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Jestem Robomow. 

Miło mi Ci� pozna�. 
 
 

Twoje bezpiecze�stwo jest dla nas wa�ne - 

Nale�y uwa�nie przeczyta� niniejsz� instrukcj�, aby zapozna� si� 
ze wszystkimi ostrze�eniami dotycz�cymi bezpiecze�stwa i 
zachowa� szczególn� ostro�no��, aby zarówno dzieci, jak i 
zwierz�ta domowe trzymały si� z dala od trawnika, gdy Robomow 
jest w u�yciu. 
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Bezpiecze�stwo przede 
wszystkim 
WA�NE! 
PRZECZYTAJ UWA�NIE 
PRZED U�YCIEM  

ZACHOWAJ NA PRZYSZŁO�� 
 
 
 

Definicje naklejek z ostrze�eniami 
Ostrze�enia i �rodki bezpiecze�stwa 

       Funkcje bezpiecze�stwa 

 
 
 
 
 

 
Nie pozwalaj dzieciom u�ywa� ani obsługiwa� kosiarki. Przez cały czas 
dzieci musz� by� pod opiek� osoby dorosłej. 
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Definicje naklejek z 
ostrze�eniami 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Jest to niebezpieczne elektronarz	dzie. U�ywaj z zachowaniem szczególnej 
ostro�no�ci i przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrze�e� dotycz�cych 
bezpiecze�stwa.  

2. Przed rozpocz	ciem pracy kosiarki zapoznaj si	 z instrukcj� obsługi i bezpiecze�stwa. 

3. Uwa�aj na przedmioty rzucone podczas pracy kosiarki. 

4. Podczas u�ytkowania kosiarki zachowaj bezpieczn� odległo��. Na obszarze 
pracy kosiarki nie mog� przebywa� ludzie, a w szczególno�ci dzieci, zwierz	ta i 
obserwatorzy. 

5. UWAGA – Nie dotykaj b	d�cego w ruchu no�a. Trzymaj dłonie i stopy z dala 
oraz nie podno� pracuj�cej kosiarki z ziemi. 

6. Przeł�cz przycisk bezpiecze�stwa przed rozpocz	ciem pracy lub podnoszeniem 
kosiarki (patrz punkt 3.b). 

7. Nie wolno je
dzi� na kosiarce. 
 
 

Nie wyrzucaj kosiarki lub jej cz	�ci jako niesegregowanych odpadów komunalnych. 
Powinny one by� usuwane oddzielnie 

  
 

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami UE. 
 

 

 Ten symbol oznacza, �e przewód elektryczny jest podwójnie izolowany. 
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Ostrze�enia i �rodki 
bezpiecze�stwa 

 

A. Zanim zaczniesz 

1. Przeczytaj uwa�nie niniejsz� instrukcj	 obsługi kosiarki oraz zapoznaj 
si	 z zasadami jej poprawnego u�ytkowania.  

2. Nigdy nie zezwalaj dzieciom, osobom o ograniczonych zdolno�ciach 
fizycznych, czuciowych lub psychicznych b�d
 z brakiem do�wiadczenia 
i wiedzy lub osobom niezaznajomionych z niniejsz� instrukcj� do 
korzystania z urz�dzenia. Lokalne przepisy mog� ogranicza� wiek 
operatora kosiarki. Jeste� odpowiedzialny za wypadki lub szkody dla 
innych ludzi oraz ich mienia. 

3. Twoim obowi�zkiem jest powiadomienie s�siadów o ryzyku oraz o 
konieczno�ci/zakazie nie wchodzenia na trawnik podczas pracy kosiarki.  

4. Je�eli Twój trawnik jest otwarty na ulic	 i/lub s�siadów, musisz by� obecny 
podczas pracy kosiarki, aby uniemo�liwi� innym dost	p do Twojego 
trawnika. Ewentualnie musisz chroni�/ogrodzi� trawnik tak, aby inni nie mieli 
do niego dost	pu podczas pracy kosiarki. 

 
B. Przygotowanie 

1. Upewnij si	, �e uło�yłe� przewód obwodowy  zgodnie z niniejsz� instrukcj�. 

2. Sprawdzaj okresowo obszar, na którym pracuje kosiarka w celu usuni	cia 
wszystkich kamieni, patyków, szyszek i innych obiektów. 

3. Okresowo wzrokowo sprawd
 czy nó� nie jest zu�yty lub uszkodzony. 
Wymie� zu�yty lub uszkodzony nó� (cz	�� nr. MRK6101A). 
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C. Działanie  

UWAGI DOTYCZ�CE BEZPIECZE�STWA ! 
Nie nale�y pozostawia� bez nadzoru pracuj�cej kosiarki, je�eli wiesz, �e 
w pobli�u znajduj� si	 zwierz	ta, dzieci i ludzie. Nigdy nie ko� gdy w 
pobli�u znajduj� si	 ludzie ( w szczególno�ci dzieci) lub zwierz	ta. 

1. Nie u�ywaj kosiarki je�eli zabezpieczenie lub jaka� jej cz	�� jest 
uszkodzona, zu�yta lub niesprawna. 

2. Trzymaj dłonie i stopy z dala od no�a tn�cego i innych ruchomych cz	�ci. 

3. Zawsze przeł�cz przycisk bezpiecze�stwa/blokuj�cy kosiark	 przed jej 
podniesieniem lub przeniesieniem. 

4. Nigdy nie podno� lub przeno� kosiarki podczas pracy jej silników. 

5. Nie dotykaj no�a dopóki całkowicie si	 nie zatrzyma. 

6. Nie u�ywaj kosiarki do celu innego ni� koszenie trawnika. 

7. Zachowaj na miejscu wszystkie osłony, tarcze, urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce i czujniki. Napraw lub wymie� uszkodzone cz	�ci, 
równie� naklejki. 

8. Ustaw cotygodniowy program w godzinach, podczas których nie ma innych 
ludzi na trawniku.  

9. Nie podł�czaj ani nie dotykaj uszkodzonego przewodu zasilaj�cego do sieci 
zanim nie zostanie on odł�czony od zasilania, gdy� mo�e to doprowadzi� 
do kontaktu z elementami b	d�cymi pod napi	ciem.   

10. Trzymaj przedłu�acz z dala od no�a, aby zapobiec uszkodzeniu go 
przez kosiark	. Uszkodzony przewód zasilania mo�e doprowadzi� do 
kontaktu z elementami b	d�cymi pod napi	ciem.  

11. Je�eli przewód zasilaj�cy jest uszkodzony lub zapl�tany podczas 
u�ytkowania nale�y najpierw odł�czy� go od zasilania poprzez 
wyciagni	cie wtyczki z gniazdka. 

12. W razie wypadku lub awarii podczas pracy kosiarki natychmiast naci�nij 
przycisk STOP. 
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D. Transport 

W obszarze roboczym: 

1. Naci�nij przycisk STOP aby zatrzyma� kosiark	.  

2. U�yj zdalnego sterowania ( dost	pnego w formie aplikacji na telefon) aby 
przemieszcza� kosiark	 z miejsca na miejsce. 

3. W  przypadku  ró�nicy  w  wysoko�ciach  koszonego  terenu  aktywowa�  
przycisk bezpiecze�stwa i przenie�� kosiark	, trzymaj�c za uchwyt. 

 
 
 
 

Na długich odległo�ciach: 
Podczas transportu kosiarki upewnij si	, �e przycisk bezpiecze�stwa jest 
wył�czony oraz jest wyj	ty bezpiecznik. 

 
 
 

WA�NE!  Zaleca si	 zachowa� oryginalne 
opakowanie do celów transportowych. 
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E. Korzystanie ze zdalnego sterowania ( koszenie r	czne) 

1. Ko� tylko przy �wietle dziennym lub dobrym sztucznym o�wietleniu oraz 
unikaj pracy na mokrej trawie. 

2. Nie korzystaj z kosiarki b	d�c boso lub w sandałach. Zawsze miej na sobie 
odpowiednie obuwie I spodnie z długimi nogawkami; b	d�c na 
nachyleniach nos odpowiednie obuwie.  

3. Zachowaj szczególn� ostro�no�� przy zwracaniu kosiarki we własnym 
kierunku. 

4. Zawsze uruchamiaj silnik zgodnie z niniejsz� instrukcj�, b	d�c daleko od 
no�a. 

5. Nie ko� r	cznie na nachyleniach wi	kszych ni� 15°  lub gdy kosiarka nie 
ma solidnego oparcia. 

 
F. Akumulatory 

1. Nie otwieraj ani nie niszcz akumulatora. 

2. Akumulator zawiera elektrolity. W przypadku wycieku elektrolitów z 
akumulatora, podejmij nast	puj�ce działania: 

• Kontaktu ze skór�: Natychmiast przemyj wod� z mydłem miejsca maj�ce 
kontakt z wyciekiem. 

• Kontaktu z oczami: Natychmiast przemyj oczy du�� ilo�ci� czystej wody 
przez co najmniej 15 minut, unikaj�c przecierania oczu. 

•  Udaj si	 po pomoc medyczn�. 

3. Upewnij si	, �e akumulator jest ładowany za pomoc� odpowiedniej 
ładowarki zalecanej przez producenta. Nieprawidłowe u�ytkowanie mo�e 
skutkowa� pora�eniem pr�dem, przegrzaniem lub wyciekiem �r�cej cieczy 
z akumulatora. 
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G. Konserwacja i instrukcje specjalne 

1. Zawsze przeł�cz wył�cznik przycisk bezpiecze�stwa przed usuwaniem 
przeszkód/sprawdzaniem/czyszczeniem/ prac� nad kosiark� lub gdy nast�piło 
uderzenie w jaki� przedmiot, aby obejrze� urz�dzenie pod k�tem uszkodze�. 
Nigdy nie próbuj naprawia� lub regulowa� kosiarki podczas jej pracy.   

2. W przypadku wyczuwania nieodpowiednich wibracji , zatrzymaj 
kosiark	, przeł�cz przycisk bezpiecze�stwa i sprawd
 nó� pod 
k�tem uszkodze�. Wymie� zu�yty lub uszkodzony nó� (cz	�� nr 
MRK6101A), aby zachowa� równowag	. W przypadku gdy 
wibracje nie ust	puj�, skontaktuj si	 z serwisem. 

3. U�yj grubych r	kawic podczas inspekcji lub konserwacji no�a. 

4. Nie nale�y wykonywa� konserwacji boso lub w sandałach. 
Zawsze nale�y nosi� odpowiednie obuwie robocze oraz 
długie spodnie. 

5. Dla bezpiecze�stwa wymie� zu�yte lub uszkodzone cz	�ci. 

6. Nale�y u�ywa� tylko oryginalnego wyposa�enia i akcesoriów. 
Niedopuszczalne jest, aby zmodyfikowa� oryginaln� konstrukcj	 kosiarki. 
Wszystkie modyfikacje dokonywane s� na Twoje własne ryzyko. 

7. Upewnij si	, �e zastosowano  tylko zamienne elementy tn�ce odpowiedniego 
typu (cz	�� nr  MRK6101A). 

8. Konserwacja / serwis / czyszczenie kosiarki powinny by� przeprowadzane 
zgodnie z instrukcj� producenta. W czasie wykonywania czynno�ci 
konserwacyjnych nie odwracaj urz�dzenia do góry kołami. Dopuszczalne jest 
jedynie uniesienie robota do pozycji pionowej. 

9. Aby zagwarantowa� bezpieczn� prac	 urz�dzenia, wszystkie nakr	tki, 
wkr	ty i �ruby powinny by� mocno dokr	cone. 

10. W celu wydłu�enia działania akumulatora, robot powinien by� stale 
podł�czony do 
ródła zasilania, kiedy nie pracuje- zwłaszcza w okresie 
dłu�szego składowania ( np. w okresie zimy) 

 

UWAGA! 
Gdy istnieje ryzyko wyst�pienia burzy nale�y odł�czy� przewód 
obwodowy ze stacji dokuj�cej i zasilacz 230 V / 120 V z gniazdka 
elektrycznego. 
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H. Zako�czenie u�ytkowania produktu 

1. Po zako�czeniu eksploatacji, kosiarka oraz jej akcesoria powinny zosta� 
przekazane oddzielnie do utylizacji, aby odpady sprz	tu elektrycznego oraz 
elektronicznego nie znalazły si	 na wysypisku �mieci, a tak�e w celu ochrony i 
poprawy jako�ci �rodowiska naturalnego. 

2. Nie wyrzucaj kosiarki lub jakiegokolwiek  jej elementu (ł�cznie z zasilaczem i 
stacj� dokuj�c�) jako niesegregowanych odpadów komunalnych - powinny by� 
one zbierane oddzielnie. 

3. Lokalny  dystrybutor/dealer  udzieli  wskazówek  dotycz�cych  zwrotu  i  oddania  
niepotrzebnych  cz	�ci  i  samego urz�dzenia. 

4. Nie wrzucaj akumulatora do ognia i nie umieszczaj go w odpadach komunalnych. 

5. Akumulator nale�y podda� recyklingowi lub utylizacji w sposób przyjazny 
�rodowisku.  
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Funkcje 
bezpiecze�
stwa 

 

 

 

A. Blokada przed dzie�mi 
Blokada przed dzie�mi uniemo�liwia niezamierzone uruchomienie kosiarki 
przez przypadkowe naci�ni	cie jednego z przycisków. Dopiero naci�ni	cie 
dwóch przycisków w odpowiedniej kolejno�ci zainicjuje prac	. Wymagane 
jest, aby wł�czy� niniejsz� funkcj	 je�li dzieci w wieku poni�ej 6 roku �ycia 
mog� wej�� w kontakt z kosiark�. 

 
B. Zabezpieczenie przed kradzie��/ Wył�cznik 

bezpiecze�stwa  
Zabezpieczenie przed kradzie��/Wył�cznik bezpiecze�stwa 
uniemo�liwi korzystanie z Twojej kosiarki osobom nie znaj�cym kodu 
dost	pu. W celach osobistego bezpiecze�stwa b	dziesz musiał 
wprowadzi� wybrany przez siebie czterocyfrowy kod. Zaleca si	 
aktywacj	 niniejszej funkcji aby zapobiec wł�czeniu kosiarki przez 
dzieci lub osoby, które nie maj� do�wiadczenia i autoryzacji wła�ciciela 

do jej obsługi . 

UWAGA!! 
Twoja kosiarka jest  wyposa�ona w liczne wbudowane funkcje 
bezpiecze�stwa. Jednak�e kosiarka jest niebezpiecznym 
narz	dziem wyposa�onym w ostry nó� mog�cy wyrz�dzi� powa�n� 
szkod	 ka�demu, kto b	dzie miał z nim kontakt. 
 W zwi�zku z tym kategorycznie zabrania si	 przebywa� na 
trawniku, podczas gdy kosiarka pracuje. Ewentualnie  mo�na 
zatrzyma� prac	 kosiarki, gdy ludzie (szczególnie dzieci) lub 
zwierz	ta przebywaj� lub bawi� si	 na trawniku. 
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C.Czujnik podniesienia 
Je�li kosiarka jest podnoszona z ziemi podczas pracy no�a, nó� 
natychmiast przestanie si	 obraca�. 

D.Czujnik przechylenia 

Je�li kosiarka jest przechylona do pozycji pionowej, nó� natychmiast zatrzyma si	. 

E. Czujnik przeszkody 
Podczas pracy kosiarka wykrywa przeszkody na swojej drodze. Gdy kosiarka zderzy 
si	 z przeszkod�, natychmiast zatrzyma prac	 no�a, zatrzyma ruch w tym kierunku i 
odwróci si	 od przeszkody 

F. Awaryjny przycisk STOP  
Naci�ni	cie przycisku STOP w dowolnym momencie podczas pracy natychmiast 
zatrzyma kosiark	 i nó�. 

G. Przycisk bezpiecze�stwa 
Przeł�czenie przycisk bezpiecze�stwa wył�czy zasilanie Twojej kosiarki. Konieczna jest 
aktywacja niniejszego przycisku przed podniesieniem kosiarki oraz przed jakimkolwiek 
działaniem konserwacyjnym. 

H.Stacja ładuj�ca i przewód obwodowy 
Twoja kosiarka nie mo�e pracowa� bez zainstalowanego przewodu obwodowego 
aktywowanego przez stacj	 ładuj�c�. W przypadku braku sygnału wysyłanego przez 
stacj	, kosiarka przestanie działa�. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaczynajmy. 
Nie mog	 si	 doczeka�, aby skosi� 
Twój trawnik. 
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Witaj w przyjaznym domu 
Gratulujemy zakupu ! Jeste� tylko kilka kroków z dala od spotkania z 
najlepszym członkiem  swojego zespołu. Wkrótce b�dziesz liczył na 
niego, �e wykona dla Ciebie doskonał� prac�. Kosiarka b�dzie 
samodzielnie opuszcza� swoj� stacje dokuj�c� w okre�lone dni, 
kosi� twój trawnik I wraca� do bazy by si� podładowa�. 
Zainstalowany przewód obwodowy ustala granice ( “wirtualny mur”) 
twojej kosiarce.  
Zostanie on ustalony wokół kraw�dzi trawnika i obiektów, które chcesz 
chroni� 
 

 
 
Kosiarka porusza si� losowo w swoim obszarze roboczym ustalonym 
przez  przewód obwodowy. Ten rodzaj losowego ruchu zapewnia 
idealne ci�cie oraz pełne pokrycie twojego  trawnika.  
Ponadto, skupia si� na naro�nikach przewodu obwodowego 
zapewniaj�c dokładne, nieskazitelne kraw�dzie. 
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Dobrze wygl�daj�ce trawniki uzyskuje si� przez systematyczne 
koszenie, co jest dokładnie tym, co zapewnia Ci kosiarka 
zautomatyzowana.  

Po wykonaniu przejrzystych instrukcji instalacji b�dziesz gotowy, aby 
cieszy� si� wolnym czasem, podczas gdy Twój nowy przyjaciel 
opiekuje si� trawnikiem. 
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Wi�c dok�d zmierzamy? 
Prawidłowa instalacja kosiarki zapewni jej maksymalne wyniki. Oto, co musisz 
zrobi� aby kosiarka wykonała dla Ciebie idealn� prac�: 

 

Poznaj Swój Trawnik 
Jaki masz typ trawnika ? 

 
 

Gotowy,do 
startu, testuj 

Konfiguracja i 
uruchomienie próbne 

Zaczynamy 
Wybierz lokalizacje stacji 

dokuj�cej 

 

  

Power Up 
Podł�cz 
kosiark� 

Ułó� przewód 
Ułó� “wirtualny 

mur 
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Co jest w pudełku 
 
 
 

 

Produkt 

Twój nowy Robot 
Kosz�cy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baza ładuj�ca 

Stacja dokuj�ca to 
miejsce, w którym 
kosiarka si� ładuje. 

Przewód zasilaj�cy 

Kabel niskiego napi�cia o 
długo�ci 20 m ł�czy stacj� 
dokuj�c� z zasilaczem 

 
 
 
 

Przewód obwodowy 
Wyznacza obszar 
roboczy dla Twojej 
kosiarki*

 

  
 

Zasilacz 

Zasilacz Twojej kosiarki

Obsługi 

Instrukcja 
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Zacisk 

Do bezpiecznego 
usuwania no�a 

 
 
 

 

Zapasowy wtyk 
przeł�czeniowy 

Do ł�czenia 
przewodu 
obwodowego ze 
stacj� dokuj�c� 

Kotwy stacji dokuj�cej (x6) 

Do monta�u stacji 
dokuj�cej do ziemi 

 

Zł�cza   
Do ł�czenia przewodu 
obwodowego w razie jego 
przeci�cia 

 

Szpilki 

Do mocowania 
przewodu do ziemi* 

 
 

Bezpiecznik 

Do zapobiegania 
rozładowaniu baterii 

 
 

 
Robomiarka 

Do pomiaru odległo�ci przewodu 
obwodowego od kraw�dzi trawnika 

*Tylko w modelach Robomow serii U oraz modelach WOLF-Garten Loopo. 

   Gotowy? Zaczynajmy... 
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Poznaj swój 
trawnik 

 

Zrozumienie Twojego trawnika pozwoli Ci unikn�� niepotrzebnych 
bł�dów i sprawi, �e proces instalacji b�dzie łatwiejszy i prostszy. 

Mo�esz tak�e pomin�� niektóre dalsze cz��ci tego podr�cznika, które nie 
dotycz� Twojego rodzaju trawnika. 
Jak wygl�da Twój trawnik? 

Typ A 
Tylko Strefa Główna 
Twój obszar trawnika 
jest jedn�, ci�gł� stref� i 
wszystkie jego obszary  
s� wystarczaj�co 
szerokie, aby kosiarka 
mogła si� po nich 
porusza� (szeroko�� co 
najmniej 2 m w 
najw��szym miejscu).. 

 
 
 
 
 
 
 

Typ B 
Strefa Główna + Podstrefa 
Twój trawnik składa si� z 
wi�cej ni� jednej strefy. 
Strefy te poł�czone s� 
w�skim przej�ciem o 
szeroko�ci 1-2 m. Kosiarka 
mo�e porusza� si� mi�dzy 
tymi strefami, aby kosi� 
cały obszar. 

Strefa Główna 

Strefa Główna 

Podstrefa 
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Typ C 
Strefa Główna + 

Strefa Odr�bna 

Twój trawnik składa si� z 
dwóch lub wi�cej stref, które 
nie s� poł�czone (oddzielone 
ogrodzeniem, chodnikiem, 
�cie�k� lub inn� przeszkod�). 
Kosiarka nie mo�e porusza� 
si� mi�dzy tymi strefami. 

 
 

Typ D 
Strefa Główna + 
Podstrefa + Strefa 
Odr�bna 
Niektóre obszary Twojego 
trawnika s� poł�czone ze 
Stref� Główn� w�skim 
przej�ciem (do 4 m),a 
niektórych obszarach 
s� całkowicie od niej 
oddzielone płotem, 
chodnikiem, �cie�k� lub 
inn� przeszkod� i kosiarka 
nie mo�e si� pomi�dzy nimi 
porusza� swobodnie. 

Strefa Główna 

Podstrefa 

Strefa 
Odr�bna 

 
      Strefa odr�bna 

Strefa Główna 
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Zaczynamy 
 

Wybierz lokalizacje bazy ładuj�cej i zasilacza 

 Twoja kosiarka doładowuje si� i gdzie przewód obwodowy zaczyna si� i 
ko�czy. Na tym etapie instalacji, okre�lasz wła�ciw� lokalizacje dla bazy 
ładuj�cej 

 

Gdzie powiniene� ulokowa� baz� ładuj�c� ? 

                          Warunek A 
Maksymalnie do 20 m od �ródła 
zasilania 

 
 

Zasilacz 
 
 

Baza ładuj�ca 
 
 
 
 

20 m Przewodu 
zasilaj�cego 
[niskiego 
napi�cia] 

WSKA
ZÓW
KA 

Baza ładuj�ca zostanie zainstalowana w pó�niejszym etapie, po 
uło�eniu przewodu obwodowego we wła�ciwym miejscu 
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Warunek B 
Minimum 3 m prostego przewodu 
przed baz� ładuj�c� i minimum 30 
cm za ni�, aby umo�liwi� Twojej 
kosiarce gładkie dokowanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokalizacja C 
Płaskie i zacienione miejsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je�li na trawniku znajduj� si� dodatkowe strefy, umie�� baz� ładuj�c� 
w najwi�kszej z nich 

• Upewnij si�, �e podło�e jest równe, płaskie oraz pozbawione nachyle�. 

• Zachowaj odległo�� co najmniej 1 m od głowic zraszacza, aby unikn�� uszkodzenia 
wewn�trznych elementów kosiarki 

 

 
 

               WSKAZÓWKI
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Ułó� przewód 
 

Ułó� przewód obwodowy (“wirtualn� granic�”),który definiuje 
obszar roboczy dla Twojej kosiarki. 

 

Teraz jeste� gotowy, aby uło�y� przewód obwodowy. 
Zróbmy to krok po kroku 

 
 

 
 
 

WSKAZÓWKI 

• Miej w pobli�u opakowanie kosiarki. 

• Pami�taj, aby po raz ostatni skosi� traw� przy u�yciu poprzedniej kosiarki przed 
rozpocz�ciem okablowania. Ułatwi to wstawianie szpilek i pomo�e upewni� si�, �e 
kosiarka nie przecina drutu. 

 
 

 

 

 
B�DZI
ESZ 
POTR
ZEBO
WAŁ 

• Młotek 

• Małe, płaskie �rubokr�ty 

• Kombinerki 
 

... Słoneczny dzie� i słoneczny nastrój :) 

 
 

Po pierwsze: przeszkody i nachylenia 

Zanim wbijesz chocia� jedn� szpilk� do ziemi, zwró� uwag� na 
wszelkie przeszkody lub nachylenia. 

 

 
PRZESZKODY  

 
Mi�kkie przeszkody 
Mi�kkie przeszkody to kwietniki, 
stawy lub małe drzewa. Musz� by� 
chronione poprzez tworzenie Wysp 
Obwodowych 
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NACHYLENIA 

Nachylenia wzdłu� 
kraw�dzi 

 
Twarde przeszkody 
Przeszkody, które s� pionowe, sztywne i wy�sze ni� 15 cm, 
takie jak drzewa lub słupy telefoniczne. 
Je�li twarda przeszkoda ma �rednic� 
mniejsz� ni� 10 cm, musi by� chroniona 
przez wysp� obwodow�. Je�li �rednica 
jest wi�ksza, nie jest to konieczne. 

Aby upewni� si�, �e Twoja kosiarka nie b�dzie ze�lizgiwa� si� z 
trawnika, szczególnie gdy trawa jest mokra, przewód obwodowy musi 
wykluczy� owo nachylenie wzdłu� kraw�dzi trawnika z nachyleniem 
ponad 15% - czyli 15 cm przewy�szenia na 1 m. 

 
Mniej ni� 15% Wi�cej ni� 15% 

 
 
 
 
 

Mniej ni� 
15 cm  

 
1 m 

 

Nachylenia na trawniku 
Twoja kosiarka mo�e kosi� obszary 
trawnika o nachyleniu do 35% [35 cm 
wzniesienia na 1 m] 

Max 35% 

 
 

 

 

Nachylenie jest zbyt wysokie, gdy… 
Kosiarka unosi si� nad ziemi� podczas wjazdu na nachylenie. Wyklucz 
takie miejsca z obszaru roboczego Twojej kosiarki. 

 
 

WSKAZÓWKA

Wi�cej ni� 
15 cm  

1 m  
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A. Dobry Pocz�tek 
Zanim zaczniesz, przejd� si� wzdłu� 
kraw�dzi trawnika i zaplanuj, jak uło�y� 
przewód obwodowy. Zwró� uwag� na 
wszelkie przeszkody i nachylenia 

 
 
 
 
 
 

 

Połó� go lu�no wzdłu� obwodu, id�c wzdłu� kraw�dzi trawnika. 
Je�li dojdziesz do obszaru / obiektu, który wymaga specjalnej 
ochrony, upewnij si�, �e ostro�nie układasz przewód obwodowy 
zgodnie z opisem przedstawionym w nast�pnych sekcjach.

Wyci�gnij ok. 30 cm przewodu przez otwór w foliowym 
pokrowcu szpuli i przytwierd� go do ziemi w miejscu, gdzie 
zamierzasz zainstalowa� swoj� stacj� dokuj�c�. 

Przewód 
obwodowy 

Po wykonaniu ogona wbij 
pierwszy kołek w ziemi�, aby 
zabezpieczy� koniec przewodu 

Kołek 

Zacznij odwija� przewód w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara wokół trawnika, zaczynaj�c od lokalizacji stacji dokuj�cej 
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B. Zachowaj odpowiedni� odległo�� 
Przewód  obwodowy jest 
przymocowany do ziemi za pomoc� 
szpilek dostarczonych wraz  z 
produktem. U�yj Robomiarki aby 
okre�li� odległo��, któr� nale�y 
zachowa� mi�dzy przewodem 
obwodowym a kraw�dzi� trawnika i 
przeszkodami. 

 

 

• Wbijaj szpilki co kilka metrów i na naro�nikach. Na tym etapie wbij 
minimaln� ilo�� szpilek. Wbijesz wszystkie niezb�dne szpilki 
pó�niej. 

• Poci�gnij mocno za przewód, wbijaj�c szpilki na ich maksymaln� 
gł�boko��. 

• Zachowaj ostro�no�� aby nie uszkodzi� znajduj�cych si� w ziemi 
rur nawadniaj�cych.

 

 
WSKAZ
ÓWKI 

 
 

 
 
 

Gdy kraw�d� jest ostra lub opadaj�ca, 
odmierz od niej za pomoc� Robomiarki 
krótsz� odległo��. 

 
 

Kiedy kraw�d� jest �cian� (wi�cej ni� 2 cm 
nad poziomem gruntu), odmierz od niej za 
pomoc� Robomiarki dłu�sz� odległo��. 

 
 
 
 

32 cm  
 

 
40 cm  

 
 

Pozostaw odległo�� minimum 1,2 m , je�li 
kraw�d� trawnika graniczy z wod�. 

 
   

Min1.2m  
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WSKAZÓWKI 

•  Nie wymaga si� zakopywania przewodu obwodowego, ale 
mo�esz to zrobi�, do gł�boko�ci 5 cm. 

• Natomiast  zakopywanie przewodu wzdłu� odsłoni�tych obszarów, takich jak 
chodniki, jest zwykle zalecane. 

• Je�li do uko�czenia konfiguracji  wymagany jest dodatkowy przewód obwodowy 
mo�esz go przedłu�y� za pomoc� wodoodpornego zł�cza (Zobacz sekcj�5-G 
"Ł�czenie przewodu obwodowego" na samym ko�cu). 

 
 

 
 
 
 

C. Wykonuj łagodne zakr�ty 
Zachowaj k�t 45 ° we wszystkich naro�nikach z lewej strony 
podczas układania przewodu  wzdłu� obwodu. 

 
 

45˚ 

Lewy zakr�t 

20 cm  
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        Przewód Obwodowy 

D. Zabezpiecz mi�kkie przeszkody 
Obiekty takie jak kwietniki, stawy lub małe drzewa musz� by� 
chronione przez uło�enie Wysp Obwodowych. 

 
Umiejscowienie Przewodu Obwodowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je�li odległo�� mi�dzy wysp� a 
przewodem obwodowym jest 
mniejsza ni� 1,5 metra, uczy� 
przeszkod� cz��ci� kraw�dzi 
trawnika. 

 Zachowaj min. 1,5 m mi�dzy 
wyspami; je�li przeszkody s� bli�ej 
siebie, u�yj jednej wyspy. 

 
 

 

• Przewody prowadz�ce do i/z wyspy powinny by� mocowane za pomoc� tego samego kołka 
• Wyspy obwodowe powinny by� prostok�tne lub okr�głe. 

 
Ustaw obwód 
Okabluj zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara wokół 
przeszkody, w przeciwnym 
razie kosiarka wjedzie na 
wysp� obwodow� lub nie 
b�dzie w stanie prawidłowo 
skosi� obszaru wokół niej. 



 

 

Okre�l Swój Typ Trawnika 
 

Typ A 
Tylko Strefa 

Główna 

Typ B  
Strefa 

Główna + 
Podstrefa 

Typ C 
Strefa Główna 

+ 

Strefa 
Odr�bna 

Typ D  
Strefa główna 
+ Podstrefa + 

Strefa Odr�bna 

 
 
 

E. Jak Podł�czy� Podstref� 
 

Typ B / Typ D 
 

Nie masz Podstrefy ? Pomi� t� sekcj�! 

 
Stref� Główn� i Podstref� 
ł�czy w�skie przej�cie. Aby 
umo�liwi� Twojej kosiarce 
poruszanie si� pomi�dzy 
nimi, owo przej�cie powinno 
mie�  co najmniej 1 m 
szeroko�ci: 

 
W�skie 
przej�cie 

 
 

        Podstrefa 
 
 

Strefa Główna 

Strefa Główna 
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     Strefa Główna 

 
 

     Strefa Główna 
 
 

Podstrefa 

 
 

Strefa Główna 
 
 

Strefa Odr�bna 

Strefa Główna 

Podstrefa Strefa 
Odr. 



 

 
 

Film 

instruktarzowy 

jest dost�pny 

online 

 
 
 

 
• Je�li w�skie przej�cie jest krótsze ni� 2 m, ustaw w nim tylko 

jedn� kwadratow� wysp� obwodow� 

• Podł�cz w�skie przej�cie tak, aby Twoja kosiarka nie 
przemieszczała si� w niekontrolowany sposób podczas 
pracy pomi�dzy strefami.   

 
 

WSKAZÓWKI 

 
 
 
 

14 cm   

32 cm 
 

Podstrefa 

 
 
 
 

Dwa przewody 
pod jednym 
kołkiem 

              

Strefa Główna 
 
 
                    W�skie przej�cia powinny by� twarde, równe i gładkie. 
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F. Jak Podł�czy� Stref� Odr�bn� 
 

Typ C / Typ D 
 
       Nie masz Podstrefy ? Pomi� t� sekcj�! 

 
 
 

Je�li Twoja Strefa Odr�bna jest wi�ksza ni� 120 m2 (200 m2 
dla modeli powy�ej 3000 m2),  Twoja kosiarka nie b�dzie w 
stanie jej uko�czy� podczas jednego koszenia. Dlatego 
zalecamy si� podł�czy� j� oddzielnie do osobnej stacji 
dokuj�cej. 
Je�eli Twoja Strefa Oddzielna jest mniejsza ni�120 m2  (200 m2 
dla modeli powy�ej 3000 m2),   mo�esz podł�czy� j� na dwa 
sposoby. 

 
 

OPCJA 1 
Wydłu� przewód obwodowy ze Strefy 
Głównej, nad przeszkod� 

 
 
 
 

Dwa 
przewody 
pod 
jednym 
kołkiem 

 
 
 
 
 

 
Baza ładuj�ca 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPCJA 2 
Podł�cz stref� oddzielnie i przył�cz j� do zasilacza 
obwodowego (opcjonalne akcesorium). 

 
 
 
 

     
          Zasilacz obwodowy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Baza ładuj�ca 
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G. Zako�cz Konfiguracj� Przewodu 
Po całkowitym uło�eniu przewodu 
obwodowego, dwa jego ko�ce, które 
spotykaj� si� na stacji dokuj�cej, 
powinny by� poł�czone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WSKAZÓWKI 

• U�yj tego samej szpilki do przymocowania obu ko�ców przewodu  do ziemi 

•  Przytnij ko�ce, aby oba przewody miały t� sam� długo��.

 

 

Upewnij si�, �e prawidłowo skr�casz dwa przewody. 
properly. 



 

 
 
 

 
Zdejmij 5 mm izolacji z ko�ców przewodów, włó� skr�cony 
przewód do wtyczki i zabezpiecz go za pomoc� małego 
płaskiego �rubokr�tu. 
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Podł�czenie 
Zainstaluj i podł�cz baz� ładuj�c� 

 

A. Zainstaluj i podł�cz baz� ładuj�c� 
Umie�� baz� ładuj�c� na 
wybranej dla niej lokalizacji 

 
Usu� głowice bazy 
ładuj�cej 

A. Poci�gnij d�wigni� w gór�. 
B. Wci�nij głowic� bazy 

ładuj�cej we wskazanym 
kierunku. 

 
 
 
 
 
 

Przełó� przewód obwodowy 
(A) i przewód zasilacza (B) 
przez otwór na tyle bazy 
ładuj�cej.

A B

B 
Pchnij 

A 
Ci�gnij
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Podł�cz zł�cze przewodu 
obwodowego do punktu A na 
głowicy stacji dokuj�cej. 
Podł�cz przewód zasilaj�cy 
20 m do punktu B na głowicy 
bazy. 

 
 
 
 

Wsu� głowic� na suwakach 
bazy ładuj�cej z powrotem 
na miejsce (C). Upewnij si�, 
�e jest przez cały czas 
uło�ona prawidłowo. 
Naci�nij d�wigni� w dół, a� 
usłyszysz klikni�cie. 

Podł�cz przedłu�acz do 
zasilacza. 

 

Umie�� baz� ładuj�c� na 
pozycji i wyrównaj j� tak, aby 
była wy�rodkowana na 
przewodzie obwodowym. 
Wbij dwie kotwy, jak 
pokazano na rysunku. 
Pozostałe kotwy zostan� 
wbite na pó�niejszym etapie. 

Umie�� 
dwie 
tylne 
kotwy 

Zachowaj ostro�no�� aby nie uszkodzi� znajduj�cych si� w ziemi rur 
nawadniaj�cych podczas wbijania kotw.

A B

Przyci�nij i 
Nasłuchuj 
klikni�cia 

C
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B. Podł�cz Zasilacz 
 
 

 
 

WSKAZÓWKA 

Podczas wyboru lokalizacji zasilacza, we� pod uwag� nast�puj�ce elementy: 

•  Wybierz odpowiedni� lokalizacj� w pobli�u gniazdka elektrycznego 

• Ułó� go poza obszarem trawnika 

• Preferowana jest sucha i chroniona lokalizacja 

 
 

 
 

 
 
 
Podł�cz kabel pr�du stałego z zasilacza do 
przedłu�acza o długo�ci 20 m. 

 
 

 

Upewnij si�, �e zł�cze jest wło�one a� do 
białego oznaczenia. 

 

Zasilacz 

Baza 
ładuj�ca 

20 m Przewodu  
przedłu�aj�cego 
[niskie napi�cie] 
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Podł�cz zasilacz do zwykłego gniazdka elektrycznego 
 

 

Teraz powiniene� zobaczy� jak wska�nik LED na stacji dokuj�cej miga 
na zielono (je�li kosiarka znajduje si� na zewn�trz lub �wieci si� stale  na 

LED 

Uwaga 
Przedłu�acz od zasilacza do stacji dokuj�cej powinien by� 
bezpiecznie przymocowany do ziemi ! Powinno to zapobiec 
potkni�ciom o przewód. Przedłu�acz powinien spoczywa� 
WYŁ	CZNIE na mi�kkich powierzchniach. Nie powinien 
przecina� twardych powierzchni (np. chodnika, podjazdu) tam, 
gdzie nie mo�e by� bezpiecznie zamocowany.  
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Gotowy…do startu… testuj 
 

Przygotuj i wypróbuj swoj� kosiark�. 

              Gratulacje ! Jeste� teraz gotowy, aby wypróbowa� swoj� kosiark�.  

B�DZIESZ POTRZEBOWA
: 

• Kosiark� 

• Pozostałe szpilki 

• Pozostałe kotwy stacji dokuj�cej 

... Kieliszek szampana (lub jego ekwiwalent) 

 

A. Uruchom Kosiark� 
Nale�y zrobi� kilka rzeczy zanim Twoja kosiarka b�dzie mogła rozpocz�� prac�. 

 
 
 
 

Dostosuj wysoko�� 
koszenia (20-80 mm) 
obracaj�c pokr�tłem 
regulacji wysoko�ci 
koszenia: 

 
Pokrywa  

 
Pokr�tło 
regulacji 
wysoko�ci 
koszenia 

 
 
 
 
Wł�cznik 
ON/OFF 

  
Wska�nik 
wysoko�ci 
koszenia 
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Umie�� bezpiecznik. 
 
 

 

Wł�cz wł�cznik ON/OFF znajduj�cy si� pod pokryw�. 
 

B. Ustaw Podstawowe Ustawienia 
Post�puj zgodnie z instrukcjami wy�wietlanymi na ekranie, aby szybko przeprowadzi� wst�pn� 
konfiguracj�. 

 

Ustaw j�zyk 
 
 
 
 

Przewi� za pomoc� strzałek, aby wybra� ��dan� warto��. 
Naci�nij GO, aby potwierdzi� wybór i przej�� do nast�pnego elementu. 
Aby cofn�� o krok lub anulowa� akcj�, naci�nij strzałk� wstecz. 

 

Ustaw date 

Uwaga 

Upewnij si�, �e uchwyt bezpiecznika jest całkowicie wkr�cony. 

Uwaga 
Twoja kosiarka ma wystarczaj�c� moc do uko�czenia konfiguracji.. 
Nast�pnie, przed pierwszym koszeniem, musisz wykona� pierwsze, 
trwaj�ce 24 godziny ładowanie.. 

 
 
 

 

 
 
 

 

  

Bezpiec
znik 
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Ustaw czas 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

WSKAZÓWKI 

Aby w dowolnym 
ponownie uruchomi� 
konfiguracj� momencie, 
naci�nij i przytrzymaj 
razem STOP + strzałk� 
w dół przez co najmniej 4 
sekundy. 

 
 

 
 
 

C. Sprawd� pozycj� bazy ładuj�cej 
Umie�� kosiark� na trawniku, 3 m  z przodu wjazdu do bazy 
ładuj�cej, naprzeciwko przewodu obwodowego i naci�nij OK, aby 
rozpocz�� test. 

 

Test pozycji 
Stacji 

Ustaw czas 
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Twoja kosiarka podjedzie i zatrzyma si� w stacji dokuj�cej. 

 

 
Nast�pnie wył�czy si� i zacznie czeka� przed baz� ładuj�c�, a nast�pnie 
powie Ci, aby� umocował stacj�. Włó� pozostałe cztery kotwy do stacji 
dokuj�cej. 

 

 
 
 
 

 

 

• Je�li wy�wietli si� komunikat "Brak sygnału przewodu", 
sprawd�, czy zasilacz, przedłu�acz i przewody bazy ładuj�cej 
s� prawidłowo podł�czone. Poszukaj mo�liwych uszkodze� 
na przewodzie obwodowym. 

• Je�li wy�wietli si� komunikat "Zmie� wtyczk� w zł�czu", 
zamieni� przewody na wtyku przeł�czeniowym.  

• Je�li wy�wietli si� komunikat "Zmie� pozycj� bazy ładuj�cej", 
sprawd�, czy baza jest wyrównana z przewodem 
obwodowym. Przenie� wszelkie przeszkody uniemo�liwiaj�ce 
wjazd do bazy. 

• Zachowaj ostro�no�� aby nie uszkodzi� znajduj�cych 
si� w ziemi rur nawadniaj�cych podczas wbijania 
kotw. 
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D. Sprawd� pozycj� przewodu 
obwodowego 

 

Wprowad� rozmiar obszaru Strefy Głównej. Kiedy zobaczysz 
komunikat "Test przewodu" oznacza, �e kosiarka jest gotowa do 
przetestowania. Naci�nij GO. Kosiarka ruszy. 

 
Przejd� obok, gdy kosiarka jedzie po obwodzie. Po przejechaniu trasy 
wy�wietli si� komunikat "Test przewodu powiodł si�!" I kosiarka ponownie 
wejdzie do stacji dokuj�cej. Naci�nij GO 

 

E. Dodaj Podstrefy  
Kosiarka poprosi teraz o dodanie dodatkowych podstref. Wybierz opcj� X, 
aby pomin�� t� sekcj�, je�li nie masz �adnych podstref. 

Je�li wybierzesz opcj� wyboru Podstrefy, kosiarka sama przemie�ci si� 
do niej wzdłu� przewodu. Je�li znajduje si� co najmniej 5 m  wewn�trz 
podstrefy, naci�nij przycisk STOP i wybierz jej powierzchni�. Po 
zako�czeniu procesu kosiarka wróci z powrotem do stacji dokuj�cej.

Sprawd� 
Pozycj� 
Przewodu 
Obwodowego 

 
 
 

 

200-300 m2
 

Je�li wy�wietli si� komunikat "Dostosuj przewodu", a kosiarka zatrzyma 
si� i odjedzie do tyłu, przesu� lekko przewód do wewn�trz i naci�nij GO, 
by kontynuowa� test przewodu.. 
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F. Zako�cz instalacj� przewodu 
obwodowego 

Wbij pozostałe szpilki wzdłu� przewodu obwodowego, ok. 1 m od 
siebie. 

 
 
 
 
 
 
 

Przytwierd� przedłu�acz do podło�a, aby wyeliminowa� ryzyko 
potkni�cia. 

 
G. Naładuj kosiark� 
Umie�� kosiark� w bazie ładuj�cej i pozwól jej na pełne naładowanie 
przed pierwszym koszeniem (do 24 godzin). Po pełnym naładowaniu 
automatycznie rozpocznie prac� zgodnie z harmonogramem koszenia. 

 

 

Nie przejmuj si�, je�li trawnik wygl�da nierówno przez kilka pierwszych dni. 
Wyrówna si� po kilku pierwszych koszeniach ! 

 
 

WSKA
ZÓW
KA 

 
 

Uwaga 

• Podczas ładowania włacznik ON/OFFwa powinien by� ustawiony na ON. 

• Nie dotykaj no�y 

• Nigdy nie ko�, gdy w pobli�u znajduj� si� ludzie, zwłaszcza dzieci lub zwierz�ta 

• Upewnij si�, �e trawnik nie jest zanieczyszczony 
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A. Czy s� jakie� strefy odr�bne? 

Dla trawników składaj�cych si� z całkowicie oddzielonych stref 
konieczne s� osobne ustawienia. 

 
Opcje 
trawnika 

 
               Strefy 

Dodaj Strefy  

 
 

Podsterfa     

                     Strefa Odr�bna  

Obszar Strefy  
200 - 300 m2

 

 

B. Ł�czenie przewodu obwodowego (w razie 
potrzeby) 

• Wsu� oba ko�ce przewodów w 
skrajne lewe i prawe poło�enie 
zł�cza 

• Sprawd�, czy przewody całkowicie 
przylegaj� do zł�cza 

•  U�yj kombinerek, aby nacisn�� 
przycisk na górze zł�cza. Przycisk 
powinien by� całkowicie wci�ni�ty, 
bez uszkodzenia zł�cza.  

 



 

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dobra 
Robota! 
Teraz zrelaksuj si� i 
niech Twoja kosiarka 
pracuje za Ciebie. 
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FAQs Najcz��ciej zadawane 
pytania 
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Poznaj swoj� 
kosiark� 

 
 

Aby w pełni cieszy� si� kosiark�, zapoznaj si� z jej ró�nymi cz��ciami i 
komunikatami. Zrozumienie, jak to działa i "współdziała", doprowadzi do jego 
płynnej i łatwej obsługi. 

 
 

Cz��ci zewn�trzne 

 
 

   Panel sterowania 
 
 

Przycisk STOP 
/ Uchwyt 
transportowy 

 
Lampka 
sygnalizuj�ca 
prac� 

 
 
 

Zderzak 
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Cz��ci pod pokryw� 
 

 
 Wska�nik wysoko�ci koszenia 

 

Klapa pokrywy 
 

Pokr�tło regulacji 

wysoko�ci koszenia 
 

Przycisk bezpiecze�stwa 
 

Miejsce na  
przechowywanie 

bezpiecznika 
 
 
 
 
 

Panel 
sterowani
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Panel sterowania 
 
 
 
 
 
 

  

Wy�wietlacz LCD 

 
Przycisk Wstecz słu�y do 
anulowania wyboru lub 
powrotu do poprzedniego 
menu. 

Przycisk Go słu�y 
do wyboru opcji 
menu lub 
potwierdzania 
wy�wietlanej 
wiadomo�ci. 

Przewi� strzałki dla 
wybór menu 

 
 

Wy�wietlacz 
LCD 

Aktualna 
data i 
czas 

 
 

   Su 11:28  

 
 

Funkcja 
zabezpieczenia 
przed kradzie�� 
jest aktywna 

 
  

        Harmonogram koszenia jest wł�czony 
   

 
 

Harmonogram koszenia jest wył�czony 

Akumulator si� ładuje / 
wywa�a ogniwa akumulatora 
 
Gotowy 
Akumulator jest 
naładowany

 Kosiarka jest ładowana zim� Mo 06:00 
Nast�pny czas operacji. 
Wy�wietlany po 
zako�czeniu cyklu 
koszenia i po pełnym 
naładowaniu akumulatora
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Wska�nik LED stacji dokuj�cej 
 
 

Wska�nik LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazanie Znaczenie 
 

Ci�głe zielone 
Sygnał przewodu obwodowego 
jest OK; 

kosiarka jest w stacji dokuj�cej 
 

Migaj�ce zielone 
Sygnał przewodu obwodowego 

jest OK; 

kosiarka jest poza stacj� 

dokuj�c� 
 

Migaj�ce szybko czerwone 
Przewód obwodowy jest 

uszkodzony lub odł�czony 

Migaj�ce wolno czerwone 
Słabe poł�czenie przewodu 

obwodowego lub przewód jest 
zbyt długi 

 
Ci�głe czerwone 

 
Uszkodzony zasilacz 
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Struktura 
menu         

 

Pełny opis wszystkich pozycji menu znajduje si� w naszym 
internetowym Centrum Pomocy. 

Poruszaj si� po menu za pomoc� strzałek i dokonaj wyboru, 
naciskaj�c Go. 

Opcje trawnika 
Skonfiguruj parametry trawnika i koszenia 

 

Czas nieaktywny 
Ustaw czas nieaktywno�ci kosiarki 

 

Zakres koszenia 
Ustaw, jak cz�sto 
kosiarka ma kosi� 
trawnik 

 

Strefy 
Dodawaj, usuwaj lub edytuj strefy 

 

Wyspy 
Wł./Wył. funkcje wyspy 

 

Jazda wzdłu� przewodu 
Zmniejsz �lady kół 
wzdłu� kraw�dzi 
trawnika 

 

Smart Mow 
Zwi�ksz wydajno�� koszenia 

 
Turbo Mow 
Umo�liwia szybsze i 
mocniejsze ci�cie (u�yj do 
pierwszego ci�cia sezonu) 

Program Wł./Wył.  

Wł�cz / wył�cz 
automatyczn� obsług� 
według stref
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Opcje kosiarki 
Skonfiguruj preferencje 
u�ytkownika 

 
 
 

Zabezpieczenie przed dzie�mi 
Zablokuj klawiatur�, aby 
zapobiec przypadkowemu 
naci�ni�ciu 

 
 
Zabezpieczenie przed kradzie�� 
Za pomoc� kodu PIN  

 
 

Czujnik deszczu 
Automatyczne zatrzymanie 
pracy w deszczu / wilgotnej 
pogodzie 

 

RoboHome 
Wł�czanie / wył�czanie akcesorium 
RoboHome 

 
Czas i data  
Ustaw czas i 
dat� 

 

J�zyk 

 Zmie� j�zyk 
menu kosiarki 

 
Kontrast wy�wietlacza LCD  
Dostosuj kontrast wy�wietlacza LCD 

 
D�wi�k 
WŁ./Wył. d�wi�k 

RoboHome 
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Tryb 
automatyczny 

 
 

Dowiedz si�, jak skonfigurowa� tryb automatyczny, aby w razie 
potrzeby  przej�� na sterowanie r�czne. 

• Ustawienie rozmiaru obszaru automatycznie okre�la wymagany czas 
koszenia trawnika - czas trwania "cyklu koszenia" 

• Kosiarka zwykle wykonuje kilka kolejnych operacji koszenia, dopóki nie 
zako�czy pełnego cyklu  

• Ka�da kosiarka rozpoczyna prac� o ustalonym czasie, po pełnym jej 
naładowaniu 

• Mo�esz ograniczy� automatyczne działanie w okre�lonych momentach 
poprzez ustawienie czasu nieaktywnego 

• Po zako�czeniu cyklu koszenia kosiarka pozostanie w stacji dokuj�cej a� do 
rozpocz�cia nast�pnego cyklu 

• Przerwa mi�dzy cyklami okre�lana jest przez ustawienie cz�stotliwo�ci 
koszenia 

• W razie potrzeby poprawienia wyników pracy kosiarki mo�na doda� 
dodatkowy czas koszenia poprzez ustawienie czasu koszenia. 

 
 

Powiedz swojej kosiarce, jak cz�sto ma kosi� 
Cz�stotliwo�� koszenia kontroluje cz�stotliwo�� cyklu  koszenia. Im wy�sza 
cz�stotliwo��, tym cz��ciej trawnik b�dzie koszony i odwrotnie 

Cz�stotliwo�ci koszenia: 

LOW 1 cykl koszenia na tydzie�  

MEDIUM  2 cykle koszenia na tydzie� 

HIGH - trawnik jest koszony codziennie 

 
*Ta opcja jest dost�pna tylko dla stref ze stacj� dokuj�c�. 
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Przewi�, aby wybra� 
"Cz�stotliwo�� 
koszenia". Naci�nij 
Go, aby wybra� dni 

 Przewi�, aby wybra� 
"Wszystkie strefy" / 
"Według strefy". Je�li 
wybrano "Według 
strefy", przewi� do 
wybranej strefy. 
Naci�nij Go. 

Przewi�, aby zmieni� 
cz�stotliwo�� koszenia. 
Domy�lna cz�stotliwo�� to 
�rednia 

 

Kiedy potrzebujesz dodatkowego czasu koszenia 

Je�li wyniki koszenia nie s� zadowalaj�ce, opcja "Godziny koszenia" 
pozwala skorygowa� czas trwania cyklu koszenia przypisany do 
ustawienia obszaru (procentowo): 

 

 
Przewi� i wybierz 
"Godziny koszenia". 
Naci�nij Go. 

Przewi�, aby wybra� 
"Wszystkie strefy" / 
"Według strefy". Je�li 
wybrano "Według 
strefy", przewi� do 
wybranej strefy. 
Naci�nij Go. 

Przewi�, aby zmieni� 
warto�� procentow� godzin 
koszenia. 

Warto�ci� domy�ln� jest 
0%.

 

Przewi� za pomoc� 
strzałek, aby wybra� 
"Zakres koszenia" z 
menu opcji trawnika 

Godziny koszenia 

Cz�stotliwo�� koszenia 

Wszystkie 
strefy 
Spo strefie 
Według strefy 

Cz�stotliwo�� koszenia 

�rednia 

 

Przewi�, aby wybra� 
"Zakres koszenia" z opcji 
trawnika . Wci�nij Go. 

Godziny koszenia 

Cz�stotliwo�� koszenia 

Wszystkie 
strefy 

Według strefy 

Ustaw Godziny 
Koszenia 

10% 
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Ustaw dni i godziny bez koszenia: 

                             Naci�nij Go, aby wybra� "Dni"  
Przewi�, aby wybra� dzie� (dni). 
Naci�nij GO, aby przeł�czy� mi�dzy 
aktywnym i nieaktywnym. Czarna 
skrzynka oznacza, �e dzie� jest 
nieaktywny. 

 
Zatrzymaj działanie automatyczne dla okre�lonej strefy 
Menu wł�czania / wył�czania programu umo�liwia wstrzymanie pracy 
automatycznej w okre�lonej strefie trawnika. 

Gdy program jest ustawiony na Wył w okre�lonej strefie, kosiarka pominie 
t� stref�, ale i tak b�dzie kosi� kraw�d� całego trawnika 

 
Przewi�, aby wybra� "Wszystkie strefy" / 
"Według strefy". Je�li wybrano "Według 
strefy", przewi� do wybranej strefy. 
Naci�nij Go

Przewi� i naci�nij 
Go, aby wybra� Wł. 
/ Wył.

 

Przewi� i wybierz "Wł�cz / wył�cz program  z 
menu opcji trawnika. Naci�nij Go.. 

Wszystkie 
strefy 

Według strefy 

Program 
Wł 

 

Przewi� za pomoc� strzałek, aby 
wybra� "Czas nieaktywny" z menu 

Godziny 1 - 
Wł�czone 

Godziny2 - 
Wył�czone 

Godziny 1 ON 

23:00 - 06:00

Przewi�, aby wybra� mi�dzy pierwszym a drugim odst�pem czasu, naci�nij Go. 
Mo�esz skonfigurowa� maksymalnie 2 przedziały czasowe.. Przewi�, aby przeł�czy� 
nieaktywne okno Wł. / Wył.. Naci�nij Go. Ustaw czas rozpocz�cia i zako�czenia dla tego 
przedziału czasowego. Przewi� i wybierz OK.Naci�nij Go. 
o. 

Dni 
Godziny 
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Obsługa 
r�czna 

 

Obsługa r�czna jest u�ywana, gdy chcesz rozpocz�� prac�, niezale�nie od 
harmonogramu koszenia. 

 

Obsługa r�czna z/  bez kraw�dzi 
Aby rozpocz�� obsług� r�czn�: 

 

 
Przejd� do strefy, któr� 
kosiarka ma kosi�. 

Naci�nij Go. 

 Naci�nij Go. Przejd� do trybu 
działania (Edge + Mow 
lub Mow Only). Naci�nij 
Go 

Funkcje – co 
i jak   

 

Dostosuj wysoko�� koszenia 

• Podnie� klap� zderzaka na wierzchu kosiarki 

•     Ustaw wysoko�� koszenia obracaj�c pokr�tłem (A) jednocze�nie 
naciskaj�c je  w dół. Wysoko�� ci�cia wy�wietlana jest po lewej stronie 
pokr�tła (B) 

•    Zakres wysoko�ci koszenia wynosi 20-80 mm 

 
B A 

 

Strefa 
Główna 

Strefa 
A 

PUS



57  

Blokada dla dzieci 
Ta funkcja jest wył�czona “Off” przy wst�pnym ustawieniu. 

Aby wł�czy� t� funkcj�: 

 
Przewi� u�ywaj�c 
strzałek, aby wybra� 
„Zabezpieczenie przed 
dzie�mi” w menu 
kosiarki 

Blokada dla dzieci 
Naci�nij Go. Przewi�, aby wybra� Wł. / 
Wył... 

Naci�nij 
Go. 

 
 

Aby tymczasowo odblokowa� klawisze: 
Naci�nij strzałk� w gór�, a nast�pnie 
wró�. 
Zabezpieczenia  zostan� ponownie zało�one po 30 minutach. bez 
interwencji u�ytkownika. 

 

Zabezpieczenie przed kradzie�� / Wył�cznik bezpiecze�stwa 

Funkcja zabezpieczenia przed kradzie��/wył�cznika bezpiecze�stwa  
uruchamia alarm w przypadku niezamierzonego usuni�cia kosiarki z 
wyznaczonego obszaru. Domy�lnie funkcja zabezpieczenia przed 
kradzie��/wył�cznika bezpiecze�stwa  jest wył�czona. Aby wł�czy� funkcj� 
zabezpieczenia przed kradzie��   po raz pierwszy: 

 
Przewi� i wybierz 
"Wł�cz". Naci�nij Go.

Przewi�, aby ustawi� 
kod PIN. Naci�nij Go 
po ka�dej cyfrze, aby 
przej�� do nast�pnej. 
Naci�nij Go, aby 
potwierdzi�. 

 
 Ponownie wprowad� ten sam 4-
cyfrowy kod PIN, aby 
potwierdzi�. 
Naci�nij Go, aby potwierdzi�.

Opcje kosiarki Zab. P. dzie�mi 

WŁ 

Opcje 
kosiarki 

Przewi� za pomoc� strzałek, aby 
wybra� " Zabezpieczenie przed 
kradzie�� t" z menu opcji kosiarki 

Zab.antykradz.. 

WŁ 

Zab antykradz

 0   0   0  OK 

Zab.antykradz.

     0  0    0  OK 
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Okresowa 
konserwacja 
kosiarki 

 

 
 

Raz w miesi�cu: 

• Skontroluj spód kosiarki .W razie potrzeby wyczy��. Ostro�nie zeskrob 
resztki trawy zebrane na ruchomej głowicy kosz�cej (mo�esz u�y� w tym 
celu patyka lub podobnego przedmiotu). Urz�dzenie unie� maksymalnie 
pod k�tem 90 stopni. Nie przewracaj robota do góry kołami. 

• Sprawd� przewód obwodowy i dodaj kołki w miejscach poluzowanych i nie 
przytwierdzonych do ziemi. W przypadku sezonowych zmian na trawniku, 
nale�y odpowiednio dostosowa� przewód. 

• Okresowo sprawdzaj stacje dokuj�c�, oczy�� z błota i zanieczyszcze� w 
celu umo�liwienia prawidłowego 

 

Urz�dzenie powinno zawsze by� podł�czone do ładowania, szczególnie w 
okresach dłu�szego składowania. 
Aby umo�liwi� lepsz� konserwacj� i utrzymanie kosiarki w dobrym stanie, 
zaleca si� przekazanie jej przed zimowym magazynowaniem do serwisu 
certyfikowanego dystrybutora.

            UWAGA 

              Powa�ne niebezpiecze�stwo odniesienia obra�e�! 

 

Zawsze wył�czaj kosiark� przed podniesieniem. Nó� jest bardzo ostry. 
Mo�e spowodowa� powa�ne skaleczenia lub rany szarpane. Zawsze 
no� grube r�kawice robocze podczas pracy z lub wokół no�a. NIGDY 
nie wolno u�ywa� uszkodzonego lub złamanego no�a. NIGDY nie 
ostrz no�a r�cznie. 

WA	NE! 
NIGDY nie stosuj wody pod ci�nieniem do czyszczenia 
kosiarki. Płyny mog� spowodowa� uszkodzenie elementów. 
U�ywaj tylko wilgotnej lub mokrej szmatki, aby wytrze� 
czyst� powierzchni� po zeskrobaniu 



59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwi�zywanie problemów 

Działania 
naprawcze 

 Wy�wietlony       Prawdopodobna 
komunikat    przyczyna 

 Kosiarka 
wyjechała 
poza przewód 

Przewód obwodowy jest 
zbyt blisko kraw�dzi 

Przesu� przewód w kierunku wewn�trznej 
strony trawnika. 

Nachylenie na kraw�dziach 
koszonego  terenu jest zbyt 
du�e, przez co kosiarka 
wypada z wyznaczonego 
obszaru. 

Nie obejmuj obszarów o bardzo 
stromych nachyleniach 

Kraw�d� trawnika jest 
zbyt wyboista 

Wypełnij dziury i nierówno�ci a� do 
zrównania terenu 

Utkn�ła  

w 
miejscu 

Kosiarka utkn�ła w miejscu. 
Nie mo�e porusza� si� 
dalej 

Sprawd� podło�e pod k�tem otworów 
lub wci��. Wypełnij je ziemi�. 

Sprawd�, czy przewód obwodowy nie 
jest zbyt blisko kraw�dzi. Przesu� 
przewód w kierunku wewn�trznej strony 
trawnika. 

Sprawd� 
wysoko�� 
koszenia 

System koszenia jest 
przeci��ony z powodu 
bardzo wysokiej trawy lub 
przeszkody wkr�conej 
wewn�trz kosiarki. 

Wył�cz wł�cznik bezpiecze�stwa i 
sprawd� no�e . Usu� wszystkie obce i  
nadmiernie nagromadzone obiekty  
wewn�trz kosiarki. 

Podnie� wysoko�� koszenia i wł�cz 
TurboMode 

Sprawd� 
zasilanie 

Nast�piła tymczasowa 
przerwa w dostawie energii 

Sprawd� czy skrzynka zasilaj�ca jest 
prawidłowo podł�czona do gniazda 
zasilaj�cego. 

Zasilacz nie jest podł�czony 
prawidłowo 

Upewnij si�, �e zasilacz jest podł�czony do 
pr�du 

Nie wykryto �ródła 
ładowania 

Wyczy�� styki ładowania stacji 
dokuj�cej  oraz sprawd� poprawno�� 
jej poł�czenia do zasilacza. 

Brak sygnału 
przewodowego 

/ Oczekiwanie 
na sygnał 

Skrzynka zasilaj�ca nie 
jest podł�czona lub 
nast�piła przerwa w 
dostawie energii 

Upewnij si�, �e skrzynka 
zasilaj�ce jest podł�czona do 
głównego �ródła zasilania. 

Mo�e nale�y ponownie 
uruchomi� generator sygnału 

Odł�cz zasilacz od sieci elektrycznej I 
podł�cz go ponownie po 10 sekundach 

Przewód odwodowy nie jest 
podł�czony do stacji 
dokuj�cej 

Sprawd� poł�czenie przewodu 
obwodowego do stacji dokuj�cej. 

Upewnij si�, �e zł�cze jest prawidłowo 
podł�czone. 

The Perimeter Wire is cut. Check for cuts in the Perimeter Wire. 
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FAQs Najcz��ciej 
zadawane pytania 

 

Kosiarka nie dokuje prawidłowo i czasem nie trafia w trzpienie ładowania 
stacji dokuj�cej 

 
Wjazd do stacji dokuj�cej nie jest płaski. Wypełnij nierówno�ci trawnika wokół 
stacji dokuj�cej, aby umo�liwi� sprawny wjazd. Upewnij si�, �e przewód 
obwodowy jest prosty i 
wy�rodkowany na całej długo�ci pod stacj� dokuj�c�.  
Błoto, brud lub li�cie przykleiły si� do przedniego koła. To podnosi przód 
kosiarki i powoduje, �e nie dopina si� do styków ładuj�cych dokuj�cej. 
Oczy�� przednie koło i upewnij si�, �e jest obraca si� swobodnie na swojej 
osi. 
Stacja dokuj�ca znajduje si� na pochyłym obszarze: Przesu� podstaw� 
stacji na wzgl�dnie płaski teren. 

Słaba jako�� koszenia 
Nó� mo�e by� t�py. Przeł�cz przycisk bezpiecze�stwa, załó� grube r�kawice 
i sprawd� nó�, w razie potrzeby wymie�. Trawa mo�e by� mokra. Dla 
najlepszych efektów koszenia, u�ywaj kosiarki, gdy trawa jest sucha. Zaleca 
si�, aby nie kosi� we wczesnych godzinach porannych. 

Niejednolite i nierówne koszenie 

Zminimalizuj czas nieaktywny, aby uzyska� szybszy cykl i lepszy wynik 
koszenia. Je�li jest to okres szybkiej wegetacji - skró� czas mi�dzy cyklami 
koszenia poprzez ustawienie cz�stotliwo�ci koszenia. Zwi�ksz przydzielony 
czas za pomoc� ustawienia godzin koszenia, aby skompensowa� zło�ono�� 
kształtu Twojego trawnika 

Kosiarka nie opuszcza stacji dokuj�cej przez dłu�szy czas 

Wci�nij i przytrzymaj przez 1 sekund� przycisk “Up” kiedy Twoja kosiarka jest 
w stacji dokuj�cej. Kod usterki wy�wietli si� po 3 sekundach. Zapoznaj si� z 
naszym Centrum Pomocy online, aby uzyska� szczegółowy opis kodów 
niewyjechania kosiarki ze stacji dokuj�cej. 


