2m

Ако има дърво или
цветя,
проводникъ т
трябва да мине около
тях

Над 2m
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3.5 Монтаж на зарядните щифтове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Остатъчна
дължина
от
виртуалния
проводник зад зарядната станция трябва
да бъде премахната.

3.7 Свързване към захранване.
1. Свържете зарядната клема b със захранващата клема
на зарядната станция a.
Свържете 1 от букса
стабилно.

3. Индикаторът за виртуалния проводник е безцветен,
което означава, че виртуалният проводник има добра
връзка със зарядната станция.
При неуспешна връзка между виртуалния проводник и
зарядната
станция индикаторът мига в червено, а зарядната станция
подава звуков сигнал.

3.6
Свързване
на
виртуалната станция.

виртуалния

проводник

и

1.
Отрежете
двата
края
на
виртуалния
проводник на дължина от
1cm, която е удобна за
достигане на
клемата за виртуалния
проводник на зарядната
станция.
Оголете двата края на
проводника.
2.
Свържете двата отрязани края на виртуалния
проводник с клемата за виртуалния проводник на
зарядната станция.
Спазете плюсовата и минусовата клема.

към 1 от букса

+
2

b

и го затегнете

+

1

1

Букса на захранването на
, зарядното устройство

2.
Свържете
електрозахранване.
Моля, затегнете зарядните щифтове на зарядната станция
по посока на часовниковата стрелка.

a

2

Букса на захранването на
зарядната станция

зарядното

устройство

със

3. Зарядният индикатор на станцията свети в зелено: Не
се зарежда. Зарядният индикатор на станцията свети в
червено: зарежда се.
3.8 Зареждане.
1.

Зарядно напрежение: 24V Заряден ток: 4A

2.
Когато
дисплеят
показва
фигурата
в
ляво,
роботът ще намери
виртуалния
проводник и ще го
следва обратно до
станцията
за
презареждане.
3.
Когато
дисплеят
показва
фигурата вдясно,
тогава се извършва
зареждане.

4.
Когато
дисплеят
показва
фигурата от ляво,
тогава се извършва
зареждане.
Сензорите за дъжд са
активирани

3. Индикаторът за виртуалния проводник е безцветен,
което означава, че виртуалният проводник има добра
връзка със зарядната станция.
При неуспешна връзка между виртуалния проводник и
зарядната
станция индикаторът мига в червено, а зарядната станция
подава звуков сигнал.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Всички бутони (с изключение на аварийния
и бутона за включване и изключване)
са заключени, което означава, че не могат да
бъдат използвани, докато роботът се зарежда.
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5. След като зареждането завърши косачката се отдръпва
с няколко сантиметра и спира, след което влиза в режим
на готовност.

4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
Изглед на контролния панел

1
② Нагоре / + :
- избрано меню, преместване нагоре

⑤

②

③

④

- избрано меню, преместване наляво
- Избрана цифра, означава +

③ Бутон за въвеждане
- За потвърждение или въвеждане на избраното.

④ Надолу / - избрано меню, преместване надолу
① Дисплей

- избрано меню, преместване надясно

A. Символ на зарядна станция

- Избрана цифра, означава -

B. Символ на работен график
C. Символ на сензор за дъжд

⑤ Бутон за насочване към зарядна станция

D. Жироскоп

Натиснете го, когато косачката е включена, и тя ще отиде

E. Символ за линия

автоматично до зарядната станция.

H. Месец / Дата
I . Ден от седмицата
J . Час / Минута

ABC DEK

H

F

I

G

J
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5. РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО
Приложението е налично за телефони с IOS и Andriod.
Изтегляне и инсталиране：
Потребители с Android могат да потърсят приложението “EGROBOT” в Google Play и да го
изтеглят.
Потребители с IOS могат да потърсят приложението “EGROBOT” в Apple Store и да го
изтеглят.

При първото използване, моля, свържете зарядната станция и виртуалния проводник
и включете косачката, както е посочено в ръководството за потребителя т. След това отворете интерфейса за настройките
на смартфона--WI-FI, за да свържете устройството. Моля, имайте предвид, че първия път свързването на устройството
отнема около 3-5 минути, като то може да бъде свързано едновременно само към един телефон.
Работа с приложението:
Отворете инсталираното приложение.

Функция за дистанционно управление
1. Натиснете ”Auto” - косачката ще
работи в автоматичен режим.
2. Натиснете “Remote” - косачката ще
работи в ръчен режим, като потреби –
телят може да я насочва от телефона.
Моля, имайте предвид, че в режим
Remote (Дистанционно) роботът не
разпознава проводника и станцията.
3. Натиснете “Home” - роботът ще се
върне автоматично до зарядната
станция.
4. Натиснете “Switch” - роботът спира
и дисплеят се връща в основния
интерфейс. Моля, имайте предвид, че
това няма да се изпълни, когато
роботът се зарежда.
5. Нож овете могат да се управляват
чрез щ ракване върху “MOW” в долния
десен ъгъл.

Настройка на функция
1.Отворете този интерфейс,
откъдето можете да зададете
адрес на косачката в
диапазона от 01 до 58.

От този интерфейс
потребителят може да
настрои конкретен час.

2.Има 11 опц ии за език и 4 опции
за функц ията за разстояние.

Моля, запаметете
направените настройки.
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3.За функции като ултразвукова
вълна (Ultrasonic wave), сензор
за дъж д (rain sensor),
сензор за допир (touch sensor),
сензор за натиск (pressure sensor),
компас (compass) и
звукова аларма (Audio alarm )
има опц ии за включване и
изключване.
След като сте настроили
функц ията, щракнете върху
“Save” (Запаметяване)

Дата, седмица и час

Настройка на работна зона
Тази
част
се съчетава със
следващите
страници
от
Ръководството за потребителя.
Отворете “Area location setting”
(Настройка на местоположението
на зоната)
1.Преди
да
отворите
този
интерфейс,
моля,
разделете
градината на няколко зони според
предпочитанията на потребителя.
2.Изберете зоните, които сте
определили, и запаметете със
Save,
след
което
започнете
определянето
на
местоположенията.

Отворете Area working-time setting
(Настройка на времето на работа в
зоната)
1.Изберете
работния
ден
от
седмицата.
2.Задайте времето на стартиране на
робота, след което времето на
работа във всяка зона и запаметете
със Save.
Моля, имайте предвид, че ако ако
работните зони са например 3,
трябва да зададете времето на
косене само в тези 3 зони и да не
задавате
време
за
останалите
неизбрани зони.

Парола
Включете “Password enable”
(Активиране на парола) и
можете да зададете
4-цифрова парола,
След което я запаметете
със Save.
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Косачка - търсене на данни за
състояние
1.Щракнете върху “Mower
running time” (Време на работа
на косачката) и можете да
видите общото време на работа
на косачката.
2.Щракнете върху “Mower
charging time”(Време на
зареждане на косачката) и
можете да видите общото време
на зареждане на робота.
3.Можете да видите и напрежението на робота.
4.Щракнете върху “Querying Mower- state” (Търсене на данни
за състояние на косачка), за да проверите известията.

6. ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
- Не оставяйте косачката да работи без надзор, ако
знаете, че наоколо има домашни любимци, деца или
хора
- Косете само на дневна светлина или на добро
изкуствено осветление.
- Избягвайте да работите с косачката, когато тревата
е мокра.
- Не работете с косачката боси или с отворени
сандали.
- Винаги носете стабилни обувки и дълги панталони.
- Винаги
наклони.

си осигурявайте опора при работа по

- Бъдете изключително внимателни при движе ние
на косачката на заден ход към вас.
Винаги
включвайте
косачката
съгласно
указанията, като отдалечите достатъчно краката си
от ножа.

Потребителят не може да стартира косачката, ако
виртуалният проводник или зарядната станция не
са добре свързани.

6.2 Стартиране на косачката
Косачката може да бъде стартирана от две места.
1. Поставете косачката върху виртуалния проводник и я
завъртете по посока на часовниковата стрелка, като се
уверите, че не е свързана с двете зарядни пластини към
зарядната станция. В противен случай косачката е в
режим на зареждане и не може да бъде стартирана.
2. Поставете робота в началната точка.
Ако сте изключили LINE, роботът започва директно да
коси в границите на моравата.
Ако сте включили LINE, роботът се коси по протежение
на виртуалния проводник за една обиколка и първо ще
завърши косенето по дължината му.

За да стартирате робота.
1. Включете от бутона за включване отдолу на косачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете инструкциите за безопасност
преди да стартирате косачката.

2. Освободете аварийния бутон, за да включите робота.
3. Въведете
избрана.

парола

(Фабрична

4. Изберете AUTO
да работи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пазете ръцете и краката си от въртящия
се нож. Никога не поставяйте ръцете или
краката си близо до или под корпуса,
когато моторите работят.

парола:1234),

ако е

режим и косачката започва

5. В автоматичен режим можете да изберете време на
работа (10-500 минути).

6.1 Подготовка
- Уверете се, че виртуалният проводник е монтиран
правилно.
- Периодично проверявайте зоната, където ще се
използва косачката, и премахнете всички камъни,
съчки, кабели и предмети.
- Извършвайте периодичен оглед на ножовете,
болтовете на ножовете и режещия
блок за
износване
или
повреда.
При
износени
или
повредени ножове сменете целия комплект, за да
поддържате баланса.
- Свържете двата края на виртуалния проводник
към клемата на зарядната станция и се уверете, че
проводникът е добре свързан. (Индикаторът на
зарядната станция е безцветен).
- Поставете зарядното устройство в зарядната
станция и го застопорете с резбованата капачка.
След това свържете зарядното устройство къ м
мрежово захранване. Уверете се, че зарядната
станция е добре свързана и че индикаторът на
станцията свети в зелено.
други предмети, особено такива с височина над
6cm.
за

1. Натиснете бутона за включване / изключване от
приложението. Косачката спира и влиза в режим на
готовност.
2. Косачката може да бъде изключена и с директно
натискане на аварийния бутон.
3. Изключете
косачката.

от

бутона

за

изключване

отдолу

на

6.4 Авариен бутон
Натиснете аварийния бутон за моментално
спиране на косачката. Потребителят трябва да
я рестартира.
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Периодично
проверявайте
моравата
наличие на малки дупки или възвишения.

6.3 Спиране/ изключване на косачката

Автоматичен режим

Въвеждане на време за работа

Език
Изход
Адрес на станцията
Разстояние

Настройка на адрес

Настройка на разтояние

Сензор за дъжд

Настройка на сензор за дъжд

Сензор за допир

Основни функции

Да / Не

Вкл. / Изкл.

Звуково известяване
Фабрични настройки

Вкл. / Изкл.

Вкл. / Изкл.

Потвърждаване

Височина на косене
Година
Седмица
Настройка

Месец / Дата

Време

Час / Минута
Запази / Изход

Основно
меню

Стара парола
Нова парола
Парола

Вкл. / Изкл.
Запази / Изход

Изход
Начална точка 1

Обособяване на зони

Зони

Работа по график

Дни от седмицата

Косене по линия на контур

Общ о време на работа
Състояние на робота

Общ о време на зареждане

Изход
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6.5 Избор на език
1. Изберете SET

и въведете с натискане на бутон

3. За да настроите годината.
- Натиснете бутон
или бутон , за да прелистите до
настройката Year.
Натиснете бутон,
за да отворите настройката Year.

2. Изберете FUNCTION и въведете с натискане на бутон
3. Изберете LANGUAGE и въведете с натискане на бутон
4. Изберете от
английски/френски/немски/датски/фински/норвежки/ита
лиански/испански/руски/полски/нидерландски и
потвърдете избора с натискане на бутон
6.6 Задаване на адрес
Между робота и зарядната станция има ADDRESS. Има
фабрично зададен адрес и потребителят няма нужда да
задава такъв преди експлоатация.
За да нулирате адреса:
1. Изберете SET

- Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
правилната година и потвърдете настройката с бутон.
4. Настройте седмица, месец/дата, час/минута както в
стъпка 3.
5. Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
SAVE, и запаметете настройката с бутон
6.11 Настройка на парола
1. Изберете SET

и въведете с натискане на бутон

2. Изберете PASSWORD и въведете с натискане на бутон

и въведете с натискане на бутон

2. Изберете FUNCTION и въведете с натискане на бутон
3. Изберете ADDRESS и въведете с натискане на бутон
4. Натиснете бутона
на зарядната станция.
5. Косачката ще получи точния адрес, натиснете Yes, за
да потвърдите.
6.7 Настройка на разстояние
1. Изберете SET

и въведете с натискане на бутон

2. Изберете FUNCTION и въведете с натискане на бутон
3. Изберете RANGE

и въведете с натискане на бутон

4. Изберете 1/2/3/4 и въведете с натискане на бутон

3. Първоначална парола: 1234
4. За въвеждане на СТАРА ПАРОЛА.
- Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
OLD PASSWORD натиснете бутон,
за да отворите.
- Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
правилната парола и потвърдете настройката с бутон
5. За да въведете NEW PASSWORD (НОВА ПАРОЛА),
изпълнете стъпка 4.
6. Натиснете бутон
или бутон
,
за
да
прелистите до SAVE, и запаметете настройката с бутон

6.8 Дъжд
RAIN ON: ако завали, косачката се връща до зарядната
станция.
RAIN OFF: ако завали, косачката продължава да работи.
1. Изберете SET

и въведете с натискане на бутон

Функцията за използване на парола е опция.
ИЗПОЛЗВАНЕ ВКЛЮЧЕНО: при всяко стартиране
на робота, потребителят трябва да въведе правилната
парола.
ИЗПОЛЗВАНЕ ИЗКЛЮЧЕНО: не е необходимо
потребителят за въвежда парола при стартиране на
косачката.

2. Изберете FUNCTION и въведете с натискане на бутон

6.9 Начални настройки

6.12 Настройка на зона
Тази функция служи за повишаване на ефективността на
косачката при голяма площ. Тя ви позволява да разделите
голяма площ на 6 по-малки зони. Функцията следва да се
използва в съчетание със „настройка на график“, като
за пример можете да видите 3-те зони по-долу.

Възстановяване на фабричните настройки.

1. Изберете AREA

1. Изберете SET

2. Изберете AREA POSITION и въведете с натискане на
бутон.

3. Изберете RAIN и въведете с натискане на бутон
4. Изберете ON / OFF и въведете с натискане на бутон

и въведете с натискане на бутон

и въведете с натискане на бутон

2. Изберете FUNCTION и въведете с натискане на бутон
3. Изберете INITIAL и въведете с натискане на бутон
4. Изберете YES / NO и въведете с натискане на бутон
6.10 Настройка на системното време
1. Изберете SET
2. Изберете TIME

и въведете с натискане на бутон
и въведете с натискане на бутон
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3. За да изберете работната зона.
- Предварително изберете броя на зоните, преместете
посредством
и потвърдете с бутон
- AREA 1 не е опция, а е избрана по подразбиране.
- Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
AREA 2 и натиснете бутон,
за да изберете AREA 2 за
работа. Пред AREA 2 се извежда “ * ”.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Ако потребителят не избере работа в AREA 2,
той
не може да настрои робота да работи
в AREA 3.

6.13 Настройка на графика
Настройката на графика следва да
съчетание с функцията AREA (ЗОНА).
1. Изберете AREA

Натиснете бутон
или бутон,
за да прелистите до
AREA 3 и натиснете бутон
, за да изберете работа в AREA 3. Пред AREA 3 се извежда
“ * ”.
4. За задаване на Memory Point.
Memory
point
(Референта
точка)
служи
за
програмиране на точката, в която косачката ще се отдели
от виртуалния проводник и ще се насочи към вътрешната
част на моравата. Всяка зона следва да има такава
Memory point.
Моля, поддържайте напрежението на косачката над 27V
преди задаване на референтите точки.

се

използва

в

и въведете с натискане на бутон

2. Изберете ГРАФИК и въведете с натискане на бутон.
3. Изберете WEEK (ПОН,ВТОР,СРЯД,ЧЕТВ,ПЕТ,СЪБ, НЕД)
и въведете с натискане на бутон.
4. За да настроите НАЧАЛНО ВРЕМЕ.
- Изберете START TIME и въведете с натискане на бутон
- Натиснете бутон
или бутон,
за да настроите Час/
Минута.
и потвърдете настройката с натискане на бутон.
5. За да зададете времето за работа във всяка зона.
- Изберете AREA 1 и въведете с натискане на бутон.

- Поставете косачката на зарядната станция.
- Изберете START и въведете с натискане на бутон
След това роботът започва да следва виртуалния
проводник без да коси.
- Натиснете бутон,
за да настроите Memory point в
AREA 1, когато косачката достигне до избраната от вас
точка 1.

- Натиснете бутон
или бутон,
за да зададете
продължителността на работа на робота в AREA 1, и
потвърдете настройката с натискане на бутон
(От 000 до 500 минути).
6. Настройте AREA 2 до AREA 6, както е описано в стъпка
5.

- Натиснете бутон,
за да настроите Memory point в AREA
2, когато косачката достигне до точка 2.
Натиснете бутон,
за да настроите Memory point в AREA
3, когато косачката достигне до точка 3.
Примери за Точка 1, Точка 2, Точка 3 са дадени на
илюстрацията по-долу.
- Най-добре е референтната точка да бъде зададена в
средата между два ъгъла.
- Най-добрата позиция за референтна точка е на 3 метра
по протежение на виртуалния проводник, в началото или
края на зона.
- Прокарайте проводника около пътеката, за да отделите
зоната. Виртуалният проводник до и от границата на
пътеката трябва да е най-малко 1 метър. Вижте
настройката на илюстрацията по-долу.
- Минималното разстояние до и от виртуалния проводник,
което образува пътеката от една зона към друга, трябва
да е 50cm.

Пояснение:
- Ако за AREA 1 сте задали 000 минути, това означава, че
в AREA 1 няма да се извърши косене.
- Ако потребителят не избере работа в AREA 2. (Вж. - 5.12
НАСТРОЙКА НА ЗОНА). Дори потребителят да зададе
време за работа в AREA 3, роботът няма да работи в AREA
3.
7. Изберете EXIT, за да запаметите, или DEL, за да
изтриете настройките.

6.14 Линия

LINE: при всяко стартиране на косачката, тя първо трябва
да открие проводника и да го следва до станцията.
1. Изберете AREA
2. Изберете LINE

и въведете с натискане на бутон
и въведете с натискане на бутон

3. Изберете деня и потвърдете избраното с натискане на
бутон
50 cm
min
50 cm

За запаметяване на всички настройки са
необходими
около 3 секунди и затова
не трябва да изключвате
косачката
непосредствено след настройка.
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min 1 m

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

7. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
- При дейности по поддръжката използвайте личните
предпазни средства, посочени от производител, особено
при работа по ножа.
- Преди да извършите дейности по поддръжката трябва да
се уверите, че роботът е спрял в безопасни условия.

15. Обслужването на косачката следва да се извършва
съгласно инструкциите на производителя. Този продукт
(включително батерията) трябва се изхвърли на
определеното място за събиране на електрически и
електронни отпадъци. За повече информация се свържете
с местните органи или попитайте в магазина, откъдето сте
закупили продукта.

ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОДИЧНОСТ НА ПЛАНОВА ПОДДРЪЖКА
Периодичност

Ежеседмично

Компонент

Нож

Вид дейност
Почистете и
проверете
заточването на
ножа
Ако ножът се е
огънал вследствие
на удар или е
износен, сменете
го.

Ежемесечно

Робот

Почистване

На 3 месеца

Робот

Зареждане

Препратка
Вж.
“Почистване на
робота”

Вж. “Смяна на
нож”
Вж.
“Почистване на
робота”

7.2 Съхранение на робота
Опаковайте косачка и всички резервни части в
оригиналната опаковка и ги съхранявайте в кашон на
хладно и сухо място. Температурата не трябва да е пониска от 14F°(-10℃)
7.3 Смяна на нож
Стъпки за смяна на ножа:
1. Спрете робота в безопасни условия.
2. Носете предпазни ръкавици.
3. Обърнете робота обратно.
4. Развийте ножа и го сменете.
5. Поставете нов нож и го стегнете стабилно.

Вж. “Батерия”

7.1 Почистване на робота
1. Спрете робота в безопасни условия.
2. Носете предпазни ръкавици.
3. Почистете всички външни повърхности на
робота с гъба, напоена с хладка вода.
4. Не използвайте разтворители или бензен, за да не
повредите лакираните повърхности и пластмасовите
части.
5. Не мийте вътрешните части
на робота и не използвайте водна струя под налягане, за
да не повредите
електрическите и електронните компоненти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не използвайте водоструйка
под високо налягане или
дори
течаща вода, за да почистите робота.

7.5 Батерия
Батерията
не
се
нуждае
от
поддръжка,
но
експлоатационният й живот е 1-3 години. Животът на
батерията зависи от продължителността на сезона на
употреба и броя часове на
седмица, през които роботът се използва. Дълъг сезон или
много часове
употреба на седмица означава, че батерията трябва да се
сменя по-често.
- Предупреждение за литиевите батерии
Моля,
зареждайте
литиевите
батерии
съгласно
стандартното време на зареждане и процедури.
Когато мощността се понижи. Трябва да се зареди
възможно най-скоро.
По отношение на съхранението препоръчваме литиевата
батерия да се съхранява при заряд 80% и да се съхранява
на сянка.
Не свързвайте анода с катода на батерията.
Не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайт е
батерията сами.
- Обработка на използвана батерия
Моля, свържете се с най-близкия пункт за третиране на
отпадъци и попитайте за начина на рециклиране и
правилно изхвърляне.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
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6. Проверете отдолу на робота (режещ нож и колела) и
отстранете всички отлагания и/или остатъци които може
да възпрепятстват нормалната работа на робота.
7. Използвайте подходяща четка, за да отстраните
отлаганията и/или други остатъци от ножа.
8. Почистете външните повърхности на зарядната станция
от евентуални натрупани остатъци.
9. Поддържайте всички гайки, болтове и винтове
стегнати, за да се гарантира безопасната работа на уреда.
10. Сменете износени или повредени части с оглед на
безопасността.
11. Уверете се, че използвате само режещи инструменти
от правилния тип.
12. Уверете се, че батериите се зареждат от правилното
зарядно
устройство,
както
е
препоръчано
от
производителя.
13. Неправилната
употреба може да доведе до
електрически удар, прегряване
или изтичане на
корозивна течност от батерията.
14. В случай на теч на електролит, измийте с
вода/неутрализиращ препарат, потърсете медицинска
помощ, ако има контакт с очи и т.н.

7.4 Почистване на предно колело
Когато
движението
на
предните
колелета стане
затруднено, обърнете робота обратно, проверете го и
демонтирайте винтовата капачка, за да
извадите предното колело на робота, демонтирайте
крайните капачки и отстранете остатъци като кал, трева
и други от крайната капачка, след което я монтирайте
отново.

Заредете напълно батерията в края на
сезона преди да съхранение през зимата.
След което я зареждайте на всеки 3 месеца.

8. Отстраняване на неизправности
Проблем

На дисплея

Възможни причини

Въвели сте правилната
парола и сте избрали
режим AUTO, но
косачката не стартира.
А зарядната станция
подава звуков сигнал.

1. Виртуалният проводник
не изпраща сигнали.

Въвели сте правилната
парола и сте избрали
режим AUTO, но
косачката не стартира.

1. Захранването е
изключено. Лоша връзка
между зарядната станция и
косачката.

Косачката спира да
работи и подава звуков
сигнал.

Косачката спира да
работи и подава звуков
сигнал.

Косачката спира да
работи и подава звуков
сигнал.

2. Виртуалният проводник
е прекъснат.

1. Косачката е вдигната
над земята.
2. Човек или предмет се
намира върху косачката.

1. Движещото колело се
e ударило в твърди
предмети.
2. Косачката е заседнала
на моравата.

1. Проверете индикатора
за виртуалния проводник
на зарядната станция.
Уверете
се,
че
виртуалният проводник е
свързан
добре
към
зарядната
станция
(индикаторът
е
безцветен).
2. Свържете виртуалния
проводник с конекторите
за проводника.
1. Проверете захранването
и се уверете, че зарядното
устройство е добре
свързано с мрежовото
захранване и зарядната
станция.

1. Поставете косачката на
равна повърхност и я
рестартирайте.
2. Премахнете обекта от
косачката и я
рестартирайте.

1. Почистете моравата и се
уверете, че по нея няма
твърди предмети.
2. Почистете моравата на
мястото на засядане на
косачката и я
рестартирайте на друго
място.

1. Височината на косене е
твърде ниска.

1. Регулирайте височината
на косене до подходящата.

2. Ножът се е ударил в
твърди предмети.

2. Почистете моравата и се
уверете, че по нея няма
твърди предмети.

3.Косачката е заседнала на
моравата

Косачката спира да
работи и подава звуков
сигнал.

Решения

Косачката е наклонена
повече от 30 градуса
спрямо земята.

3. Почистете моравата на
мястото на засядане на
косачката и я
рестартирайте на друго
място.

Изключете косачката и я
преместете на равна
повърхност. След това я
рестартирайте.
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Проблем

Батериите не се
зареждат

На дисплея

Възможни причини

1. Зарядното устройство не е
включено в електрическата
мрежа.
2. Експлоатационният
живот на батерията
изтича.

Косачката не отива до
границата.

По пътя има препятствие.

Решения

1. Проверете дали
зарядното устройство е
добре свързано.
2.Занесете косачката на
сервиз и сменете
батерията.

Наблюдавайте работата
при движение по
виртуалния проводник
и се уверете, че по
пътя няма препятствия.

Теренът пред зарядната
станция не е равен.

Преместете зарядната
станция на равно място.

Косачката е
достигнала зарядната
станция, когато
контактите й са над
зарядните пластини.

Денивелация между зарядната
станция и моравата при
подхода към зарядната
станция.

Уверете се, че теренът
пред зарядната станция е
на едно ниво със станция
и
при
необходимос т
подравнете с насипване.

Косачката
се
движи
хаотично около лехи.

Виртуалният проводник
е поставен неправилно

Преместете виртуалния
проводник.

1. Повреден нож.

1. Поставете нов нож.

2. Ножът е задръстен с остат ъ ц и
(лента, въже, парчета пласт маса
и т.н.)

2. Спрете косачката на
безопасно място,
сложете предпазни
ръкавици, за да
предотвратите
порязвания по ръцете,
отстранете причината за
блокиране на ножа.

Косачката не открива
контактите на
зарядната станция.

Косачката работи
много шумно.

3. Косачката е стартирана, близо
до непредвидени препятствия
(паднали клони, забравени
предмети и т.н.)
4. Повреден движещ или
режещ мотор.
5. Растителностт а е твърде
висока.

3. Стартирайте косачката на
друго място.
4. Занесете мотора на
сервиз за ремонт или
смяна.
5. Увеличете височината
на косене или
използвайте обикновена
косачка.
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9. Подробна схема на косачката
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9.1 Списък на резервните части на робота:

№
1
2
3
4
5

Име на резервната част
Въртящ се бутон
Легло на режеш мотор
Пружинен затвор
Основа на режеш мотор
Гумено уплътнение

6
7
8
9

Гумен пръстен
Кожух
Режещ мотор
Плъзгач на ножа
Нож
USB конектор
Платка на сензора за
виртуален проводник
Главна платка
Под на основа
Бутон вкл./изкл.
Движещ мотор
Маслено уплътнение
Крайна капачка на
движещ мотор
Задно колело
Платка на безчетков
мотор
Капачка на колело
Капак на дисплея
Уплътнителен пръстен на
дисплея

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

№
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Име на резервната част
Сензор за дъжд
Платка на дисплея
Уплътнение
Предно колело
Зарядна пластина

№ Име на резервната част
47 Тампон на амортисьор
Притискаща пружина на
48 тампон

Капак на батерията
Батерия
Авариен бутон
Среден капак
Винт M4 (за ножа)
Кожух на ножа

50 Гравитационна пружина
51 Опорен пръстен

Гумен буфер-1
Гумен буфер-2
Горен капак
Фиксатор на капака
Ос на капак
Капак
Блок на авариен бутон
Авариен бутон
Възвратна пружина
на авар. бутон

49 Гравитационен
притискащ пръстен

52 Уплътнител на
амортисьор
53 Ос на амортисьор
54 Възвратна пружина
55 Центриращ блок
56 Сензор за повдигане
57 Носеща планка
58 Сензор за удар
59 Блок на
микропревключвател
60 Планка на амортисьорлява

Винтова капачка M8
Гумена капачка
Планка на амортисьордясна

1. Горен капак
2. Платка
3. Букса на захранването
4. Клема за виртуален проводник
5. Основа
6. Мед ен щифт
7. Легло на медна пластина
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