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TURINYS
„Husqvarna AB“ nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka teisę keisti jų formą, išvaizdą ir funkcijas be
išankstinio pranešimo.
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1. ĮVADAS IR DARBO SAUGA

1. Įvadas ir darbo sauga
1.1 Įvadas
Sveikiname, kad pasirinkote ypač aukštos kokybės
gaminį. Kad gautumėte geriausius rezultatus pjaudami
su „Husqvarna“ Automower®, turite gerai žinoti jos
veikimo principą. Šiame vartotojo vadove pateikiama
svarbi informacija apie žoliapjovę, jos montavimą ir
naudojimą.
Vartotojo vadovas sudarytas pagal žemiau pateiktą
sistemą, kuri palengvina naudojimąsi:
•

Tekstas kursyvu reiškia vieną iš šių teiginių:
• Tai tekstas, rodomas vejapjovės ekrane.
• Tai iš mobiliojo telefono siunčiama SMS žinutė.
• Tai nuoroda į kitą naudotojo vadovo skyrių.

•

Pusjuodžiu šriftu užrašytas tekstas yra ant
žoliapjovės mygtukų esantys užrašai.

•

Didžiosiomis raidėmis ir pasviruoju šriftu rašomos
pagrindinio jungiklio padėtys ir skirtingi žoliapjovės
darbo režimai.

SVARBI INFORMACIJA
Prieš naudodami Automower® atidžiai
perskaitykite vartotojo vadovą ir įsitikinkite,
kad suprantate jo turinį.

PERSPĖJIMAS
Netinkamai naudojama Automower®
gali būti pavojinga.
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1.2 Ant Automower® naudojami
simboliai
Ant žoliapjovės galite rasti šiuos simbolius. Atidžiai
išanalizuokite, kad suprastumėte jų reikšmę.
•

Prieš naudodami Automower® atidžiai
perskaitykite vartotojo vadovą ir įsitikinkite, kad
suprantate jo turinį.

•

Kad žoliapjovės naudojimas būtų saugus ir
efektyvus, reikia atidžiai laikytis šiame vartotojo
vadove pateikiamų įspėjimų ir saugos instrukcijų.

•

Įjungti Automower® galima tik tuomet, kai
pagrindinis jungiklis nustatytas į ON padėtį ir
įvestas teisingas PIN kodas. Apžiūros ir / arba
priežiūros darbus galima atlikti tik tada, kai
pagrindinis jungiklis nustatytas į OFF padėtį.

•

Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo
besisukančių ašmenų. Nekiškite rankų ir kojų arti
Automower® korpuso, kai ji įjungta.

•

Nevažiuokite užlipę ant Automower®.

•

Triukšmo emisija į aplinką. Įrenginio emisija
nurodyta skyriuje "Techniniai duomenys" ir ant
etiketės.

•

Šis gaminys atitinka tam tikras ES direktyvas.

•

iame gaminyje yra sudedamj dali, kurios
ibandytos pagal FCC reikalavimus (visa sistema
neibandoma).

•

Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, jo negalima
imesti kartu su buitinmis atliekomis. Gamin reikia
atiduoti perdirbti pagal vietinius teiss akt
reikalavimus.
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1.3 Vartotojo vadove pateikiami
simboliai
Vartotojo vadove galima rasti šiuos simbolius. Atidžiai
išanalizuokite, kad suprastumėte jų reikšmę.
•

Apžiūros ir / arba priežiūros darbus galima atlikti
tik tada, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į OFF
padėtį.

•

Dirbdami su Automower® porėmiu visuomet
dėvėkite apsaugines pirštines.

•

Niekuomet neplaukite Automower® aukšto slėgio
plovikliu ar tekančiu vandeniu.

•

Įspėjamasis langelis rodo susižalojimo riziką,
ypač jei nesilaikoma instrukcijų.

OFF

PERSPĖJIMAS
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.

•

Informacinis langelis rodo įrenginio sugadinimo
riziką, ypač jei nesilaikoma instrukcijų. Langelyje
taip pat parodomos vartotojo klaidos.

SVARBI INFORMACIJA
Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx.
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1.4 Saugaus darbo instrukcijos
Naudojimas
•

i automatin vejapjov skirta pjauti ol atviruose ir
lygiuose vejos plotuose. J galima naudoti tik su
gamintojo rekomenduojama ranga. Bet koks
kitas naudojimas yra netinkamas. Tiksliai
vykdykite gamintojo pateiktas renginio
naudojimo, technins prieiros ir remonto
instrukcijas.

•

Automatin vejapjov valdyti, technikai priirti ir
remontuoti gali tik asmenys, gerai imanantys
specialiasias renginio ypatybes ir susipain su
saugos reikalavimais. Prie naudojant automatin
vejapjov, praome atidiai perskaityti operatoriaus
vadov ir sitikinti, kad gerai supratote jame
pateiktas instrukcijas.

•

Originalaus Automower® dizaino keisti negalima.
Dėl visų keitimų pasekmių atsakote patys.

•

Patikrinkite, ar vejoje nėra akmenų, šakų, žaislų
ar kitų daiktų, kurie gali sugadinti ašmenis ir
sustabdyti žoliapjovę.

•

Įjunkite Automower® pagal pateiktas instrukcijas.
Kai pagrindinis jungiklis nustatytas į ON padėtį,
rankas ir kojas laikykite atokiau nuo besisukančių
ašmenų. Niekada nekiškite rankų ar kojų po
žoliapjove.

•

Niekuomet nekelkite ir nenešiokite Automower®,
kai pagrindinis jungiklis yra ON padėtyje.

•

Neleiskite naudotis Automower® asmenims, kurie
nežino, kaip ji veikia ir nemoka naudotis.

•

Nepjaukite su Automower®, jei aplink yra žmonių,
vaikų ar gyvūnų.

•

Nieko nedėkite ant Automower® ar jos įkrovimo
bloko.

•

Nepjaukite su Automower®, kurios ašmenų diskas
ar korpusas sugadinti. Taip pat nepjaukite, jei
sugadinti žoliapjovės ašmenys, varžtai, movos ar
laidai.

•

Nenaudokite Automower®, jei neveikia jos
pagrindinis jungiklis.

•

Jei neketinate pjauti su žoliapjove, visuomet
išjunkite jos pagrindinį jungiklį. Įjungti Automower®
galima tik tuomet, kai pagrindinis jungiklis
nustatytas į ON padėtį ir įvestas teisingas PIN
kodas.

•

Kai įjungtas purkštuvas, žoliapjove pjauti
negalima. Tokiu atveju naudokite laikrodžio
funkciją 6.4 Laikrodis (2), aprašytą 49 puslapyje,
kad žoliapjovė ir purkštuvas niekada neįsijungtų
vienu metu.
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Transportavimas
Kai transportuojate Automower® dideliais atstumais,
naudokite originalią jos pakuotę.
Kad saugiai išvežtumėte arba įvežtumėte į darbo zoną:
1.

Paspauskite STOP mygtuką ir išjunkite
žoliapjovę.
Jeigu suveikė apsaugai nuo vagystės skirta
signalizacija (žr. 59 puslapį), atidarykite saulės
elemento skydelį, naudodamiesi išpjova jo
krašte, ir įrašykite pirmąjį PIN kodo skaičių.
Pirmą kartą įjungdami žoliapjovę, įveskite PIN
kodą, žr. 31 puslapį.

2.

Jei ketinate nešti žoliapjovę, pagrindinį jungiklį
nustatykite į OFF padėtį.

3.

Žoliapjovę neškite už užpakalinės dalies
apačioje esančios rankenos. Žoliapjovę neškite
nuėmę nuo korpuso ašmenis.

Priežiūra
PERSPĖJIMAS
Apverčiant žoliapjovę viršutine dalimi
į viršų, pagrindinis jungiklis visuomet
turi būti nustatytas į OFF padėtį.

ON

OFF

Pagrindinis jungiklis turi būti
nustatytas į OFF padėtį atliekant
tokius žoliapjovės porėmio taisymo
ar apžiūros darbus, kaip ašmenų
valymas ar keitimas.

•

Kiekvieną savaitę apžiūrėkite Automower® ir
pakeiskite visas sugadintas ar susidėvėjusias jos
dalis.
Ypač stebėkite, ar nesugadinti ašmenys bei
ašmenų diskas. Jei reikia, vienu metu keiskite
ašmenis ir varžtus taip, kad besisukančios dalys
būtų subalansuotos. Žiūrėkite 67 puslapyje esantį
skyrių 8. Priežiūra.
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2. Pristatymas
Šiame skyriuje pateikta informacija, kurią turite žinoti
prieš atlikdami montavimo darbus.
„Husqvarna“ Automower® montavimo darbai susideda
iš keturių etapų:
Automatinė vejos žoliapjovė, kuri iš esmės veja
važiuoja netaisyklingai. Automower® varoma saulės
energija kartu su įkraunamuoju akumuliatoriumi.

Įkrovimo blokas, kur Automower® grįžta, kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis sumažėja iki
minimumo.
Įkrovimo blokas atlieka tris funkcijas:
•

Ribiniu laidu siunčia valdymo signalus.

•

Siunčia signalus, pagal kuriuos Automower®
randa įkrovimo bloką.

•

Įkrauna Automower® akumuliatorių.

Transformatorius, prijungtas tarp įkrovimo bloko ir
230 voltų sieninio lizdo. Transformatorius prijungtas
prie sieninio lizdo integruotu maitinimo laidu ir prie
įkrovimo bloko 20 m ilgio žemos įtampos laidu.
Žemos įtampos laido negalima sutrumpinti arba
pailginti.

Laidas, sudarantis kilpą aplink Automower® pjovimo
zoną. Ribinis laidas, nutiesiamas aplink vejos kraštus,
daiktus ir augalus, kur žoliapjovė neturi įvažiuoti. Šis
laidas taip pat naudojamas kaip kreipiamasis laidas.
Komplekte esantis laidas yra 250 m ilgio.
Jei tokio ilgio neužtenka, galima įsigyti daugiau laido
su jungtimi ir prijungti jį prie esamo laido.
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2.1 Automower®: kas yra kas?
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Skaičiai paveikslėlyje rodo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Įkrovimo juosta
Saulės elemento plokštė
Pjovimo aukščio reguliavimo dangtis
Priekinis ratas
Varantysis ratas
Korpusas
Išjungimo mygtukas
Klaviatūra
Ekranas
Pagrindinis jungiklis
Rankena
Važiuoklės dėžė su elektronika, akumuliatoriumi ir
varikliais
13. Stabdžio plokštė

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ašmenų diskas
Įkrovimo blokas
Kontaktinės juostos
Ribinio laido veikimo patikros šviesos diodas
Kilpinis ribinio ir kreipiamojo laidų laidas
Transformatorius su maitinimo laidu
Žemos įtampos laidas
Kabės
Kilpinio laido jungtis
Įkrovimo bloką laikančios vinys
Ribinio laido montavimą palengvinantis matavimo
prietaisas
25. Kilpinio laido jungtis be metalo
26. Vartotojo vadovas
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2.2 Automower® funkciją
Galingumą
Mišri saulės energija valdoma Automower®
rekomenduojama iki 2200 m2 vejoms pjauti.
Mišria saulės energija valdoma Automower®
pjaunamos teritorijos dydis priklauso nuo saulės
apšvietimo, ašmenų būklės, žolės tipo, jos augimo
greičio ir drėgmės. Taip pat turi reikšmės sodo forma.
Jei sodą daugiausia sudaro atviros vejos, Automower®
per valandą gali nupjauti daugiau ploto nei sode, kurį
sudaro keletas mažų vejų, skiriamų medžių, gėlių
lysvių ar takų.
Mišrų saulės energijos akumuliatorių geriau naudoti
dieną, nes saulės elemento plokštė tuo metu
pagamina daugiau energijos ir tokiu būdu pailgina
akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir sumažina energijos
sąnaudas. Per 12 valandų darbo tik dienos metu
naudodama mišrų saulės energijos akumuliatorių
žoliapjovė nupjaus maždaug 1300 m2, priklausomai
nuo saulės intensyvumo ir sodo tipo.
Automower® veikimo laikas ir krovimo dažnis, be kitų
veiksnių, priklausys nuo aplinkos temperatūros. Kai
temperatūra siekia apie 25 °C, visiškai įkrauta mišri
saulės energija varoma Automower® pjauna maždaug
40–80 minučių, priklausomai nuo saulės intensyvumo,
akumuliatoriaus senumo ir žolės tankumo. Tuomet
žoliapjovė 45–60 minučių kraunama. Esant aukštesnei
nei 25 °C temperatūrai, pjovimo laikas ir krovimo
dažnis laipsniškai mažėja.

Pjovimo technika
Automower® pjovimo sistema pagrįsta efektyvaus
energijos panaudojimo principu. Kitaip nei įprastos
žoliapjovės, Automower® pjauna žolę, o ne nukerta.
Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame žolę
pjauti tuomet, kai ji sausa. Automower® gali pjauti ir
šlapią žolę, tačiau ši lengvai prilimpa prie žoliapjovės ir
padidėja rizika, kad žoliapjovė nuslys stačiais šlaitais.
Norint, kad Automower® varantieji ratai būtų švarūs ir
gerai sukibtų su vejos paviršiumi, naudokite ratų
šepetėlius, kuriuos galite įsigyti kaip priedus.
Jei gali kilti audra su griaustiniu, 230 voltų kištuką reikia
ištraukti iš maitinimo tinklo lizdo ir iš įkrovimo bloko
ištraukti ribas nustatantį laidą.
Norint geriausių pjovimo rezultatų, ašmenys turi būti
geros būklės. Siekiant kaip galima ilgiau ašmenis
išlaikyti aštrius, svarbu iš vejos pašalinti šakas,
mažus akmenis ir kitus daiktus.
Norint tinkamai nupjauti ol, reikia reguliariai keisti
peilius. Peilius pakeisti labai paprasta. r. skyri 8.6
Ašmenų keitimas.
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Darbo metodas
Automower® pjauna žolę automatiškai. Ji suderina
pjovimą su krovimu.
Įkrovimo blokas siunčia signalą, kuris Automower®
pasiekia 6 – 7 metrų atstumu. Išsikrovus
akumuliatoriui, žoliapjovė pradeda ieškoti įkrovimo
bloko. Tuo metu, kai ieško įkrovimo bloko,
Automower® nepjauna.
Automower® įkrovimo bloko ieško trimis skirtingais
būdais: netaisyklingai, pagal pjovimo ribas nustatantį
laidą ir pjovimo kreipiamąjį laidą. Daugiau
informacijos apie paieškos būdus rasite 2.3 Paieškos
būdas 15 ir Vidinė pjovimo kilpa (3-2-2)
54 puslapiuose.
Akumuliatoriui įsikrovus, žoliapjovė pavažiuoja atgal,
apsisuka ir nuvažiuoja nuo įkrovimo bloko atsitiktinai
pasirinkta kryptimi 90° – 270° išvažiavimo ruože.
Kad Automower® lengviau pasiektų visas sodo dalis,
galite rankiniu būdu nustatyti, kuria kryptimi jai
išvažiuoti iš įkrovimo bloko, žr. 6.5 Sodas (3)
51 puslapyje.

Jei Automower® korpusas atsitrenkia į kliūtį, ji
apsisuka ir pasirenka naują kryptį.
Du Automower® priekinėje ir užpakalinėje dalyse
esantys davikliai nustato, kada žoliapjovė prisiartina
prie ribinio laido. Prieš darydama posūkį,
Automower® pervažiuoja iki 27 centimetrų ilgio laidą.
Pervažiuojamo laido ilgį galima nustatyti, žiūrėkite
skyrių Varantysis laidas (3-4-2) 57 puslapyje.

STOP mygtukas ant viršutinio užpakalinėje dalyje
esančio krašto daugiausia naudojamas įjungtai
žoliapjovei sustabdyti. Kai nuspaustas STOP
mygtukas, galima atidaryti saulės elemento plokštę,
po kuria yra valdymo skydelis. STOP mygtukas
išlieka įspaustas, kol dangtis nustatomas iš naujo.
Tokiu būdu įjungiamas slopintuvas.
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Visos Automower® nuostatos reguliuojamos per
valdymo skydelį, kuris yra po žoliapjovės saulės
elemento plokšte. Pagrindinis jungiklis taip pat yra ant
valdymo skydelio.
Pirmą kartą pagrindinį jungiklį nustačius į ON padėtį,
paeiliui atliekamos įjungimo funkcijos: kalbos, laiko
formato, datos formato ir keturių skaitmenų PIN kodo
parinkimas; apie laiko ir datos nustatymą
skaitykite 31puslapyje.
Pasirinktą PIN kodą reikia įvesti kiekvieną kartą
pagrindinį jungiklį nustačius į ON padėtį. Ši apsaugos
nuo vagystės funkcija vadinama Laiko užraktas
(4-1-2) ir automatinėje žoliapjovėje aktyvuojama kaip
išankstinė nuostata. Naudojant šią funkciją,
žoliapjovė po keleto dienų sustoja ir neįsijungia, kol
įvedamas teisingas PIN kodas. Jei reikia, šią funkciją
galima išjungti arba pakeisti. Daugiau informacijos apie
Laiko užraktas (4-1-2) rasite 58 puslapyje.
Taupant energiją, galima įjungti Automower®
budėjimo režimą. Ant valdymo skydelio esantis
ekranas tuomet būna visiškai blankus.
Budėjimo režimas aktyvuojamas 25 minutės po
STOP mygtuko paspaudimo ir / arba saulės elemento
plokštės atidarymo, nenustačius jos į darbo režimą.
Budėjimo režimas taip pat gali įsijungti, jei pjovimo ar
įkrovimo metu įvykusi klaida neištaisoma per
25 minutes. Automower® tuomet aktyvuojama STOP
mygtuku.

Važiavimo būdas
Žoliapjovės važiavimo būdas nėra vienodas, jį
nustato pati žoliapjovė. Važiavimo būdas niekada
nesikartoja. Pjovimo sistema padeda nupjauti žolę
lygiai, be nukrypimų.

Jei Automower® nustato, kad žolė yra aukštesnė nei
anksčiau pjauta, ji gali pakeisti judėjimo būdą.
Tuomet žoliapjovė gali pjauti važiuodama kvadratu ir
ilgesnės žolės plotą nupjauti lygiau.
Kai Automower® pjauna judėdama kvadratu, tai
vadinama pjovimu kvadratiniu režimu. Kad žoliapjovė
galėtų pradėti pjauti kvadrato režimu, jos veikimo
laikotarpis turi būti ilgesnis nei 6 valandos.
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2.3 Paieškos būdas
Įkrovimo bloko paieškai Automower® galima nustatyti
trimis skirtingais būdais. Siekiant optimizuoti įkrovimo
bloko paiešką, nuostatų pasirinktimis galima sujungti
tris paieškos būdus. Paieškos būdą ar būdus reikia
pasirinkti pagal sodo formą.

1 paieškos būdas: netaisyklinga
Automower® važiuoja netaisyklingai, kol randa
įkrovimo bloką.
Šis paieškos būdas labiausiai tinka pjaunant atvirą
veją, kurioje nėra siaurų takų (siauresnių nei
maždaug 3 metrai).
Šio paieškos metodo pranašumas – po pjovimo
nelieka žoliapjovės vėžių.
Trūkumas – ilgiau trunka paieška.

2 paieškos būdas: pagal ribinį laidą
Automower® važiuoja netaisyklingai, kol pasiekia ribinį
laidą. Tuomet žoliapjovė įkrovimo bloko link važiuoja
pagal ribinį laidą.
Šis paieškos būdas geriausiai tinka atviroms vejoms su
plačiais takais (platesniais nei maždaug 3 metrų) ir
tokioms, kuriose nėra salelių arba jos tik mažos.
Šio paieškos būdo pranašumas – paieška paprastai
trunka trumpai.
Trūkumas – gali susidaryti tam tikro ilgio žoliapjovės
vėžės. Taip pat gali kilti nepatogumų, jei yra siaurų takų
ar daug salelių, pavyzdžiui, krūmų. Automower®
apvažiuoja salelę maždaug du kartus, tai ilgai užtrunka ir
gali likti vėžių.

3 paieškos būdas: pagal kreipiamąjį
pjovimo laidą
Automower® važiuoja netaisyklingai, kol pasiekia
kreipiamąjį laidą. Tuomet žoliapjovė važiuoja įkrovimo
bloko link pagal kreipiamąjį laidą.
Kreipiamasis laidas yra papildomas laidas, nutiesiamas
iš įkrovimo bloko atokesnės pjaunamos teritorijos vietos
link arba išilgai siauro tako ir prijungtas prie ribinio laido.
Mišriame saulės baterija valdomame įrenginyjegalima
sumontuoti iki dviejų kreipiamųjų laidų. Daugiau
informacijos apie 3.8 Kreipiamojo laido montavimas
rasite 32 puslapyje.
Šis paieškos būdas geriausiai tinka vejoms, kuriose yra
daug arba didelių salelių, siaurų takų arba stačių šlaitų.
Šio paieškos būdo pranašumas – paieška paprastai
trunka trumpai.
Trūkumas – žoliapjovė gali palikti kreipiamojo laido ilgio
vėžes.
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2.4 Daugiau nei viena Automower®
viename sode
Jei vienoje vejoje paleisite daugiau nei vieną
Automower®, kiekvienai jų turi būti naudojamas atskiras
PIN kodas. Kiekviena žoliapjovė turi būti sujungta su
atskiru įkrovimo bloku. Skirtingoms žoliapjovėms šalia
vienas kito turi būti nutiesti ribiniai laidai.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.

2.5 Viena Automower® keliuose
soduose
Vieną Automower® galima naudoti daugiau nei
viename sode, kai kiekviename iš jų pastatytas
atskiras įkrovimo blokas ir nutiestas ribinis laidas.
Tuomet visuose soduose gali būti naudojamas tas pats
žoliapjovės PIN kodas.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą.

2.6 GPS ryšio blokas
Automower® GPS ryšio blokas atlieka dvi pagrindines
funkcijas:
1.

SMS funkcija leidžia SMS žinutėmis palaikyti ryšį
su „Automower®“. Šiuo būdu galima keisti įrenginio
nustatymus ir, kai reikia, paleisti bei sustabdyti
vejapjovę nuotoliniu būdu. Kai vejapjovė baigia
darbą, ji išsiunčia SMS žinutź.

2.

GPS apsaugos nuo vagystės sistema pagerina
„Automower®“ saugumą ir valdymą. Jeigu
vejapjovė perkeliama iš nustatytos apsauginės
zonos, išsiunčiama SMS pavojaus žinutė. Jei
Automower® vežamas, siunčiamos naujos SMS
žinutės su atnaujinta informacija apie jo buvimo
vietą. Judėjimą galima sekti naudojantis
prijungtinio žemėlapio paslauga įrašant į jį SMS
žinutėmis gautus vejapjovės padėties duomenis.
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3. Montavimas
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sumontuoti
„Husqvarna“ Automower®. Prieš montuodami,
perskaitykite ankstesnį skyrių
2. Pristatymas.
Prieš montuodami perskaitykite visą šį skyrių. Nuo
sumontavimo priklauso Automower® darbas. Svarbu
gerai suplanuoti montavimo darbus.
Planavimą galima palengvinti padarius pjaunamos
teritorijos brėžinį su visomis kliūtimis. Tokiu būdu
lengviau surasti geriausias vietas įkrovimo blokui,
ribiniam bei kreipiamajam, jei toks naudojamas,
laidams. Brėžinyje pasižymėkite, kur bus nutiestas
ribinis ir kreipiamasis, jei naudojami, laidai.
Montuokite tokiais veiksmais:
3.1 Pasiruošimo darbai.
3.2 Įkrovimo bloko montavimas.
3.3 Akumuliatoriaus krovimas.
3.4 Ribinio laido montavimas.
3.5 Ribinio laido prijungimas.
3.6 Montavimo patikra.
3.7 Automower® nukreipimas įkrovimo bloko link.
3.8 Kreipiamojo laido montavimas.
Norint įjungti Automower®, įkrovimo blokas turi būti
savo vietoje ir įjungtas. Taip pat turi būti prijungtas
ribinis laidas, o žoliapjovė prijungta prie įkrovimo bloko.
Jei norite pradėti pjauti iki galo nenustatę pjovimo ribų,
galite prijungti ir aplink žoliapjovę suformuoti laikiną
trumpą kilpą.

3.1 Pasiruošimo darbai
1.

Jei numatyta pjauti žolė yra aukštesnė nei 10 cm,
pjaukite ją įprasta vejos žoliapjove. Tuomet
sugrėbkite nupjautą žolę.

2.

Prieš montuodami atidžiai išanalizuokite visus
žingsnius.

3.

Patikrinkite, ar yra visos montuotinos dalys:
Skliausteliuose pateikti skaičiai nurodo diagramą
2.1 Automower®: kas yra kas? 11 puslapyje.
• Vartotojo vadovas (26)
• Automower®
• Įkrovimo blokas (15)
• Kilpinis ribinio ir kreipiamojo laidų laidas (18)
• Transformatorius (19)
• Žemos įtampos laidas (20)
• Kabės (21)
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• Kilpinio laido jungtis (22)
• Vinys (23)
• Matavimo prietaisas (24)
• Kilpinio laido jungtis be metalo (25)
Montavimo darbams jums taip pat prisireiks:
• Plaktukas/plastikinis plaktukas gali būti
naudojamas norint lengviau kalti kabes į žemę.
• Kompleksinės replės kontūro kabeliui nupjauti
ir kontaktiniams elementams suspausti.
• Pjaustytuvas/tiesus kastuvas, jeigu reikia
užkasti kontūro kabelį.

3.2 Įkrovimo bloko montavimas
Ideali vieta įkrovimo blokui
Pasirengdami geriausią vietą įkrovimo stočiai tvirtinti,
atsižvelkite į toliau pateiktus aspektus:
• Prieš įkrovimo stotį turi buti palikta ne mažiau,
kaip 3 metrai laisvo ploto.
• Įkrovimo stotis turi stovėti netoli nuo kištukinio
lizdo. Žemos įtampos kabelio ilgis 20 metrų.
• Įkrovimo stotis turi stovėti ant horizontalaus
paviršiaus.
• Užtikrinkite apsauga nuo vandens, pavyzdžiui,
nuo drėkinamų vietų.
• Saugokite nuo tiesioginės saulės spindulių
• Pastatykite į apatinę darbo ploto dalį su
mažesniu nuolydžiu.
• Įkrovimo stotį stengytes laikyti taip, kad kiti
nepastebėtų.
• Patarimai estetiniu požiūriu.
Tinkamos įkrovimo bloko vietos parodytos skyriuje
7. Sodo pavyzdys 62 puslapyje.
Jei ketinate montuoti kreipiamąjį laidą, prieš
pasirinkdami įkrovimo bloko vietą skaitykite skyrių
3.8 Kreipiamojo laido montavimaspuslapyje 32.
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Įkrovimo blokas turi būti padėtas taip, kad prieš jį būtų
daug laisvos vietos (mažiausiai 3 metrai). Taip pat
įkrovimo blokas turi būti padėtas pjaunamos
teritorijos viduryje, kad Automower® galėtų lengvai jį
rasti ir greitai pasiekti visas zonas.
Įkrovimo bloką tinka padėti pavėsyje. Kraunamas
esant žemiausiai galimai aplinkos temperatūrai,
akumuliatorius taupo energiją.

Įkrovimo bloką reikia dėti ant kiek įmanoma lygesnio
paviršiaus. Aukščio skirtumas tarp priekinės ir
užpakalinės įkrovimo bloko dalių negali būti didesnis
nei 5 cm.

Įkrovimo bloko negalima dėti taip, kad jo plokštė
užsilenktų.

Rinkdamiesi įkrovimo bloko montavimo vietą,
įvertinkite atstumą iki sieninio lizdo. Įkrovimo blokas
žemos įtampos laidu ir transformatoriumi turi būti
prijungtas prie 230 voltų sieninio lizdo.
Komplekte esantis žemos įtampos laidas yra
20 metrų ilgio.

Patarimas! Žemos įtampos laidą galima nutiesti
skersai pjaunamo ploto. Tuomet jį reikia pritvirtinti
arba užkasti. Kartais geriau surasti kitą vietą įkrovimo
blokui nei arti namo sienos arba artimiausio sieninio
lizdo.
SVARBI INFORMACIJA
Žemos įtampos laido nei vienu atveju
negalima sutrumpinti arba pailginti.
Transformatorių galima statyti tik gerai vėdinamose
patalpose, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
Taip pat gerai transformatorių statyti po stogu.
SVARBI INFORMACIJA
Transformatoriaus maitinimo laido keisti
negalima. Jei maitinimo laidas sugadinamas,
transformatorių reikia iškrauti ir pakeisti kitu.
Jungiant transformatorių į sieninį lizdą,
rekomenduojama naudoti įžeminimo pertraukiklį.
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Nedėkite įkrovimo bloko pjaunamos teritorijos kampe
ar duobėje.

Stenkitės nedėti įkrovimo bloko siauruose takuose
(siauresniuose nei maždaug 3 metrai).

Nedėkite įkrovimo bloko tokioje vietoje, kur žoliapjovė
už jo galėtų privažiuoti arčiau nei 3 metrai
(pavyzdžiui, siaurame take). Tokiu atveju žoliapjovei
bus sudėtingiau rasti įkrovimo bloką.

Įkrovimo bloko padėjimas ir prijungimas
1.

Padėkite įkrovimo bloką tinkamoje vietoje.

2.

Komplekte esančiomis vinimis pritvirtinkite
įkrovimo bloką prie žemės.

SVARBI INFORMACIJA
Negalima plokštėje gręžti naujų skylių.
Tvirtinti prie žemės galima tik per esamas
skyles.
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3.

Prie įkrovimo bloko prijunkite žemos įtampos
laidą.
Naudokite tik originalų laidą ir transformatorių.

4.

Prie transformatoriaus prijunkite žemos įtampos
laidą.
Gali būti sunkoka prijungti jungtis, nes jos
atsparios drėgmei.

5.

Įjunkite transformatoriaus maitinimo laidą į
250 voltų sieninį lizdą. Rekomenduojama
prijungti įžeminimo pertraukiklį.

SVARBI INFORMACIJA
Nelipkite ir nevaikščiokite ant įkrovimo bloko
plokštės.

3.3 Akumuliatoriaus krovimas
Automower® parduodama su neįkrautu
akumuliatoriumi. Prijungus įkrovimo bloką, galima
įkrauti Automower®.
1.

Pagrindinį jungiklį nustatykite į ON padėtį.

2.

Kol tiesiate ribinį laidą, Automower® įdėkite į
įkrovimo bloką ir tokiu būdu įkraukite
akumuliatorių.
Visiškai neįkrautas akumuliatorius kraunasi
maždaug nuo 1 iki 2 valandos.

SVARBI INFORMACIJA
Automower®, kol ji visiškai nesumontuota,
naudoti negalima
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3.4 Ribinio laido montavimas
Ribinį laidą galima montuoti vienu iš žemiau nurodytų būdų:
•

Pritvirtinant prie žemės kabėmis.
Ribinį laidą patogu tvirtinti kabėmis, jei ketinate jį keisti pirmomis naudojimosi žoliapjove savaitėmis.

•

Užkasant laidą.
Jei ribinį laidą ketinate atjungti ar vėdinti veją, jį patogu užkasti.

Jei reikia, laidą galima montuoti abiem būdais, vieną jo dalį pritvirtinant, o kitą užkasant.

Geriausia ribinio laido padėtis
Ribinį laidą reikia kloti taip, kad jis:
•

Suformuotų kilpą aplink pjaunamą teritoriją. Galima naudoti tik originalų ribinį laidą. Jis yra padengtas
alavu ir gerai izoliuotas, todėl atsparus žemės drėgmei.

•

Laidas veikia iki 3 metrų nuo Automower® visoje pjaunamoje teritorijoje.

•

Geriausia, kad atstumas nebūtų ilgesnis nei 500 metrų.
Jei įrengimui reikalingas ilgesnis (iki 800 metrų) kontūro kabelis, mes rekomenduojame signalo
stiprintuvą, kurį galima įsigyti kaip priedą.

•

Ribinis laidas tiesiamas skirtingais atstumais nuo kliūčių, priklausomai nuo to, su kuo ribojasi
pjaunama teritorija. Žemiau pateiktame paveikslėlyje vaizduojama, kaip ribinis laidas turi būti nutiestas
aplink pjaunamą teritoriją ir kliūtis.
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Pjaunamos teritorijos ribos
Prie aukštos kliūties, pavyzdžiui, sienos ar tvoros,
kuri ribojasi su pjaunama teritorija, ribinį laidą reikia
tiesti 35 cm atstumu nuo kliūties. Tai apsaugos
Automower® nuo susidūrimo su kliūtimi ir sumažins
jos korpuso dėvėjimąsi.

35 cm
Jei pjaunama teritorija ribojasi su mažu grioviu,
pavyzdžiui, gėlių lysve ar nedideliu iškilimu,
pavyzdžiui, neaukštu iškilimu (3 – 5 cm), ribinį laidą
reikia nutiesti 30 cm pjaunamos teritorijos viduje. Tai
apsaugo nuo įvažiavimo į lysvę ar užvažiavimo ant
iškilimo.

30cm
Jei pjaunama teritorija ribojasi su plokščiu taku ar
panašia kliūtimi, kuri yra vienodame lygyje su veja,
Automower® gali šiek tiek ant jos užvažiuoti. Ribinį
laidą tokiu atveju reikia nutiesti 10 cm atstumu nuo
tako krašto.

10 cm
Jei pjovimo teritoriją skiria plokščias takas, kuris yra
tame pačiame lygyje kaip veja, Automower® gali
pervažiuoti šį taką. Patogu ribinį laidą tiesti po
plokštėmis. Ribinį laidą taip pat galima nutiesti
jungtyje tarp plokščių.

Pastaba! Automower® negali važiuoti per žvyruotą
taką ar panašų paviršių, nes tai gali sugadinti
ašmenis.

SVARBI INFORMACIJA
Jei darbinė teritorija ribojasi su, pavyzdžiui,
vandens telkiniais, kontūro kabelis turi būti
apsaugotas tvorele ar pan. Jos aukštis turi
siekti mažiausiai 15 cm. Tai neleis
Automower® vejapjovei išvažiuoti iš už
darbinės teritorijos ribų.
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Kai Automower® ieško įkrovimo bloko ar važiuoja išilgai
kilpos pagal funkciją Pjovimo kilpa (3-2) (žr. 52 psl.),
išlaikydama tam tikrą atstumą ji važiuoja išilgai ribinio
laido. Funkcija Koridoriaus plotis (3-2-3) nustato
atstumą nuo ribinio laido, kuriuo važiuos žoliapjovė.
Rekomenduojama nustatyti kaip galima didesnį
koridoriaus plotį. Nustatyta aukšta koridoriaus pločio
reikšmė sumažina vėžių susiformavimo riziką. Daugiau
informacijos apie Koridoriaus plotis (3-2-3)
rasite 55 puslapyje.
Išskirtiniais atvejais Automower® galima nustatyti taip,
kad ji apžergtų ribinį laidą, t. y. viena žoliapjovės pusė
būtų kilpos viduje, kita – išorėje. Ribinį laidą tuomet
reikia nutiesti maždaug 40 cm atstumu nuo visų
pjaunamos teritorijos ribų ir tako kraštų.

Ribos pjaunamos teritorijos viduje
Pjovimo teritorijoje ribiniu laidu atskirkite atskiras
zonas ir tokiu būdu sudarykite saleles aplink kliūtis,
kurios susidūrimo atveju gali susigadinti, pavyzdžiui,
gėlių lysves ir fontanus. Nutieskite laidą į teritoriją,
nutempkite jį aplink atskiriamą zoną ir grįžkite tuo
pačiu keliu. Naudojant kabes, laidą reikia tiesti po ta
pačia detale keliu atgal. Kai ribiniai laidai į salelę ir iš
jos nutiesti vienas šalia kito, žoliapjovė gali važiuoti
ant jų.

Susidūrimu nesugadinamų kliūčių, pavyzdžiui, medžių
arkrūmų, aukštesnių kaip 15 cm aukščio, nereikia
atskirti ribiniu laidu. Automower®, susidūrusi su tokia
kliūtimi, pasuks į šalį.
Tačiau kad žoliapjovė pjautų švelniai ir tyliai,
reikia atskirti visus nejudamus objektus pjaunamos
teritorijos viduje ir už jos ribų.
Šiek tiek judančias kliūtis, pavyzdžiui, akmenis ar
didelius medžius su iškilusiomis šaknimis, reikia
atskirti arba pašalinti. Priešingu atveju Automower®
gali užvažiuoti ant tokios kliūties ir sugadinti ašmenis.
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Antrinės teritorijos
Jei pjaunamą teritoriją sudaro dvi taku sujungtos
zonos ir atstumas tarp ribinių laidų yra mažesnis nei
60 cm, rekomenduojama sudaryti antrinę teritoriją.
Tuomet nutieskite ribinį laidą aplink antrinę teritoriją
taip, kad jis suformuotų salelę už pagrindinės
teritorijos ribų.

Antrinė
teritorija

Automower® iš pagrindinės į antrinę teritoriją reikia
nuvežti rankiniu būdu. Antrinę teritoriją pjaukite MAN
(rankiniu) darbo režimu.
Užuot sudarius salelę ribiniu laidu, galima naudoti
antrinį teritorijos generatorių. Antrinės teritorijos
generatorių galima nusipirkti kaip priedą. Dėl
išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos
atstovą.

Pagrindinė
teritorija

Takai pjaunant
Reikia vengti ilgų siaurų takų ir siauresnių nei
1,5 – 2 metrų pločio teritorijų. Pjaunanti Automower®
gali per ilgam išvažiuoti į aplink esantį taką ar teritoriją.
Veja tuomet atrodys suplota.
Takai ieškant įkrovimo bloko
Kad Automower® važiuotų išilgai ribinio laido taku
nepakeitus nuostatų, minimalus atstumas tarp ribinių
laidų take turi būti 3 metrai. Kai atstumas yra
mažesnis nei 3 metrai, Automower® gali pervažiuoti
taką dviem būdais.
1.

Antrinė
teritorija

Pagrindinė
teritorija

Sumontuokite kreipiamąjį laidą.
Jei atstumas tarp ribinių laidų mažesnis nei
3 metrai, rekomenduojama per taką nutiesti
kreipiamąjį laidą. Daugiau informacijos apie
kreipiamąjį laidą skaitykite skyriuje
3.8 Kreipiamojo laido montavimas 32 puslapyje.

Mažiausiai 3 m

Paprastai kreipiamojo laido nutiesimas yra
geriausias sprendimas siauruose takuose.
Siauriausias takas, kurį gali pervažiuoti
Automower® padedama kreipiamojo laido, yra
60 cm tarp ribinių laidų.
2.

Koridoriaus pločio nuostatos keitimas (3-2-3).
Kai atstumas tarp ribinių laidų siaurame take yra
didesnis nei 2 metrai, Automower® gali pervažiuoti
taką, jei nustatyta funkcijos Koridoriaus plotis
(3-2-3) maža reikšmė (žr. 55 psl.). Tačiau
nustačius mažą reikšmę išilgai ribinio laido gali
susiformuoti vėžės.

Perėjimas tarp didelės teritorijos ir tako turi būti piltuvo
formos su suapvalintais kampais, jei įmanoma, kad
Automower® galėtų lengviau įvažiuoti į taką.
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Šlaitai
Ribinį laidą galima nutiesti skersai šlaito, kurio
nuolydis yra mažesnis nei 10 %.

Ribinio laido negalima nutiesti skersai šlaito, kurio
nuolydis yra didesnis nei 10 %. Automatinei
žoliapjovei gali būti sunku ten pasukti. Tokiu atveju
žoliapjovė sustos ir ekrane bus rodomas klaidos
pranešimas „Už pjaunamos teritorijos ribų“.
Dažniausiai taip gali atsitikti lyjant, nes ratai gali
paslysti ant šlapios žolės.
Tačiau ribinį laidą galima nutiesti skersai šlaito, kurio
nuolydis didesnis nei 10 %, jei yra kliūtis, į kurią
Automower® gali atsitrenkti, pavyzdžiui, tvora ar tanki
gyvatvorė.
Automower® pjaunamoje teritorijoje
gali pjauti zonas, kurių nuolydis ne
didesnis kaip 35 cm metro atstumu
(35 %). Zonas, kurių nuolydis
didesnis, reikia atskirti ribiniu laidu.
Jei kurios nors pjaunamos teritorijos
dalies krašto nuolydis didesnis nei
10 cm metro atstumu (10 %), ribinį
laidą reikia tiesti maždaug 35 cm
lygioje žemėje nuo šlaito.
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Ribinio laido tiesimas iš išorės,
Nutieskite ribinį laidą aplink pjaunamą teritoriją,
tačiau nepjaukite, kol neprijungsite laido prie įkrovimo
bloko.

SVARBI INFORMACIJA
Už ribinio laido ribų negalima tiesti
papildomo laido ritėmis. Tai gali sugadinti
Automower®.

Patarimas! Tiesdami ribinį laidą, naudokite
komplekte esantį matavimo prietaisą. Jis padės
nustatyti tinkamą atstumą tarp ribinio laido ir krašto /
kliūties.
Jei ketinate pritvirtinti ribinį laidą:
•

Patarimas! Vietose, kuriose ketinate tiesti laidą,
žolę nupjaukite įprasta žoliapjove ar karpymo
staklėmis. Tada bus lengviau tiesti laidą arti žemės ir
sumažės rizika nukirsti jį žoliapjove.

•

Ribinį laidą tieskite kaip galima arčiau žemės, o
kabes tvirtinkite arti viena kitos, maždaug 75 cm
atstumu. Laidą reikia tiesti arti žemės taip, kad jo
nebūtų įmanoma nupjauti, kai jis apaugs žolės
šaknimis.

•

Kabes įkalkite į žemę plaktuku. Kabes kalkite
taip, kad laidas nebūtų įtemptas. Stenkitės
neformuoti laido staigiuose posūkiuose.

Jei ketinate įkasti ribinį laidą:
•

kaskite jį nuo 1 cm iki 20 cm gylyje.

Ribinį laidą reikia nutiesti per taką į salelę ir iš jos.
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Ribinio laido tiesimas įkrovimo bloko link
Nutiesti ribinį laidą iki įkrovimo bloko galima keliais
skirtingais būdais. Geriausias būdas – nutiesti laidą
visiškai už įkrovimo bloko ribų, žiūrėkite 1 būdą. Laidą
taip pat galima nutiesti po įkrovimo bloko plokšte, kaip
parodyta 2 paveikslėlyje. Tačiau laido negalima tiesti
išorėje 2 būdu, nes tokiu atveju Automower® sunkiai
suras įkrovimo bloką.

Kai jungiama prie įkrovimo bloko, dešinysis ribinio
laido galas turi būti prakištas per dešinės pusės angą,
kairysis laido galas – per kairės pusės angą.

Ribinio laido prijungimas
Jei ribinis laidas per trumpas ir jį reikia pailginti:
junkite originalia jungtimi be metalo. Ji atspari
vandeniui ir užtikrina patikimą elektros jungtį.
Įkiškite abiejų kabelio galus į jungiamąją movą.
Įsitikinkite, kad kabeliai visiškai įkišti į jungiamąją
movą, taip kad jų galus galima matyti permatomoje
jungiamosios movos pusėje. Tada įspauskite
fiksatorių movos viršuje. Naudokite porą replių, jeigu
sunku ranka paspausti fiksatorių movos viršuje.
SVARBI INFORMACIJA
Susukti laidus ar sujungti juos varžtų gnybtu
(bloku) ir izoliuoti izoliacine juosta nėra
patikima. Drėgna žemė sukels konduktorių
oksidaciją ir po kurio laiko įvyks trumpasis
jungimas.
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3.5 Ribinio laido prijungimas
Prijunkite ribinį laidą prie įkrovimo bloko:
1.

Pakelkite įkrovimo bloko dangtį.
• Abiem rankomis suimkite už dangčio kraštų ir
patraukite jį tiesiai į šonus.
• Dabar tiesiog pakelkite dangtį.

2.

Įkiškite ribinio laido galus į apatines įkrovimo
bloko angas ir ištraukite juos viršutinėse angose.
Dešinysis laido galas turi būti prakištas per
dešinės pusės angą, kairysis laido galas – per
kairės pusės angą.

SVARBI INFORMACIJA
Ribinio laido negalima jungti prie įkrovimo
bloko kryžmai. Todėl dešinysis laido galas
turi būti prijungtas prie įkrovimo bloko
dešinės pusės jungties ir atvirkščiai.
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3.

Įkiškite laido galus į jungtį:
• Atidarykite jungtį,
• Įkiškite į jungties spaustuvą laidą.

4.

Suspauskite jungtis replėmis. Spauskite, kol
išgirsite spragtelėjimą.

5.

Nukirpkite likusį ribinio laido galą. Kirpkite
1 – 2 cm virš atitinkamų jungčių.

6.

Užspauskite jungtį ant įkrovimo bloko kontaktinio
smeigtuko, pažymėto A.

SVARBI INFORMACIJA
Dešinės pusės jungtis turi būti prijungta prie
įkrovimo bloko dešinės pusės kontaktinio
smeigtuko ir atvirkščiai.
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7.

Vėl uždėkite įkrovimo bloko dangtį. Įsitikinkite,
kad trys įkrovimo bloko kreiptuvai patenka į
tinkamas angas dangtyje.

3.6 Montavimo patikra
Patikrinkite kilpos signalą stebėdami, kaip šviečia ant
įkrovimo bloko esantis šviesos diodas.
•

Dega nuolat – signalas geras.

•

Vieną kartą per sekundę sumirksi – klaida kilpoje
ir nėra signalo.

•

Kas sekundę du kartus sumirksi – silpnas
signalas. Taip gali būti dėl to, kad ribinis laidas
yra ilgesnis nei 500 metrų arba laidas
sugadintas. Tai nėra problema, jei žoliapjovė
veikia. Jei veikia nesklandžiai, mes
rekomenduojame signalo stiprintuvą, kurį galima
įsigyti kaip priedą. Tada galima naudoti iki 800
metrų ilgio kontūro kabelį.

3.7 Automower® nukreipimas
įkrovimo bloko link
1.

Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką

2.

Paėmę už išpjovų užpakaliniame plokštės
krašte, atidarykite saulės elemento plokštę, po
kuria yra valdymo skydelis.

3.

Pagrindinį jungiklį nustatykite į ON padėtį.
Pirmą kartą įjungus Automower®, paeiliui
atliekamos įjungimo funkcijos. Reikalaujama
įvesti: kalbą, laiko formatą, tikslų laiką, datos
formatą, datą ir keturių skaitmenų PIN kodą.
Galima įvesti visas skaičių kombinacijas,
išskyrus 0000.

Surinkus PIN kodą, kai Automower® įdėta į įkrovimo
bloką, žoliapjovė ir įkrovimo blokas susiejami vienas su
kitu.
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3.8 Kreipiamojo laido montavimas
Kreipiamasis laidas yra papildomas laidas,
nutiesiamas iš įkrovimo bloko atokesnės pjaunamos
teritorijos vietos link arba išilgai siauro tako ir prijungtas
prie ribinio laido. Kaip kreipiamasis gali būti
naudojamas ir ribinis laidas.
Mišriame saulės baterija valdomame įrenginyje galima
įrengti iki dviejų kreipiamųjų laidų. Kaip ir ribinį,
kreipiamąjį laidą galima prikabinti kabėmis arba įkasti.
Įmontavus kreipiamąjį laidą, Automower® galima
nustatyti taip, kad ji iš įkrovimo bloko važiuotų pagal
kreipiamąjį laidą, tai daroma naudojant funkciją Išorinė
pjovimo kilpa (3-2-1), žiūrėkite 52 puslapį.

Kreipiamojo laido paskirtis
Kreipiamasis laidas reikalingas tais atvejais, kai
žoliapjovės, veikiančios netaisyklingu ir važiavimo
pagal ribinį laidą paieškos būdu, nevienodai greitai ir
lengvai suranda įkrovimo bloką.
Žemiau pateikiama keletas žoliapjovių, kurioms
rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį laidą, pavyzdžių:
•

Siauri takai.
Takuose, kuriuose atstumas tarp ribinių laidų
mažesnis nei 3 metrai, rekomenduojama nutiesti
kreipiamąjį laidą. Tai geresnis būdas, nei leisti
automatinei žoliapjovei važiuoti arti ribinio laido
nustačius mažą koridoriaus pločio reikšmę.

•

Ribinis laidas nutiestas išilgai stataus šlaito
(statesnio nei 25 %).
Automower®, važiuodama išilgai ribinio laido prie
stataus šlaito, pakeis kryptį ir pasuks tolyn nuo jo.

•

Daug salelių arba didelės salelės.
Jei Automower® gali važiuoti palei ribinį laidą,
prieš nuvažiuodama tolyn ji gali apsukti salelę
maždaug du kartus ir dar kartą ieškoti ribinio
laido.
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•

Kelias iki atokios zonos yra ilgas arba
sudėtingas.
Jei Automower® važiuoja pagal ribinį laidą į arba
iš tolimos zonos ir kelias išilgai ribinio laido yra
ilgas arba sudėtingas.

•

Ribinis laidas nutiestas išilgai ilgo šlaito
(statesnio nei 10 %).
Kai Automower® važiuoja pagal ribinį laidą per
šlaitą (statesnį nei 10 %), ji turi kompensuoti
šlaito nuolydį. Tuomet žoliapjovė važiuoja išilgai
ribinio laido mažesniu greičiu. Dėl slydimo
padidėja rizika, kad žoliapjovė išvažiuos už
pjaunamos teritorijos ribų.

•

Įkrovimo blokas padėtas salelėje.
Kai atstumas tarp įkrovimo bloko ir ribinio laido
išorinio krašto yra daugiau nei 4 metrai,
važiuodama pagal ribinį laidą Automower® gali
ilgai ieškoti įkrovimo bloko. Žoliapjovė gali
važiuoti pagal išorinį pjaunamos teritorijos kraštą
2 – 3 kartus, kol pakeis kryptį ir pradės važiuoti
pagal kilpą kitoje vietoje.

Kreipiamojo laido keitimas ir prijungimas
Tekste žemiau kreipiamieji laidai, kaip ir užpakalinėje
įkrovimo bloko pusėje, vadinami kreiptuvu 1 ir
kreiptuvu 2.
1.

Patikrinkite, ar įkrovimo blokas yra geriausioje
vietoje.
Kreipiamasis laidas kartu su ribinio laido dalimi,
suformuojantys grįžimo prie įkrovimo bloko kelią,
vadinami kreipiamąja kilpa. Srovė kreipiamojoje
kilpoje nuo jungties tarp kreipiamojo ir ribinio
laidų visuomet teka į kairę pusę.
Pridėtame paveikslėlyje parodyta kreipiamoji
kilpa.
Paveikslėlyje taip pat pavaizduota ideali įkrovimo
bloko padėtis, kai sudaroma trumpiausia galima
kreipiamoji kilpa.

Lietuvių kalba - 33

3. MONTAVIMAS
Kuo ilgesnis kreipiamasis laidas, tuo arčiau jo
važiuoja žoliapjovė. Jei kreipiamasis laidas
ilgesnis nei 300 metrų, žoliapjovei bus sunku
važiuoti pagal jį. Tai priklauso nuo sodo formos ir
instaliacijos.

2.

Pakelkite įkrovimo bloko dangtį.

3.

Jei ketinate įrengti kreiptuvą 1:
• į apatinę įkrovimo bloko dešinės pusės angą
įkiškite kreiptuvo 1 galą ir ištraukite jį per
viršutinę angą.
• Prie kreipiamojo laido pritvirtinkite jungtį.
• Prie įkrovimo bloko valdymo smeigtuko, kur
pažymėta „Kreiptuvas 1“, prijunkite kreiptuvą 1.
Jei ketinate įrengti kreiptuvą 2:
• į apatinę įkrovimo bloko kairės pusės angą
įkiškite kreiptuvo 2 galą ir ištraukite jį per
viršutinę angą.
• Prie kreipiamojo laido pritvirtinkite jungtį.
• Prie įkrovimo bloko valdymo smeigtuko, kur
pažymėta „Kreiptuvas 2“, prijunkite kreiptuvą 2.

4.

Nutieskite laidą tiesiai po įkrovimo bloko plokšte.

5.

Nutieskite kreipiamąjį laidą mažiausiai 2 metrus
tiesiai iš įkrovimo bloko plokštės priekinės dalies.
Maksimalus
atstumas
Mažiausiai 30 cm

Mažiausiai
2m
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Jei ketinate laidą tiesti per taką:
•

Automower® važiuoja pagal kreipiamąjį laidą toje
pačioje pusėje ir iš įkrovimo bloko, ir į jį. Tai
reiškia, kad važiuojant įkrovimo bloko link
kreipiamasis laidas yra dešinėje žoliapjovės
pusėje, o važiuojant nuo įkrovimo bloko – kairėje
pusėje.
Tako ribose kreipiamasis laidas turi būti
nutiestas taip, kad liktų kaip galima daugiau
vietos žoliapjovei. Mažiausias atstumas tarp
ribinio ir kreipiamojo laidų turi būti 30 cm
(žiūrėkite paveikslėlį aukščiau).
Toks pats minimalus atstumas (30 cm) taikomas
tarp kreipiamojo laido ir tako ribose nutiesto
kreipiamojo laido,

Stenkitės nelenkti laido smailu kampu. Dėl to
žoliapjovei bus sunku važiuoti pagal kreipiamąjį laidą.
135º
135º

90º

6.

Nutieskite laidą iki tos vietos ribiniame laide, kur
norite montuoti jungtį.

7.

Ištraukite ribinį laidą.

8.

Laidams skirtomis žnyplėmis nukirpkite ribinį
laidą.

9.

Kreipiamąjį ir ribinį laidus sujunkite jungtimi be
metalo.
• Įkiškite ribinio laido galus į atitinkamas jungties
kairės pusės angas.
• Įkiškite kreipiamojo laido galą į vidurinę angą.
• Iki galo nuspauskite ant jungties esantį
mygtuką.

10. Pritvirtinkite kabėmis / užkaskite jungtį vejoje.

SVARBI INFORMACIJA
Kreipiamojo laido funkcija gali skirtis,
priklausomai nuo pjaunamos teritorijos
būklės. Rekomenduojama patikrinti
montavimą Vidinė patikra (3-2-4) funkcija,
žiūrėkite 56 puslapį.
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3.9 GPS apsaugos nuo vagystės
zonos įjungimas
Prieš įjungiant apsaugos nuo vagystės zoną į
vejapjovę reikia įdėti SIM kortelę ir į GPS ryšio bloką
įrašyti valdytojo telefono numerį (žr. 4.3 GPS ryšio
naudojimas).
1.

Pastatykite „Automower®“ numatomos apsauginės
zonos viduryje dažniausiai tai būna pjaunamos
vejos vidurys. Automower® nestatykite po
medžiais, stogais ar šalia namo, nes tai silpnina
GPS signalą.

2.

Pagrindinį jungiklį pasukite į ON („Įjungta“)
padėtį.

3.

Įeikite į vejapjovės programos „Apsaugos“ (4-1)
meniu, įveskite savo PIN kodą ir spauskite YES
(TAIP). Perkelkite žymeklį ant „GPS“ (4-1-4) ir
spauskite YES. Pasirinkite ON ir spauskite YES.
Patikrinkite, kad būtų įjungtos funkcijos
„Signalizacija“ (4-1-3) ir „Laiko užraktas“ (4-1-2).
Dabar GPS blokas automatiškai įsimena šią vietą
kaip centrinį tašką. Tai gali užtrukti iki 15 minučių.

4.

Palikite vejapjovę toje pačioje padėtyje, kol GPS
blokas patvirtins centrinį tašką išsiųsdamas SMS
žinutę su tekstu „Circular geofence On“ ir šio
taško GPS koordinatėmis.

5.

Nuo šio momento „Automower®“ įjungia žiedinę
saugumo zoną 100 metrų spinduliu aplink
centrinį tašką. Jeigu vejapjovė iš šios saugumo
zonos perkeliama, sužadinamas pavojaus
signalas ir GPS ryšio blokas išsiunčia SMS
pavojaus žinutę į nustatytų numerių telefonus.
Spindulį galima padidinti (žr. 4.3 GPS ryšio
naudojimas).

Bet kuriuo metu GPS apsaugos nuo vagystės funkciją
galima išjungti, „Apsaugos“ meniu įvedant savo PIN
kodą ir išjungiant GPS (4-1-4). To gali prireikti, kai
vejapjovė vežama, pavyzdžiui, pas jūsų prekybos
atstovą atlikti sezoninį techninį aptarnavimą.
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4. Naudojimas
4.1 Išsikrovusio akumuliatoriaus
įkrovimas
Naujos arba ilgą laiką nenaudotos „Husqvarna“
Automower® akumuliatorius nėra įkrautas ir tai reikia
padaryti prieš pjaunant. Akumuliatorius įkraunamas
per 1 1/2 ir 2 1/2 valandos.
1.

Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką. Įkiškite
žoliapjovę kaip galima giliau.

Žoliapjovė gerai kontaktuoja su įkrovimo bloku
tuomet, kai abi jos įkrovimo juostos per vidurį
liečiasi su įkrovimo bloko kontaktinėmis
juostomis.

2.

Paėmę už išpjovų užpakaliniame plokštės
krašte, atidarykite saulės elemento plokštę, po
kuria yra valdymo skydelis.

3.

Pagrindinį jungiklį nustatykite į ON padėtį.
Visą krovimo laiką ekrane rodoma informacija apie
krovimo procesą.
PERSPĖJIMAS
Prieš įjungdami Automower®,
perskaitykite saugaus darbo
instrukcijas.

PERSPĖJIMAS
Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo
besisukančių ašmenų.
Nekiškite rankų ir kojų arti
Automower® korpuso, kai įjungtas jos
variklis.
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4.2 Naudojimasis laikrodžiu
Kad pjovimo rezultatas būtų geriausias, vejos nereikia
pjauti per dažnai. Kad veja nebūtų suspausta ir jūsų
Automower® tarnavimo laikas būtų kuo ilgesnis,
naudokite laikrodžio funkciją (žr. skyrių
6.4 Laikrodis (2) 49 puslapyje).
Pavyzdžiui, jūsų vejos kokybė bus geresnė, jei pjausite
kas antrą dieną, užuot pjovę 12 val. kiekvieną dieną.
Be to, žolė geriau auga, jei paliekama nenupjauta
mažiausiai tris dienas kartą per mėnesį.

4.3 GPS ryšio naudojimas
Norint šį įtaisą naudoti reikia turėti SIM kortelę. Kortelę
paprastai įsigyja galutinis vartotojas, o prekybos
atstovas ją ir GPS ryšio bloką sumontuoja
Automower®. Pati SIM kortelė, surinkimas ir
montavimas paprastai neįtraukiami į GPS bloko ar
vejapjovės kainą.
Įdėjus SIM kortelę, prieš pirmą kartą naudojant GPS
ryšio bloką reikia įrašyti valdytojo telefono numerį.
Norėdami tai atlikti siųskite SMS žinutę į „Automower®“
su valdytojo telefono numeriu, naudokite komandą
„Spn1“, pvz., „Spn1 +46701234567“.. GPS blokas
patvirtina naująjį valdytojo telefono numerį išsiųsdamas
atgal SMS žinutę su tekstu „Set phone number 1 OK“.
Šis telefono numeris yra svarbiausias, norint valdyti
bloką. Valdytojas gali vesti dar keturis telefon
numerius, skirtus palaikyti ry su vejapjove (r. lentel 40
puslapyje).

SMS funkcija
Tais atvejais, kai vejapjovs ekrane pasirodo praneimas
apie gedim, GPS ryio blokas t pat praneim persiunia
SMS inute. Daugiau žinučių pateikta 9.1 Gedimų
pranešimai (71 puslapis).
Šios SMS žinutės gali būti siunčiamos į „Automower®“,
norint pakeisti nustatymus ar paklausti dėl nustatymų ir
būklės.

SVARBI INFORMACIJA
Atkreipkite dmes, kad labai svarbu žinutes
rašyti tiksliai taip, kaip toliau pateikta
lentelse, su tinkamais tarpais, taškais ir
dvitaškiais. „Automower®“ visas komandas
patvirtina išsisdamas atgal SMS žinutes.
Raide „S“ („Set“ „Nustatyti“) prasidedančios komandos
keičia nustatymus, o komandos, prasidedančios raide
„R“ („Read“ „Rodyti“), rodo nustatymus ar būklę.
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Aprašymas

Komandos

Siųsti vejapjovę į įkrovimo stotį

Shm

Pradėti pjauti žolę

Sst

Nustatyti 1 laikmatį.*

St1 hh:mm-hh:mm

Nustatyti 2 laikmatį *

St2 hh:mm-hh:mm

Nustatyti abu 1 ir 2 laikmačius *

Str hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm

Nustatyti 1 savaitgalio laikmatį *

Swet1 hh:mm-hh:mm

Nustatyti 2 savaitgalio laikmatį *

Swet2 hh:mm-hh:mm

Nustatyti abu 1 ir 2 savaitgalio laikmačius *

Swetr hh:mm-hh:mm,hh:mm-hh:mm

Nustatyti savaitės laikmatį **

Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off

Rodyti būklę

Rst

Rodyti laikmatį

Rtr

Rodyti savaitgalio laikmatį

Rwetr

Rodyti savaitės laikmatį

Rwt

* „hh“ = valandos, „mm“ = minutės (žr. 4.2 Naudojimasis laikrodžiu apie laikmačių funkcijas).
** Pasirinkite „On“ / „Off“ („Įjungta“ / „Išjungta“) visoms savaitės dienoms nuo pirmadienio iki sekmadienio,
pvz., įvedus derinį „Swt On-Off-On-Off-On-Off-Off“ „Automower“ žolę pjaus pirmadienį, trečiadienį ir
penktadienį. Kitomis dienomis vejapjovė žolės nepjaus.

GPS ir apsauga nuo vagysts
Žr. 3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos įjungimas, kur nurodyta, kaip pradėti naudoti GPS apsaugos
nuo vagystės funkciją.
Šias SMS žinutes galima naudoti norint pakeisti GPS bloko nustatymus ir gauti informaciją apie jo būklę.
Atkreipkite dmes, kad po komandos kodo visada reikia palikti tarpel. Pavyzdiui, tarp „SPN1“ ir valdytojo
telefono numerio yra tarpelis.

Pastabos

Komandos

Pastabos

Įrašykite vejapjovės pavadinimą

Sid xxxxxxxx

Ne daugiau kaip 13 simbolių.
Naudojama atskirti „Automower®“,
jeigu jų turite daugiau nei vieną.
Negalima palikti neužpildytų laukelių.

Nustatyti laiką

Stm YY/MM/DD,hh:mm

„YY“ = metai, „MM“ = mėnuo, „DD“ =
diena, „hh“ = valandos, „mm“ =
minutės

Nustatyti kalbą ***

Sl x

„x“ = įeinančių SMS žinučių kalbos
pasirinkimas

Nustatyti apsauginės zonos dydį

Scgr nnn

„nnn“ = spindulio nuo centrinio taško
ilgis metrais, gamyklinis nustatymas
100. Galima nustatyti šias vertes: 50,
100, 200, 300, 500, 700, 1000, 1500,
2000, 3000, 4000
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Pastabos

Komandos

Pastabos

Įrašyti valdytojo telefono numerį

Spn1 +nnnnnnnnnnn

Reikalingas valdyti vejapjovź,
„+nnnnnnnnn“ = telefono numeris su
šalies kodu

Nustatyti 2 naudotojo telefono
numerį

Spn2 +nnnnnnnnnnn

Neprivalomas, „+nnnnnnnnn“ =
telefono numeris su šalies kodu

Nustatyti 3 naudotojo telefono
numerį

Spn3 +nnnnnnnnnnn

Neprivalomas, „+nnnnnnnnn“ =
telefono numeris su šalies kodu

Nustatyti 4 naudotojo telefono
numerį

Spn4 +nnnnnnnnnnn

Neprivalomas, „+nnnnnnnnn“ =
telefono numeris su šalies kodu

Nustatyti 5 naudotojo telefono
numerį

Spn5 +nnnnnnnnnnn

Neprivalomas, „+nnnnnnnnn“ =
telefono numeris su šalies kodu

Ištrinti telefono numerį

Dpnx

„x“ = naudotojo nuo 2 iki 5, kurio
telefono numerį norima ištrinti, eilės
numeris

Rodyti centrinio taško padėtį ir
būklę

Rcg

Rodyti vejapjovės padėtį

Rpos

*** 1 = anglų, 2 = italų, 3 = vokiečių, 4 = prancūzų, 5 = ispanų, 6 = švedų, 7 = portugalų, 8 = olandų,
9 = danų, 10 = norvegų, 11 = suomių, 12 = lenkų, 13 = čekų, 14 = slovėnų

4.4 Automower® įjungimas
1.

Paėmę už išpjovų užpakaliniame plokštės krašte,
atidarykite saulės elemento plokštę, po kuria yra
valdymo skydelis.

2.

Pagrindinį jungiklį nustatykite į ON padėtį.

3.

Įveskite PIN kodą.
Iš karto aktyvuojama numatytoji apsaugos nuo
vagystės funkcija Laiko užraktas (4-1-2).
Kiekvieną kartą nustačius pagrindinį jungiklį į ON
padėtį, funkcija reikalauja įvesti PIN kodą. Jei
kodas įvedamas neteisingai, žoliapjovė po kelių
dienų nustoja pjauti ir neįsijungia, kol bus įvestas
teisingas PIN kodas. Jei reikia, šią funkciją
galima išjungti arba pakeisti. Daugiau
informacijos apie Laiko užraktas (4-1-2)
rasite 58puslapyje.

4.

Uždarykite saulės elemento plokštę ir patikrinkite,
ar STOP mygtukas nustatytas į darbo režimą.

Ekrane rodomas pranešimas „Įjungimas“. 5Įsijungus
ašmenų diskui, per 2 sekundes pasigirsta
pyptelėjimas.
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4.5 Automower® išjungimas
1.

Paspauskite STOP mygtuką.
Automower® ir ašmenų disko variklis išsijungia ir
tuomet galima atidaryti saulės elemento plokštės
dangtį.

4.6 Pakartotinis įjungimas
Pakartotinai įjunkite per 20 sekundžių
1.

Uždarykite saulės elemento plokštę ir
patikrinkite, ar STOP mygtukas nustatytas į
darbo režimą.
Automower® įsijungia automatiškai.

Pakartotinai įjunkite po daugiau kaip
20 sekundžių
Praėjus daugiau nei 20 sekundžių po paskutinio
STOP mygtuko ar klaviatūros paspaudimo,
Automower® neįmanoma įjungti uždarant saulės
elemento plokštę ir / arba nustačius STOP mygtuko
darbo režimą.
Kad galėtumėte įjungti:
1.

paspauskite YES mygtuką.

2.

Uždarykite saulės elemento plokštę ir
patikrinkite, ar STOP mygtukas nustatytas į
darbo režimą.

4.7 Išjunkite Automower®
1.

Paspauskite STOP mygtuką.

2.

Atidarykite saulės elemento plokštę ir pagrindinį
jungiklį nustatykite į OFF padėtį.

Jei ketinate atlikti priežiūros darbus arba išvežti
žoliapjovę iš pjaunamos teritorijos, visuomet išjunkite
ją pagrindiniu jungikliu.

ON

OFF
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4.8 Nustatykite pjovimo aukštį
Pjovimo aukštis gali skirtis nuo MIN. 2 cm iki MAKS.
6 cm.
Jei žolė aukšta, geriausiai pradėti pjauti MAKS.
pjovimo aukščiu. Jei žolė pažemėja, galite laipsniškai
sumažinti pjovimo aukštį.
Jei norite sureguliuoti pjovimo aukštį:
1.

paspauskite STOP mygtuką ir išjunkite žoliapjovę.

2.

Atidarykite saulės elemento plokštę ir suraskite
pjovimo aukščio reguliavimo dangtį.

3.

Pasukite rankeną į reikiamą padėtį. Pasirinkta
padėtis yra žymė ant rankenos, susilyginanti su
rodykle ant korpuso.
• Kai norite padidinti pjovimo aukštį, pasukite
rankeną pagal laikrodžio rodyklę.
• Kai norite sumažinti pjovimo aukštį, pasukite
rankeną prieš laikrodžio rodyklę

4.

Uždarykite saulės elemento plokštę ir
patikrinkite, ar STOP mygtukas nustatytas į
darbo režimą.
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5. Valdymo skydelis
Visos „Husqvarna“ Automower® komandos ir
nuostatos reguliuojamos valdymo skydelyje. Visas
funkcijas galima nustatyti naudojantis keletu meniu.

Valdymo skydelį sudaro ekranas ir klaviatūra. Visa
informacija rodoma ekrane ir įvedama mygtukais.
Pagrindinis meniu
Komandos
Laikrodis
Sodas
Nuostatos

Displėjuje pateikiamas pagrindinis meniu, žymeklis,
laikrodis, pasirinktas veikimo režimas, pjovimo
trukmė valandomis, laikrodžio simbolis ir baterijos
būsena.
•
•

Pagrindinis meniu yra aukščiausias visos meniu
sistemos lygis.
Paspaudus YES mygtuką, žymeklis rodo, koks
meniu pasirinktas.

•

Laikrodis rodo esamą laiką.

•

Tekstas AUTO arba MAN parodo, kuris darbo
režimas pasirinktas.

•

Darbo valandų skaičius parodo bendrą
Automower® veikimo valandų skaičių nuo jos
pagaminimo dienos. Automower® pjovimo arba
įkrovimo bloko paieškos laikas taip pat
skaičiuojamas kaip darbo valandos.

•

Laikrodžio piktograma rodo, kada Automower®
turėtų būti arba yra išjungta chronometro, t. y.
padėta įkrovimo bloke arba važiuoja įkrovimo
bloko link, kad išsijungtų.

•

Akumuliatoriaus būklė parodo jo įkrovimo lygį.

Klaviatūrą sudaro keturios mygtukų grupės:
nuorodos, pasirinkimai, skaitmenys ir pagrindinis
jungiklis.

Pagrindinis meniu
Komandos
Laikrodis
Sodas
Nuostatos

Pagrindinis meniu
Komandos
Laikrodis
Sodas
Nuostatos
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5.1 Nuorodos
1.

Pradžia:
• Siunčia žoliapjovę į įkrovimo bloką. Vieta, kur ji
stovi, kol vėl paspaudžiamas mygtukas.

1

Paspaudus mygtuką, dešinėje ekrano pusėje
pradeda šviesti namo piktograma. Žoliapjovė
liks įkrovimo bloke net ir tuo atveju, jeigu
akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
Pasirinkus Vidinė patikra (3-2-4) funkciją
(žiūrėkite 56 puslapį), pasiekusi įkrovimo bloką
Automower® liks ten, kol bus vėl paspaustas
„Home“ mygtukas.
• Meniu struktūroje grąžinkite žymeklį atgal į
pagrindinį puslapį.
2.

Darbo režimas:
Pasirinktas darbo režimas rodomas dešinėje
ekrano pusėje kaip AUTO arba MAN.
Paspauskite mygtuką, kai norite pasirinkti:
• AUTO – įprastas automatinis darbo režimas,
kuriuo Automower® nuolat pjauna ir kraunasi.
• MAN. Kai pjaunate alutines vejos zonas,
naudokite rankin MAN (RANKINIS) reim.
Jeigu pasirenkamas MAN (RANKINIS) reimas, o
vejapjov paleidiama ant vejos, ji pjauna ol, kol
isikrauna baterija. Tuomet ji sustoja ir ekrane
pasirodo inut „Reikalingas rankinis krovimas“.
Vejapjov reikia nuneti krovimo stot, o po
krovimo vl paleisti rankiniu bdu.
Jeigu vejapjov kraunama MAN (rankiniame)
reime, ji pilnai sikrauna ir, ivaiavusi i krovimo
stoties apie 20 cm, sustoja. Tai rodo, kad
baterija sikrov ir vejapjov pasiruousi pjauti.
Jeigu po krovimo planuojama pjauti ol
pagrindinje darbo zonoje, prie pastatant vejapjov
krovimo stotyje rekomenduojama jos darbo reim
perjungti automatin (AUTO).
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5.2 Programos
3.

A

4.

B

5.

C

3

Naudodami programų klavišus, galite išsaugoti
skirtingų parametrų variantus, siekiant paprasto
Automower® vejapjovės naudojimo keliuose soduose.
Kai kurie parametrai yra iš anksto užprogramuoti.
Galite juos naudoti ar pakeisti.
•

Norėdami pakeisti nustatytus parametrus:
Pasirinkite reikiamus parametrus. Išsaugokite
Juos: palaikykite nuspaudę pasirinktą klavišą 2
sekundes, kol išgirsite du pypsėjimo signalus
vieną paskui kitą. Pavyzdžiui, paspaudus klavišą
A, ekranėlyje 2 sekundėms pasirodys pranešimas
Programa A pakeista (Program A changed).

•

Norėdami naudoti išsaugotą informaciją: trumpam
paspauskite reikiamą klavišą.

4

5

• Pavyzdžiui, paspaudus klavišą A, ekranėlyje
pasirodys klausimas Naudoti programą A? (Use
program A?). Paspaudus patvirtinimo mygtuką
TAIP (YES), pasirinksite Programą A. Ekranėlio
dešinėje rodoma raidė A.

5.3 Pasirinkite
6.

Atšaukti:
• Paspauskite, kai norite grįžti vienu žingsniu
atgal meniu struktūroje arba pageidaujate
nutraukti vykdomą įvestį.

7.

YES:
• Paspauskite, jei norite patvirtinti įvestį arba
pasirinktį.

6

7

8

• Paspauskite, kai norite įjungti žoliapjovę, jei
praėjo daugiau nei 20 sekundžių po paskutinio
mygtuko paspaudimo ir jei norite uždaryti saulės
elemento plokštės dangtį ir / arba nustatyti
STOP mygtuko darbo režimą.
8.

Rodyklė aukštyn ir žemyn:
Paspauskite bet kurį rodyklės mygtuką, kai norite
perkelti žymeklį į kitus meniu arba kitas pasirinktis.
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5.4 Skaičiai
9.

Naudojami meniu sistemoje norint įvesti
nuostatas, pavyzdžiui, PIN kodą, laiką ar
išvesties kryptį.
Taip pat naudojamas nustatyti skaičių sekai kaip
nuorodai į skirtingus meniu. Daugiau apie skaičių
sekas skaitykite Skaičių sekos 47 puslapyje.

5.5 Pagrindinis jungiklis
10. Kai norite įjungti Automower®, pagrindinį jungiklį
nustatykite į ON padėtį.

ON

Jei nenaudojate žoliapjovės arba jei norite taisyti
pjaunamąjį diską, pagrindinį jungiklį nustatykite į
OFF padėtį.
Kai pagrindinis jungiklis nustatytas į OFF padėtį,
žoliapjovės varikliai negali būti įjungti.
Pirmą kartą pagrindinį jungiklį nustačius į ON
padėtį, paeiliui atliekamos įjungimo funkcijos:
kalbos parinkimas, laiko formatas, datos
formatas ir keturių skaitmenų PIN kodas; apie
laiko ir datos nustatymą skaitykite 31 puslapyje.
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6. Meniu funkcijos
6.1 Pagrindinis meniu
Pagrindinį meniu sudaro keturios pasirinktys:
6.3 Komandos (1)
6.4 Laikrodis (2)
6.5 Sodas (3)
6.6 Nustatymai (4)
Skaičiai skliausteliuose atitinka „Husqvarna“
Automower® meniu eilutes ekrane.

Pagrindinis meniu
Komandos
Laikrodis
Sodas
Nuostatos

Kiekvienoje pasirinktyje yra keletas papildomų meniu.
Jais galite rasti visas funkcijas Automower®
nuostatoms atlikti.

Naršyti meniu
Rodyklių mygtukais naršykite po pagrindinį ir
papildomus meniu. Skaičių mygtukais įveskite
reikšmes ir laiką, kiekvieną pasirinktį patvirtinkite YES
mygtuku. Kai norite pereiti vieną meniu žingsnį atgal,
paspauskite „Cancel“ mygtuką ir „Home“, jei norite
iš karto grįžti į pagrindinį meniu.

Pagrindinis meniu
Komandos
Laikrodis
Sodas
Nuostatos

Skaičių sekos
Norėdami greičiau naršyti vejapjovės meniu, galite
naudoti skaičių kombinaciją (nuorodą) ir taip tiesiogiai
pasiekti norimą funkciją. Pirmasis kombinacijos
skaičius atitinka pasirinkimą pagrindiniame meniu.
Antrasis skaičius atitinka pasirinkimą pirmajame
pomeniu ir t. t. Pavyzdžiui: Pagrindiniame meniu
paspauskite 2 2, bus rodomas pomeniu Dienos
laikmatis.
Kitų puslapių antraštėse skliaustuose nurodyta
atitinkama skaičių kombinacija..

Dienos lailmatis
Nustatykite visus
laikrodžius iš naujo
Įjungimo laikas 1
Išjungimo laikas 1
Įjungimo laikas 2
Išjungimo laikas 2

Papildomi meniu
Kai kuriuose papildomuose meniu atitinkamų eilučių
dešinėje pusėje yra langelis. Pažymėtas varnele
langelis reiškia, kad jis yra pasirinktas.
Kai kuriuose papildomuose meniu atitinkamų eilučių
dešinėje pusėje pateikta informacija. Informaciniame
pranešime nurodoma, kokia atitinkamos funkcijos
pasirinktis įvykdyta.

PIN kodas
Laiko užraktas
Perspėjimas
GPS
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YES

NO

Atšaukti visus
laikmačius

Pjovimo
kilpa

Patikros
kilpa

5 teritorija

Atstumas Proporcija

3 teritorija

Dešinė Kairė 1 kreiptuvas 2 kreiptuvas
pusė
pusė

Kryptis

1 teritorija

2 teritorija 4 teritorija

Kalba

Laiko
Nustatykite
formatas
laiką
Nustatykite
Datos
datą
formatas

GPS

Laikas ir
data

Nuostatos

Perspėjima
s

Laiko
užraktas

PIN
kodas

Apsauga

1 kreiptuvo 2 kreiptuvo
Ribos
koridorius koridorius koridorius

1 kreiptuvo 2 kreiptuvo
Ribos
atidėjimas atidėjimas atidėjimas

Išorinė
patikra

Varantysis
laidas

Išankstinės

Sudėtinga

Įprasta

Atvira

Sodo
forma

Pagal išorinę Pagal vidinę Koridoriaus Vidinė
pjovimo kilpą pjovimo kilpą plotis
patikra

Išvažiavimo
kampai

Sodas

Važiavimo atbuline 1 pradžios 1 galinis
kampas kampas
eiga atstumas

Pasirinkti
visas

Saulė

Šeštadienis

Penkt
a-dieni

Ketvirtadienis

Trečiadienis

Antradienis

Pirmadienis

Sustabdymo
laikas 2

Paleidimo
laikas 2

Įjungimo
laikas 2

Sustabdymo
laikas 1

Paleidimo
laikas 1

Įjungimo
laikas 1

Kopijuoti dienos
laikmatį

Dienos Savaitgalio Savaitės
Laikrodžio
Įkelti
laikrodis Laikmatis laikrodis
gamyklines perreguliavimas
nuostatas

Laikrodis

Nustatykite visus
Išjungimo Išjungimo
laikrodžius iš naujo laikas 1
laikas 2

Rodyti
vėliausias
klaidas

Komandos

Automower pagrindinis meniu

6. MENIU FUNKCIJOS

6.2 Automower® pagrindinis meniu, meniu peržiūra

6. MENIU FUNKCIJOS
6.3 Komandos (1)
Ši pagrindinio meniu pasirinktis suteikia galimybę
atlikti žemiau nurodytas Automower® funkcijas.
•

Įkrauti ir AUTO (1-1)
Kad Automower® nedelsdama važiuotų į įkrovimo
bloką, įkraukite akumuliatorių ir grąžinkite
automatinį darbo režimą. pasirinkite funkciją ir
paspauskite YES, kai žymeklis nustatytas ant
Yes.

•

Rodyti vėliausias klaidas (1-2)
Rodyti išsaugotų gedimų pranešimų sąrašą.
Naršyti rodyklių mygtukais. Sąrašą gali sudaryti
iki 20 gedimų pranešimų, rodoma kiekvieno data
ir laikas.

•

Įkrovimas ir AUTO
Rodyti vėliausias
klaidas

Komandos

Įkelti gamyklines
nuostatas
1-

Laikrodis
Sodas
Nuostatos
1

Įkelti gamyklines nuostatas (1-3)
Atkurti visų nuostatų originalias reikšmes. Visos
nuostatos, išskyrus pasirinktą kalbą ir PIN kodą,
yra nustatytos iš naujo. Pasirinkite funkciją,
įveskite PIN kodą ir paspauskite YES, kai
žymeklis nustatytas ant Yes.

6.4 Laikrodis (2)
Kad pjovimo rezultatas būtų geriausias, vejos nereikia
pjauti per dažnai. Todėl svarbu laikrodžio funkcija riboti
darbo laiką, jei pjaunama teritorija yra mažesnė pagal
žoliapjovės galingumą. Jei Automower® pjaus per ilgai,
veja taps plokščia. Be to, žoliapjovė be reikalo dėvėsis.
Laikrodžio funkcija taip pat galima nustatyti, kada
Automower® neturi pjauti, pavyzdžiui, naktį, kai saulės
elementai negamina papildomos energijos, arba kai
sode žaidžia vaikai.
Nustatydami laikrodį turėkite omenyje, kad
Automower® nupjauna maždaug 90 m2 per valandą.

•

Laikrodžio perreguliavimas (2-1)

Laikmačio
atšaukimas

Laikinai atšaukti laikrodžio funkciją.
•

Dienos laikrodis (2-2)
Nustatyti įjungimo ir išjungimo laiką.

•

•

Komandos
Dienos laikmatis
Laikmatis

Savaitgalio laikmatis

Savaitgalio laikmatis (Weekend Timer) (2-3)
Nustatomas kitoks paleidimo ir sustabdymo
laikas nuo penktadienio iki sekmadienio.

Sodas

Savaitės laikmatis (Week Timer) (2-4)

Parametrai

Pasirenkamos savaitės dienos, kuriomis
Automower® vejapjovė turėtų dirbti.

Savaitės laikmatis
22
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Laikrodžio perreguliavimas (2-1)
Nustatę laikrodį automatinėje žoliapjovėje, galite
naudoti šią funkciją, jei norite laikinai atšaukti
nuostatas.
•

YES (2-1-1)
Nustatykite žymeklį ant YES ir jei norite išjungti
laikrodžio funkciją, paspauskite YES.

•

Laikrodžio
perreguliavimas

YES
NO

Dienos laikrodis

2-1-

Savaitgalio laikmatis

NO (2-1-2)
Nustatykite žymeklį ant NO ir jei norite įjungti
laikrodžio funkciją, paspauskite YES.

Savaitės laikrodis
2-1

Dienos laikrodis (2-2)
Kiekvienai dienai galima nustatyti du skirtingus
įjungimo ir išjungimo laikus. Įveskite reikiamą laiką
valandomis ir minutėmis ir, jei norite patvirtinti,
paspauskite YES.
•

Laikrodžio
perreguliavimas

Įjungimo laikas 1

Nustatykite visus laikrodžius iš naujo (2-2-1)
Jei norite atšaukti visus nustatytus laikus:
pasirinkite funkciją ir paspauskite YES, kai
žymeklis nustatytas ant Yes.

•

Įjungimo laikas 1 (2-2-2)

•

Išjungimo laikas 1 (2-2-3)

•

Įjungimo laikas 2 (2-2-4)

•

Išjungimo laikas 2 (2-2-5)

Nustatykite visus
laikrodžius iš naujo

Dienos laikrodis
Išjungimo laikas 1
Savaitgalio laikmatis
Įjungimo laikas 2
Savaitės laikrodis
2-2

Išjungimo laikas 2
2-2-

Savaitgalio laikmatis (Weekend Timer)
(2-3)
Savaitgalio laikmačio funkcija valdo Automower®
vejapjovės darbo laiką nuo penktadienio iki
sekmadienio. Jei savaitgalio laikmatyje nenustatote
jokio laiko, Automower® vejapjovė savaitgalį dirbs
tokiu pat laiku kaip ir kitomis savaitės dienomis.
•

Atšaukti visus laikmačius (Reset all timers)
(2-3-1)
Ištrinami visi numatyti laiko parametrai.
Pasirinkite funkciją ir paspauskite patvirtinimo
mygtuką TAIP (YES), kai žymeklis yra ties „TAIP
(YES)”.

•

Paleidimo laikas 1 (Start time 1) (2-3-2)

•

Sustabdymo laikas 1 (Stop time 1) (2-3-3)

•

Paleidimo laikas 2 (Start time 2) (2-3-4)

•

Sustabdymo laikas 2 (Stop time 2) (2-3-5)

•

Kopijuoti dienos laikmatį (Copy from day Timer)
(2-3-6)
Naudodami patvirtinimo mygtuką TAIP (YES)
pasirinkite dienas, kuriomis Automower® vejapjovė
veiks. Automower® žolę pjaus pažymėtomis
dienomis.
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Atšaukti visus
laikmačius
Laikmačio
atšaukimas

Paleidimo laikas 1

Dienos laikmatis
Savaitgalio laikmatis
Savaitės laikmatis

Sustabdymo laikas 1
Paleidimo laikas 2
Sustabdymo laikas 2

2-3
Kopijuoti dienos
laikmatį
2-3-
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Savaitės laikrodis (2-4)
Jei norite nustatyti / atšaukti dienas, kuriomis
Automower® pjautų / nepjautų, paspauskite YES
mygtuką. Automower® pjaus pažymėtomis dienomis.

Laikrodžio
perreguliavimas

•

Pirm. (2-4-1)

Dienos laikrodis

•

Antr. (2-4-2)

•

Treč. (2-4-3)

•

Ketv. (2-4-4)

•

Penkt. (2-4-5)

•

Šešt. (2-4-6)

•

Sekm. (2-4-7)

•

Pasirinkti visas (2-4-8)

Pirm.

Penkt.

Antr.

Šešt.

Treč.

Sekm.

Ketv.

Pasirinkti
visas

Savaitgalio laikrodis
Savaitės laikrodis
2-4

2-4-

Funkcija „Pasirinkti visas“ pažymimos visos
dienos. Jei norite, kad žoliapjovė pjautų visomis
savaitės dienomis, nustatykite žymeklį į „Pasirinkti
visas“ ir paspauskiteYES. Atsiradus klausimui
„ĮJUNGTI VISAS?“, vėl paspauskiteYES.

6.5 Sodas (3)
Šia pagrindinio meniu pasirinktimi parinksite
važiavimo nuostatas.
•

Išvažiavimo kampai (3-1)
Nustatyti, kaip ir kuria kryptimi Automower® prieš
pasukdama nuo įkrovimo bloko turėtų važiuoti
atbuline eiga.

•

Pjovimo kilpa (3-2)
Nukreipti žoliapjovę taip, kad ji lengvai pasiektų
nutolusią sodo vietą ir lengviau rastų įkrovimo
bloką, ir nustatyti, kokiu atstumu žoliapjovė
važiuos pagal kilpą.

•

Komandos

Išvažiavimo kampai

Laikrodis

Pjovimo kilpa

Sodas

Sodo forma

Nuostatos

Išankstinės
3

3-

Sodo forma (3-3)
Automatinėje žoliapjovėje nustatyti pjaunamo
sodo tipą.

•

Išankstinės (3-4)
Patikrinti, ar nesugadinta kilpa, arba patikslinti
vietą, kur vejoje užkastas laidas, ir nustatyti
atstumą už ribinio laido, pagal kurį važiuos
Automower®.

Sodo nuostatų pavyzdžius rasite 7. Sodo pavyzdys
skyriuje 62 puslapyje.
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Išvažiavimo kampai (3-1)
Įprastai Automower® nuo įkrovimo bloko važiuoja
išvažiavimo sektoriaus 90°–270°kryptimi, kur 90°
vadinamas pradžios kampu, o 270° – pabaigos
kampu. Nustatydami pradžios ir pabaigos kampus,
galite nustatyti kryptį, kuria Automower® turi važiuoti
nuo įkrovimo bloko.

•

Važiavimo atbuline eiga atstumas (3-1-1)
Centimetrais nurodykite atstumą, kurį
Automower® nuvažiuotų atbuline eiga prieš
išvažiuodama iš įkrovimo bloko.

Išvažiavimo kampai
Pjovimo kilpa

Važiavimo atbuline
eiga atstumas
1 pradžios kampas

Nustatytas atbulinės eigos atstumas yra 60 cm.
•

1 pradžios kampas (3-1-2)
Laipsniais nurodykite vietą, kurioje žoliapjovė
turėtų pradėtų pjauti zonoje / 1 zonoje.

•

Sodo forma

1 galinis kampas
3-1-

Išankstinės
3-1

1 galinis kampas (3-1-3)
Laipsniais nurodykite vietą, kurioje žoliapjovė
turėtų baigti pjauti zonoje / 1 zonoje.

Pjovimo kilpa (3-2)
Šios funkcijos papildomame meniu skirtos
situacijoms, kai žoliapjovę reikia nukreipti į tolimesnę
zoną siekiant palengvinti įkrovimo bloko paiešką ir
žoliapjovės važiavimo pagal kilpą atstumo nustatymą.
Taip pat čia rasite patikros funkcijas ir matysite, kaip
skirtingai veikia krovimo nutraukimo nuostatos ir kaip
žoliapjovė randa kelią įkrovimo bloko link.

Pagal išorinę
pjovimo kilpą
Išvažiavimo kampai

Pagal vidinę
pjovimo kilpą

Pjovimo kilpa

Koridoriaus plotis
Vidinė patikra

Sodo forma
Išorinė patikra
Išankstinės

3-23-2

•

Išorinė pjovimo kilpa (3-2-1)
Ši funkcija reiškia, jog Automower® gali būti
nustatyta taip, kad nuo įkrovimo bloko į tolimesnę
sodo vietą važiuotų pagal ribinį arba kreipiamąjį
laidus. Ši funkcija labai naudinga soduose,
kuriuose priekinė ir užpakalinė dalys sujungtos
taku, kuriame negalima padėti įkrovimo bloko.
Aktyvavus šią funkciją, Automower® nuo įkrovimo
bloko važiuos pagal ribinį laidą nustatyta
kryptimi. Ji pradės pjauti pasiekusi zoną.
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Gali būti akytvuotos daugiausiai penkios
tolimesnės zonos: 1 zona, 2 zona, 3 zona,
4 zona ir 5 zona. Norint aktyvuoti zoną, turi būti
nustatytos trys reikšmės:

1 teritorija
2 teritorija

Pagal išorinę
pjovimo kilpą

3 teritorija
Pagal vidinę pjovimo
kilpą

4 teritorija

Koridoriaus plotis
5 teritorija
Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-1

• Kryptis
Nustatykite kryptį į dešinę, į kairę, 1 kreiptuvą
arba 2 kreiptuvą, priklausomai nuo to, kur yra
zona nuo įkrovimo bloko. Kryptis nustatoma
žiūrint nuo įkrovimo bloko į žoliapjovės
paskirties vietą.
Jei nutiestas kreipiamasis laidas, kryptį galima
nurodyti pagal jį. Žoliapjovė tuomet važiuos
pagal pasirinktą kreipiamąjį, o ne ribinį laidą.
• Atstumas
Metrais nurodykite atstumą išilgai ribinio arba
kreipiamojo laido nuo įkrovimo bloko į
tolimesnę zoną, kur žoliapjovė turi pradėti
pjauti.

Kryptis

1 teritorija
2 teritorija

Atstumas
Proporcija

3 teritorija
4 teritorija
5 teritorija

Patarimas!Jei norite sužinoti, koks
atstumas iki tolimesnės zonos, naudokite
Išorinė patikra (3-2-5) funkciją (žr. 56 psl.).
Metrais nurodytas atstumas bus rodomas
žoliapjovės ekrane.
• Proporcija
Nurodykite, kaip dažnai Automower® pagal kilpą
turėtų išvažiuoti iš įkrovimo bloko į tolimesnę
zoną.
Pavyzdžiui, jei nustatyta 20 %, tai reiškia, kad
Automower® išvažiuos iš įkrovimo bloko
tolimesnės zonos kryptimi 20 % atvejų. Likusiais
80 % atvejų žoliapjovė išvažiuos iš įkrovimo
bloko pagal jo funkcijos Išvažiavimo kampai
(3-1) nuostatą.

Dešinė pusė

Kryptis
Atstumas
Proporcija

Kairė pusė
1 kreiptuvas
2 kreiptuvas

Nustačius 20 % reikšmę 1 zonai ir 10 % reikšmę
2 zonai, kiti 70 % nustatomi pagal žemiau
pateiktą pasirinktį Išvažiavimo kampai (3-1).
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•

Vidinė pjovimo kilpa (3-2-2)
Ši funkcija naudojama Automower® įkrovimo
bloko paieškos būdui valdyti.
Automower® visuomet pradeda įkrovimo bloko
paiešką netaisyklingai. Kai kuriuose soduose to
neužtenka, kad žoliapjovė greitai surastų
įkrovimo bloką. Paiešką tuomet galima
optimizuoti naudojant nuostatą „Pagal vidinę
pjovimo kilpą“.

Išvažiavimo kampai

Pagal išorinę
pjovimo kilpą

Pjovimo kilpa

Pagal vidinę
pjovimo kilpą

Sodo forma
Koridoriaus plotis
Išankstinės

Jei po tam tikro netaisyklingos paieškos laiko
žoliapjovė vis dar negali rasti įkrovimo bloko, ji
pradeda ieškoti kreipiamųjų laidų, po kurio laiko –
ribinio laido ir į įkrovimo bloką važiuoja pagal
juos. Šis laiko tarpas nustatomas minutėmis ir
atideda 1 ir 2 kreiptuvų bei ribinio laido paiešką.

Vidinė patikra
3-2

Išorinė patikra
3-2-2

Atidėjimo laiką galima nustatyti atsižvelgiant į sodo
formą funkcijoje „Pagal vidinę pjovimo kilpą“.
Automatinėje žoliapjovėje numatytas 4 minučių 1
ir 2 kreipiamųjų laidų ir 11 minučių ribinio laido
atidėjimo laikas. 99 minučių atidėjimas reiškia,
kad funkcija yra deaktyvuota.
Jei aktyvuoti abu paieškos metodai, galima,
pavyzdžiui, nustatyti 4 minučių atidėjimą 1 ir 2
kreiptuvams ir 9 minučių atidėjimą riboms.
Automower® 4 minutes atlieka netaisyklingą
paiešką ir tuomet 5 minutes ieško kreipiamųjų
laidų. Jei iki to laiko nesurandamas nė vienas iš
kreipiamųjų laidų, žoliapjovė atliks ribinio ir
kreipiamojo laidų paiešką.
Jei neįmanoma važiuoti pagal ribinį laidą,
99 minutes reikia nustatyti kaip ribinio laido
atidėjimą.
Be abejo, galima nurodyti tą patį kreipiamųjų ir
ribinių laidų atidėjimo terminą, pavyzdžiui,
5 minutes. Tuomet 5 minutes žoliapjovė atlieka
netaisyklingą paiešką ir neradusi įkrovimo bloko
tęsia paiešką pagal kreipiamuosius arba ribinį
laidus, priklausomai nuo to, kurį pirma privažiuoja.
Galima pasirinkti skirtingus 1 ir 2 kreiptuvų
atidėjimo terminus.
Žoliapjovė nekeičia paieškos būdo: jei žoliapjovė
pradeda važiuoti pagal ribinį laidą, ji nepradės
važiuoti pagal kreipiamąjį laidą.
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Pagal išorinę
pjovimo kilpą

Ribos atidėjimas

Pagal vidinę pjovimo
kilpą

1 kreiptuvo atidėjimas

Koridoriaus plotis

2 kreiptuvo atidėjimas

Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-2
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•

Koridoriaus plotis (3-2-3)
Koridoriaus pločio nuostatomis apibrėžiami
atstumai tarp žoliapjovės tako ir ribinio ar
kreipiamojo laidų, jei bus važiuojama pagal juos į /
iš įkrovimo bloko. Zona šalia laidų, pagal kuriuos
važiuoja žoliapjovė, vadinama koridoriumi.

Koridorius

Maža koridoriaus pločio reikšmė parodo, kad
koridorius yra siauras, o didelė reikšmė – kad
koridorius platus. Jei nustatytas siauras
koridorius, Automower® važiuoja arti ribinio ir
atitinkamai kreipiamojo laidų. Jei nustatytas
platus koridorius, Automower® važiuoja
skirtingai, t. y. arti ir toli nuo ribinio ir atitinkamai
kreipiamojo laidų.
Koridoriaus plotis yra santykinis atstumas, kurio
reikšmė gali būti nuo 0 iki 20. Kuo mažesnė
koridoriaus pločio reikšmė, tuo arčiau ribinio ir / arba
kreipiamojo laidų važiuoja Automower®.
Ribiniam laidui ir 1 bei 2 kreiptuvams gali būti
nustatyti skirtingi koridoriaus pločiai.
Automatinėje žoliapjovėje ribiniam ir
kreipiamajam laidams nustatyta koridoriaus
pločio reikšmė yra 10.
Kuo didesnė nustatyta koridoriaus pločio
reikšmė, tuo mažesnė tikimybė, kad žoliapjovė
paliks vėžių. Tačiau didelė koridoriaus pločio
reikšmė reiškia, kad Automower® sunkiai
užvažiuos ant takų.
Jei sode yra didelių atvirų teritorijų, jame
koridoriusturi būti platus, t. y. koridoriaus pločio
reikšmė turi būti didelė. Sode su siaurais takais
koridoriusturi būti siauras, t. y. koridoriaus
pločioreikšmė turi būti maža.

Pagal išorinę
pjovimo kilpą
Pagal vidinę pjovimo
kilpą

Ribos koridorius

Koridoriaus plotis

1 kreiptuvo koridorius

Vidinė patikra
2 kreiptuvo koridorius
Išorinė patikra
3-2-3

Jei nustatyta nulinė koridoriaus pločio reikšmė,
Automower® važiuos išilgai ribinio laido, tai
reiškia, kad viena jos pusė važiuos kilpos viduje,
kita – išorėje. Kadangi šalia ribinio laido dažnai
pasitaiko gėlių lysvių, kraštų bei sienų, paprastai
nerekomenduojama nustatyti nulinėskoridoriaus
pločio reikšmės. Jie norite nustatyti šią reikšmę,
ribinis laidas turi būti nutiestas 40 cm atstumu
nuo kietų daiktų, o ne 35 cm atstumu, kaip
įprasta.
SVARBI INFORMACIJA
Atstumas, kuriuo žoliapjovė turi važiuoti
pagal ribinį laidą, priklauso nuo to, kaip
atrodo pjaunama teritorija. Kad surastumėte
didžiausią galimą koridoriaus pločio reikšmę,
reikia atlikti keletą testų. Skirtingoms
reikšmėms išbandyti naudokite Vidinė
patikra (3-2-4) funkciją.
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•

Vidinė patikra (3-2-4)
Vidinė patikra (3-2-4) Funkcija naudojama
patikrinti, kaip Automower® randa kelią įkrovimo
bloko link.

Pagal išorinę
pjovimo kilpą
Pagal vidinę
pjovimo kilpą
Koridoriaus plotis
Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-4

Pasirinkus funkciją, žoliapjovė pradės važiuoti
įkrovimo bloko link pagal ribinį laidą ir 1 bei 2
kreiptuvus, priklausomai nuo to, ką ras
pirmiausiai. Jei pasitaiko takas ir žoliapjovė
negali jo pervažiuoti, nustatyta per
didelėkoridoriaus pločio reikšmė. Jei aktyvuota
vidinė patikra, žoliapjovė važiuoja didžiausiu
įmanomu pagal pasirinktą koridoriaus plotį
atstumu nuo laido.
8

Greta esančiame paveikslėlyje parodyta, kaip
Automower® pervažiuoja taką, kai koridoriaus
pločioreikšmė nustatyta 8, o ne 10.

10

SVARBI INFORMACIJA
Naudojant Vidinė patikra (3-2-4), ekrane
pasirodys namo piktograma ir žoliapjovė liks
įkrovimo bloke. Jei norite grįžti į operacijas,
paspauskite „Home“ mygtuką.

•

Išorinė patikra (3-2-5)
Išorinė patikra (3-2-5) Funkcija naudojama
skirtingoms įkrovimo nutraukimo nuostatoms
išbandyti ir atstumui nuo įkrovimo bloko iki
tolimesnės zonos nustatyti.
Kad galėtumėte patikrinti Išorinė pjovimo kilpa
(3-2-1) nuostatas:
• Tolimiausiai zonai nustatyti proporcijos funkciją
nustatykite 100 % ir 0 % kitoms teritorijoms.
Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir
pasirinkiteIšorinė patikra (3-2-5). Dabar
žoliapjovė išvažiuos iš įkrovimo bloko tiesiai
nustatyta kryptimi ir nuvažiavusi nustatytą
atstumą pradės pjauti. Baigę patikrą, vėl
nustatykite proporcijos reikšmes.
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Pagal išorinę
pjovimo kilpą
Pagal vidinę
pjovimo kilpą
Koridoriaus plotis
Vidinė patikra
Išorinė patikra
3-2-4
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Jei norite nustatyti atstumą nuo įkrovimo bloko iki
tolimesnės zonos:
• Nustatykite šiek tiek didesnį nei tikrąjį atstumą.
Maksimalus atstumas, kurį galima nustatyti, yra
500 metrų. Zonoms, kuriose turi būti nustatytas
atstumas, proporcijos funkciją nustatykite 100 %
ir 0 % kitoms teritorijoms. Įdėkite Automower® į
įkrovimo bloką ir pasirinkite Išorinė patikra
(3-2-5). Žoliapjovė dabar išvažiuos iš įkrovimo
bloko nustatyta kryptimi. Kai žoliapjovė
nuvažiuos reikiamą atstumą, sustabdykite ją,
atidarykite saulės elemento plokštę ir ekrane
perskaitykite metrais nurodytą atstumą.
Reikiamai zonai įveskite metrus, kurie rodomi
laukelyje „Atstumas“. Baigę patikrą, vėl
nustatykite proporcijos reikšmes.

Sodo forma (3-3)
Automower® galima nustatyti pagal tris sodo formas:
atvira, įprasta ir sudėtinga.
Šios nuostatos lemia Automower® važiavimo
pjaunamoje zonoje plotą. Be to, jis turi įtakos posūkio
kampų dydžiui ir žoliapjovės krypties keitimo dažniui.
Nuostata „Atvira“ optimizuoja važiavimo būdą
atvirame sode. Jei sodą sudaro daug mažų zonų,
sujungtų su takais, geresnę funkciją galima pasiekti
su nuostata „Sudėtinga“. Pasirinkite:
•

Išvažiavimo kampai
Atvira
Pjovimo kilpa
Įprasta
Sodo forma
Sudėtinga
Išankstinės
3-3

Atvira (3-3-1)

3-3-

Atvirai vejai su keliomis kliūtimis, be takų,
kai dėl stačių šlaitų žoliapjovė važiuoja nelygiai.
•

Įprasta (3-3-2)
Esant vidutiniam kliūčių ir / arba takų skaičiui.

•

Sudėtinga (3-3-3)
Didelei vejai, kurioje yra daug kliūčių ir / arba takų.

Išankstinės (3-4)
•

Varantysis laidas (3-4-2)
Automower® priekinė dalis prieš pasukimą
visuomet tam tikru atstumu pravažiuoja ribinį
laidą. Nustatytas 27 cm atstumas, tačiau jei
reikia, jį galima pakeisti. Minimali reikšmė yra
15 cm, maksimali – 50 cm.
Jei norite nustatyti atstumą: perkelkite žymeklį į
„Varantysis laidas“ ir paspauskite YES. Dabar
centimetrais įveskite atstumą, kurį Automower®
turėtų važiuoti pagal ribinį laidą.

Išvažiavimo kampai
Pjovimo kilpa
Sodo forma

Patikros kilpa

Išankstinės

Varantysis
laidas
3-4-2

3-4
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6.6 Nustatymai (4)
Per šią pagrindinio meniu pasirinktį pasieksite
nuostatas.
•

Apsauga (4-1)
atlikti PIN kodo, laiko užrakto, signalizacijos ir
GPS nustatymus. Norėdami, kad būtų rodomas
Apsaugos meniu, įrašykite PIN kodą. Kad būtų
rodomas apsaugos meniu, turi būti įvestas PIN
kodas.

•

Komandos
Laikrodis

Apsauga

Sodas

Kalba

Nuostatos

Laikas ir data
4-

Kalba (4-2)

4

Meniu kalbai nustatyti.
•

Laikas ir data (4-3)
Esamo laiko ir dienos bei reikiamo laiko ir datos
formatui nustatyti.

Apsauga (4-1)
•

PIN kodas (4-1-1)
Per šią funkciją bet kada galite pakeisti savo
PIN kodą.
• Kai norite pakeisti PIN kodą: perkelkite žymeklį
ant „PIN kodas“ ir paspauskite YES. Įdėkite
Automower® į įkrovimo bloką. Įveskite naują
PIN kodą ir paspauskite YES. Vėl įveskite tą
patį kodą, kad patvirtintumėte, ir paspauskite
YES.

Apsauga

PIN kodas

Kalba

Laiko užraktas

Laikas ir data

Perspėjimas
4-1

GPS

Pasikeitus PIN kodui, kelias sekundes ekrane
bus rodomas pranešimas „PIN kodas
pakeistas“. Tuomet vėl bus rodomas apsaugos
meniu.
•

4-1-1

Laiko užraktas (4-1-2)
Ši funkcija po nustatyto kelių dienų laikotarpio
sustabdo Automower® ir ji vėl neįsijungia, kol
įvedamas teisingas PIN kodas. Jis turi būti
įvestas, kai pagrindinis jungiklis nustatytas į ON
padėtį. Žoliapjovėje automatiškai nustatytas 30
dienų laikotarpis, tačiau jei reikia, šią nuostatą
galima keisti.

PIN kodas
Dienų
skaičius
Laiko užraktas
OFF
Perspėjimas
GPS

SVARBI INFORMACIJA
Laiko užraktas yra svarbiausia apsaugos nuo
vagystės funkcija. Todėl rekomenduojama,
kad ji būtų aktyvuota.

Jei norite:
• Aktyvuoti: perkelkite žymeklį į „Laiko užraktas“ ir
paspauskite YES. Perkelkite žymeklį ant „Dienų
skaičius“ ir paspauskite YES. Įveskite skaičių
dienų, po kurių Automower® pareikalautų įvesti
PIN kodą. Baikite paspausdami YES.
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_ _ dienos

6. MENIU FUNKCIJOS
Praėjus pasirinktam dienų laikotarpiui,
Automower® užbaigia pjovimą ir krauna bateriją.
Tuomet ekrane rodomas pranešimas „Įveskite
PIN kodą“. Įveskite kodą ir paspauskite YES.
Be to, dabar Automower® prašys įvesti PIN kodą
kiekvieną kartą pagrindinį jungiklį nustačius į ON
padėtį.
• Deaktyvuoti: perkelkite žymeklį į „Laiko
užraktas“ ir paspauskite YES. Perkelkite žymeklį
ant OFF ir paspauskite YES.
•

Perspėjimas (Alarm) (4-1-3)
Ši funkcija reiškia, kad pirmieji PIN kodo
skaitmenys turi būti įvesti per 10 sekundžių nuo
to laiko, kai buvo paspaustas STOP mygtukas
arba žoliapjovė buvo dėl kokios nors priežasties
pakelta. Jei per tris bandymus neįvedamas
teisingas skaičius, įsijungia avarinis signalas.
Avarinį signalą galima sustabdyti įvedus visą PIN
kodą.

PIN kodas
Laiko užraktas
ON

_ _ _min.

Perspėjimas
OFF

GPS

SVARBI INFORMACIJA

4-1-3

Avarinį žoliapjovės signalą galima aktyvuoti
funkcija Perspėjimas (Alarm).
Rekomenduojama naudoti šią funkciją.
Jei norite:
• Aktyvuoti: perkelkite žymeklį į Perspėjimas
(Alarm) ir paspauskite YES. Kai norite aktyvuoti,
pasirinkite ON ir paspauskite YES. Tuomet kaip
atsakymą į klausimą „Kokia avarinio signalo
trukmė?“ nurodykite avarinio signalo
skambėjimo trukmę.
• Deaktyvuoti: perkelkite žymeklį į Perspėjimas
(Alarm) ir paspauskite YES. Kai norite
deaktyvuoti, pasirinkite OFF ir paspauskite YES.
Pasirinkus OFF, taip pat išjungiama avarinio
signalo funkcija.
•

GPS (4-1-4)
GPS apsaugos nuo vagystės sistema pagerina
„Automower®“ saugumą ir valdymą. Jeigu
vejapjovė perkeliama iš šios apsaugos zonos,
apie tai naudotojui nedelsiant pranešama SMS
žinute. Jei „Automower®“ vežamas, siunčiamos
naujos SMS žinutės su atnaujinta informacija
apie jo buvimo vietą.
Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti šią
funkciją ir ką reikia atlikti prieš ją įjungiant, rasite
3.9 GPS apsaugos nuo vagystės zonos
įjungimas (36 puslapyje) ir 4.3 GPS ryšio
naudojimas (38 puslapyje).

PIN kodas
Laiko užraktas
Perspėjimas
ON
GPS
4-1-4

OFF
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Norėdami:
• įjungti GPS apsaugos nuo vagystės zoną:
pastatykite vejapjovę numatomos apsauginės
zonos viduryje (žr. 3.9 GPS apsaugos nuo
vagystės zonos įjungimas). Perkelkite žymeklį
ant GPS ir spauskite YES. Pasirinkite ON ir
spauskite YES. Palaukite patvirtinanio SMS
praneimo, kad jungtas naujas centrinis takas.
• išjungti GPS apsaugos nuo vagystės zoną:
perkelkite žymeklį ant GPS ir spauskite YES.
Tada pasirinkite NO ir spauskite YES.

Kalba (4-2)
Šia funkcija galite pakeisti kalbos pasirinktį, kurią
patvirtinote pirmą kartą įjungę Automower®.

Apsauga

Jei norite pasirinkti kalbą: perkelkite žymeklį ant
„Kalba“ ir paspauskite YES. Dabar perkelkite žymeklį
ant norimos kalbos ir paspauskite YES.

Garsai
Kalba
Laikas ir data

Laikas ir data (4-3)

4-2

Šia funkcija galite pakeisti Automower® laiką ir datą.
Taip pat galite pakeisti formato pasirinktis, kurias šia
funkcija nustatėte pirmą kartą įjungę Automower®.
•

Perkelkite žymeklį ant „Nustatyti laiką“ ir
paspauskite YES. Dabar įveskite tinkamą laiką ir
paspauskite YES.
•

Nustatykite datą (4-3-2)
Perkelkite žymeklį ant „Nustatyti datą“ ir
paspauskite YES. Dabar įveskite tinkamą datą ir
paspauskite YES.

•

Laiko formatas (4-3-3)
Perkelkite žymeklį ant „Laiko formatas“ ir
paspauskite YES. Perkelkite žymeklį ant reikiamo
laiko formato:
• 12 val.
• 24 val.
Baikite paspausdami YES.

•

Apsauga

Nustatykite laiką

Kalba

Nustatykite datą

Laikas ir data

Laiko formatas

Nustatykite laiką (4-3-1)

Datos formatas (4-3-4)
Perkelkite žymeklį ant „Datos formatas“ ir
paspauskite YES. Perkelkite žymeklį ant reikiamo
datos formato:
• YY-MM-DD (metai-mėnuo-diena)
• MM-DD-YY (mėnuo-diena-metai)
• DD-MM-YY (diena-mėnuo-metai)
Baikite paspausdami YES.
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Garsai (4-4)
Automower® veiksmus paprastai nurodo garsiniai pranešimai.
Garsas

Reikšmė

5 pyptelėjimai per 2 sekundes

Ašmenų disko įjungimas

Vienas ilgas pyptelėjimas

Ašmenų diskas užblokuotas

Trumpas spragtelėjimas

Paspaustas klaviatūros mygtukas

Pritildytas ilgas pyptelėjimas

Neteisinga įvestis
Kraunama žoliapjovė išvežta iš įkrovimo bloko
rankiniu būdu.

Trumpas dvigubas pyptelėjimas

Pakeistos nuostatos
Žoliapjovė įdėta į įkrovimo bloką rankiniu būdu.
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7. Sodo pavyzdys
- Siūlomas montavimas ir nuostatos
Žoliapjovės veiksmai valdomi nuostatomis. Žoliapjovės sodo nuostatų pritaikymas prie sodo formos
padeda „Husqvarna“ automatinei žoliapjovei dažnai privažiuoti visas sodo vietas ir tokiu būdu pasiekti
puikių pjovimo rezultatų.
Skirtingiems sodams turi būti parinktos skirtingos nuostatos. Puslapiuose žemiau pateikiama keletas sodo
pavyzdžių, siūlomų montavimo būdų ir nuostatų. Funkcijos, kurių nuostatos skiriasi nuo žoliapjovės
numatytųjų nuostatų, pateikiamospusjuodžiušriftu.
Daugiau ir išsamesnės informacijos apie skirtingas nuostatas rasite skyriuje 6. Meniu funkcijos
47 puslapyje.

SVARBI INFORMACIJA
Numatytosios Automower® nuostatos parinktos darbui kaip galima labiau skirtinguose soduose.
Nuostatas reikia tik sureguliuoti esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, siauriems takams.

Montavimo ir nuostatų rekomendacijos
Teritorija: 400 m2. Nereikia kreipiamojo laido.
Nereikia keisti numatytųjų nuostatų, išskyrus
laikrodžio.
Laikrodis: darbo trukmė – 5 valandų per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Paieškos būdas: netaisyklinga.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: 10
Teritorija: 1.800 m2. Nereikia kreipiamojo
laido.
Laikrodis: darbo trukmė – 20 valandų per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
ribinį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: Ribinis laidas 20

62 - Lietuvių kalba

7. SODO PAVYZDYS
Montavimo ir nuostatų rekomendacijos
Teritorija: 1.800 m2. Daug salelių ir status
šlaitas išilgai ribinio laido. Rekomenduojamas
kreipiamasis laidas.
Laikrodis: darbo trukmė – 20 valandų per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
kreipiamąjį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
99 minučių. Automatinei žoliapjovei negalima
važiuoti pagal ribinį laidą.
Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 20,
2 kreiptuvas – 20.
Teritorija: 600 m2. L formos sodas su didelėje
atviroje teritorijoje padėtu įkrovimo bloku.
Nereikia kreipiamojo laido.
Laikrodis: darbo trukmė – 7 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90° –270°.
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
ribinį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: Ribinis laidas 20
Teritorija: 600 m2. L formos sodas su siauroje
teritorijoje padėtu įkrovimo bloku. Yra dvi
salelės. Nereikia kreipiamojo laido.
Laikrodis: darbo trukmė – 7 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 250° – 290°
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
ribinį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: 10

Lietuvių kalba - 63

7. SODO PAVYZDYS
Montavimo ir nuostatų rekomendacijos
Teritorija: 700 m2. U formos sodas su didelėje
atviroje teritorijoje padėtu įkrovimo bloku. Per
taką rekomenduojama nutiesti kreipiamąjį
laidą.
Laikrodis: darbo trukmė – 8 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90° – 270°.
Išorinė pjovimo kilpa: kryptis 1 kreiptuvas,
atstumas 25 metrai ir proporcija 30 %.
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
kreipiamąjį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 3 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės ir ribinis laidas –
99 minutės. Automatinei žoliapjovei niekada
negalima važiuoti pagal ribinį laidą.
Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 3
Teritorija: 800 m2. Stačiakmpio formos sodas
su šalia salelės padėtu įkrovimo bloku. Didelė
ribinio laido dalis nutiesta ant šlaito, kurio
nuolydis yra didesnis nei 10 %.
Rekomenduojamas kreipiamasis laidas.
Laikrodis: darbo trukmė – 9 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90° – 270°.
Paieškos būdas: netaisyklingas ir pagal vidinį
kreipiamąjį pjovimo laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės ir ribinis laidas –
99 minučių. Automatinei žoliapjovei niekada
negalima važiuoti pagal ribinį laidą.
Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 20
Teritorija: 500 m2. Yra kelios salelės. Nereikia
kreipiamojo laido. Žoliapjovės numatytųjų
nuostatų keisti nereikia.
Laikrodis: darbo trukmė – 6 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Paieškos būdas: netaisyklinga.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: 10
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Montavimo ir nuostatų rekomendacijos
Teritorija: 1000 m2. Yra viena maža salelė.
Per taką rekomenduojama nutiesti
kreipiamąjį laidą.
Laikrodis: darbo trukmė – 12 valandos per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 70°–270°.
Išorinė pjovimo kilpa: 1 krypties kreiptuvas,
20 m atstumas ir 25 % proporcija.
Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo
kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 4 minutės,
2 kreiptuvas – 4 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: 1 7 kreiptuvas, ribinis
laidas 20.
Teritorija: 2.200 m2. Rekomenduojama
naudoti du kreipiamuosius laidus.
Laikrodis: darbo trukmė – 24 valandų per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Išorinė pjovimo kilpa:: 1 teritorija; 1 krypties
kreiptuvas, 30 m atstumas ir 15 % proporcija.
2 teritorija; 2 krypties kreiptuvas, 30 m
atstumas ir 30 % proporcija.
Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo
kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 2 minutės,
2 kreiptuvas – 2 minutės ir ribinis laidas –
11 minutės.
Koridoriaus plotis: 1 4 kreiptuvas, 2 4
kreiptuvai ir ribinis laidas 6.
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Montavimo ir nuostatų rekomendacijos
Teritorija: 2.200 m2. Rekomenduojama
naudoti du kreipiamuosius laidus.
Laikrodis: darbo trukmė – 24 valandų per
dieną.
Išvažiavimo kampai: 90°–270°.
Išorinė pjovimo kilpa:: 1 teritorija; 1 krypties
kreiptuvas, 40 m atstumas ir 20 % proporcija.
2 teritorija; 2 krypties kreiptuvas, 30 m
atstumas ir 40 % proporcija.
Paieškos būdas: netaisyklinga, pagal pjovimo
kreipiamąjį laidą ir pjovimo ribinį laidą.
Atidėjimas: 1 kreiptuvas – 2 minutės,
2 kreiptuvas – 2 minutės, ribinis laidas –
11 minučių.
Koridoriaus plotis: 1 kreiptuvas – 8, 2
kreiptuvas – 8 ir ribinis laidas – 8.
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8. Priežiūra
Reguliariai tikrinkite ir valykite „Husqvarna“
Automower® ir, jei reikia, pakeiskite susidėvėjusias jos
dalis, kad padidėtų veikimo patikimumas ir būtų
užtikrintas ilgaamžiškumas. Daugiau informacijos apie
valymą rasite 8.5 Valymas 69 puslapyje.
Pradiniu Automower® naudojimo periodu reikia kartą
per savaitę tikrintiašmenų diską, stabdžių plokštę ir
ašmenis. Jei per šį laikotarpį dalys nusidėvi mažai,
apžiūros intervalą galima padidinti.
Svarbu, kad ašmenų diskas lengvai suktųsi. Be to,
ašmenų disko atžvilgiu turi lengvai suktis ir stabdžių
plokštė. Negalima pažeisti ašmenų kraštų. Ašmenų
ilgaamžiškumas priklauso nuo:
•

Pjovimo trukmės ir pjaunamos teritorijos dydžio.

•

Žolės rūšies.

•

Dirvos tipo.

•

Į pjaunamą teritoriją patekusių kankorėžių,
krituolių, žaislų, šaknų ir pan.

Aptarnavimo terminas gali labai skirtis, tačiau įprastai
jis yra 2–4 savaitės pjaunant didesnes nei 1000 m2
zonas, mažesnėse teritorijose šis terminas gali būti
ilgesnis. Ašmenų montavimas aprašytas skyriuje
8.6 Ašmenų keitimas 70 puslapyje.
SVARBI INFORMACIJA
Pjaunant atšipusiais ašmenimis rezultatas
yra blogesnis. Žolės kraštai nupjaunami
nelygiai ir reikia daugiau energijos nei
pjaunant didelę teritoriją.

8.1 Akumuliatorius
Akumuliatorius nėra taisomas, o jo naudojimo trukmė
yra ribota – nuo 1 iki 4 metų.
Akumuliatoriaus naudojimo laikas priklauso nuo
sezono trukmės ir nuo to, kiek valandų per dieną
žoliapjovė naudojama. Jei žoliapjovė pjauna ilguoju
sezonu arba daug valandų per dieną, akumuliatorių
reikia keisti reguliariau.
SVARBI INFORMACIJA
Prieš žiemos sezoną visiškai įkraukite
akumuliatorių.
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8.2 Laikymas žiemą
Automower®
Prieš padėjimą žiemos sezonui Automower® reikia
kruopščiai išvalyti, skaitykite skyrių 8.5 Valymas
69 puslapyje.
Prieš padėdami žiemai akumuliatorių visiškai
įkraukite. Pagrindinį jungiklį nustatykite į OFF padėtį.
Taip pat rekomenduojame kartais visiškai įkrauti
akumuliatorių žiemos metu, tokiu būdu pailginamas jo
tarnavimo laikas. Įkrovimo bloką tuomet žemos
įtampos laidu ir transformatoriumi reikia jungti į
230 voltų sieninį lizdą (prijungiant arba neprijungiant
ribinio laido). Dabar įdėkite žoliapjovę į įkrovimo
bloką, paspauskite STOP mygtuką, atidarykite saulės
elemento plokštę ir pagrindinį jungiklį nustatykite į ON
padėtį. Akumuliatorių reikia krauti maždaug 24
valandas. Išimkite žoliapjovę iš įkrovimo bloko ir
išjunkite pagrindinį jungiklį.
Robotą vejapjovę laikykite sausoje ir nuo šalčio
apsaugotoje vietoje, stovinčią ant visų keturių ratų
(pageidautina originalioje pakuotėje), arba pakabinkite
ant sienos, naudodami Automower® sieninį laikiklį, kurį
galite įsigyti kaip priedą.

Įkrovimo blokas
Jei yra galimybė, laikykite įkrovimo bloką,
transformatorių ir žemos įtampos laidą patalpose.
Ribinį laidą galima palikti žemėje. Jei įkrovimo blokas
paimamas iš vietos ir laikomas viduje, ribinio laido
galus reikia apsaugoti nuo drėgmės įdedant juos,
pavyzdžiui, į skardinę su tepalu. Jei nėra galimybės
įkrovimo bloko laikyti patalpose, ribinis laidas turi būti
paliktas prijungtas. Įkrovimo blokas turi likti įjungtas į
maitinimo tinklą.

8.3 Aptarnavimas
Prieš padėdami Automower® į sandėlį žiemai, atlikite
techninę priežiūrą pas savo prekybos atstovą. Tai
būtina norint išlaikyti vejapjovę geros būklės. Techninė
priežiūra paprastai apima:
•

Nuodugnų korpuso, važiuoklės, pjovimo disko,
slydimo plokštės ir visų kitų judančių dalių
nuvalymą.

•

Vejapjovės funkcijų ir mazgų išbandymą.

•

Dylančių dalių (pvz., vejapjovės peilių ir guolių)
patikrinimą.

•

Vejapjovės baterijos talpos išbandymą, taip pat
rekomendaciją ją pakeisti, jei būtina.

•

Pakartotinį abiejų vejapjovės važiuoklės pusių
sutepimą, kad išliktų atsparumas drėgmei.

•

Jei reikia, prekybos atstovas taip pat gali
Automower® įdiegti naują programinę įrangą,
galbūt su naujomis funkcijomis.
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8.4 Praėjus žiemos sezonui
Teikdamas aptarnavimą pardavėjas gali gerai išvalyti
žoliapjovę, patikrinti jos veikimą, apžiūrėti dalis ir, jei
reikia, pakeisti susidėvėjusias detales. Jei įkrovimo ar
kontaktinės juostos nudegusios, nuvalykite jas švitrinio
popieriaus skiautele. Patikrinkite, ar žoliapjovėje gerai
nustatytas laikas ir data.

8.5 Valymas
Svarbu žoliapjovę išlaikyti švarią. Žoliapjovė, kurioje
yra daug iškilimų, labai blogai važiuoja šlaitais.
Rekomenduojame nešvarumus nuvalyti šepetėliu ir
vandens srove.

SVARBI INFORMACIJA
Automower® niekuomet neplaukite aukšto
slėgio plovikliu ar tekančiu vandeniu.
Negalima žoliapjovės valyti tirpalu.

Porėmis ir ašmenų diskas
1.

Pagrindinį jungiklį nustatykite į OFF padėtį.

2.

Dėvėkite apsaugines pirštines.

3.

Paverskite žoliapjovę ant šono.

4.

Ašmenų diską ir porėmį valykite,
pavyzdžiui , indų plovimo šepetėliu.

OFF

Kartu patikrinkite, ar ašmenų diskas laisvai
sukasi tiesiai virš variklio laikiklio. Taip pat
patikrinkite, ar laisvai sukasi stabdžių plokštė
kartu su ašmenų disku.
Jei į jų sukimosi zoną patenka ilgos žolės ar kitų
objektų, jie gali sulaužyti ašmenų diską ir / arba
stabdžių plokštę. Net lengvai stabdant
sunaudojama daugiau energijos ir pailgėja
pjovimo trukmė, blogiausiu atveju žoliapjovė
nebegalės pjauti didelės vejos. Jei yra būtinybė
dar geriau išvalyti žoliapjovę, reikia išmontuoti
stabdžių plokštę ir galbūt ašmenų diską. Jei
reikia, susisiekite su prekybos atstovu.

Važiuoklė
Nuvalykite apatinę važiuoklės dalį. Nušveiskite arba
nuvalykite drėgnu skudurėliu.

Ratai
Nuvalykite vietas aplink priekinius ir užpakalinius ratus,
taip pat aplink priekinių ratų pakabą.
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Korpusas
Korpusą ir saulės elemento plokštę valykite drėgna
švelnia kempine. Jei korpusas ir saulės elemento
plokštė labai purvini, valykite muilo tirpalu arba
plovimo skysčiu.

8.6 Ašmenų keitimas
PERSPĖJIMAS
Jei keičiate ašmenis, visuomet
naudokite originalias atsargines dalis
ir varžtus.
Jei keičiant ašmenis nepakeičiami
varžtai, jie pjaunant gali susidėvėti ar
sulūžti. Ašmenys tokiu atveju gali
iškristi ir rimtai sužaloti.

Ant Automower® dedami treji ašmenys, jie tvirtinami
ašmenų diske. Ašmenys turi du kraštus, dėl to
tarnauja ilgiau. Ašmenų diskas sukasi pakaitomis į
kairę ir į dešinę.
Visus trejus ašmenis ir varžtus reikia keisti vienu
metu, kad pjovimas būtų subalansuotas.
Kaip priedus galima pasirinkti kelių skirtingų rūšių
vejapjovės peilius, atliekančius skirtingas funkcijas.
Naudokite tik Husqvarna AB patvirtintus peilius.
Jei norite pakeisti ašmenis:
1.

pagrindinį jungiklį nustatykite į OFF padėtį.

2.

Dėvėkite apsaugines pirštines.

3.

Apverskite Automower® aukštyn.

4.

Pasukite stabdžių plokštę taip, kad anga joje
susilygintų su ašmenų varžtu.

5.

Atsukite ašmenis. Naudokite tiesų arba kryžminį
atsuktuvą.

6.

Šiek tiek atskirkite stabdžių plokštę nuo ašmenų
disko, išimkite ašmenis ir varžtą.

7.

Tvirtai prisukite naujus ašmenis.

8.7 Gabenimas ir perkėlimas
Gabendami įrenginį pritvirtinkite. Svarbu, kad, pvz.,
perkėlimo tarp skirtingų žolės plotų metu Automower®
nejudėtų iš vienos vietos į kitą. Kaip priedą galite
įsigyti specialiai Automower® sukurtą krepšį, kuriame
robotą vejapjovę galite patogiai gabenti. Išsamesnę
informaciją Jums suteiks mūsų prekybos atstovas.
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9. Klaidų paieška
9.1 Gedimų pranešimai
Žemiau pateikta keletas pranešimų, kurie gali būti rodomi „Husqvarna“ Automower® ekrane. Jei dažnai
rodomas tas pats pranešimas: kreipkitės į prekybos atstovą.
Klaidos pranešimas

Priežastis

Veiksmas

Užblokuotas kairės
pusės rato variklis.

Ant varančiojo rato prisivynioję žolės
ar kitų objektų.

Patikrinkite varantįjį ratą ir nuimkite
žolę ar kitus objektus.

Užblokuotas dešinės
pusės rato variklis.

Ant varančiojo rato prisivynioję žolės
ar kitų objektų.

Patikrinkite varantįjį ratą ir nuimkite
žolę ar kitus objektus.

Užblokuotas ašmenų
diskas

Ant ašmenų disko prisivynioję žolės
ar kitų objektų.

Patikrinkite ašmenų diską ir nuimkite
žolę ar kitus objektus.

Nėra kilpos signalo

Transformatorius neprijungtas prie
maitinimo tinklo arba iššoko jo
mažasis pertraukiklis.

Patikrinkite jungtį į sieninį lizdą ir
mažąjį pertraukiklį.

Kontro kabelis neprijungtas prie
krovimo stoties.

Patikrinkite krovimo stoties viesos
diodo signal. Jeigu jis blykioja, kontro
kabelis gali bti neprijungtas.
Patikrinkite, ar kontro kabelio jungtys
tinkamai prijungtos prie krovimo
stoties.

Pažeistas ribinis laidas.

Patikrinkite krovimo stoties viesos
diodo signal. Jeigu jis blykioja,
kontras gali bti paeistas. Sutaisykite
paeidimo viet naudodami originali
sujungimo mov.

Dingo jungtis tarp Automower® ir
įkrovimo bloko.

Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir
funkcijomis „Nuostatos - Apsauga PIN kodas“ (nuoroda 4-1-1)
pakeiskite PIN kodą. Galite įvesti
ankstesnį PIN kodą.

Taip gali atsitikti ribiniam laidui
pasisukus netinkama kryptimi aplink
salelę, o tai stabdo signalo
perdavimą.

Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas
ribinis laidas.

Taip atsitinka izoliuotose teritorijose,
kai signalo perdavimą trikdo
metaliniai daiktai (tvora, pamatai)
arba netoliese įkasti laidai.

Pabandykite patraukti ribinį laidą.

Automatinėje žoliapjovėje kažkas
užstrigo.

Apžiūrėkite Automower® ir suraskite
užstrigusį daiktą.

Iššokęs

Vėl įdėkite mažąjį pertraukiklįiš
sieninio lizdo ištraukę
transformatoriaus maitinimo laidą,
palaukite 10 sekundžių ir įkiškite
maitinimo laidą į sieninį lizdą.
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Klaidos pranešimas

Priežastis

Veiksmas

Už pjaunamos
teritorijos ribų

Taip atsitinka izoliuotose teritorijose,
kai signalo perdavimą trikdo
metaliniai daiktai (tvora, pamatai)
arba netoliese įkasti laidai.

Pabandykite patraukti ribinį laidą.

Per didelis pjaunamos teritorijos
nuolydis.

Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas
ribinis laidas.

Ribinis laidas blogai nutiestas aplink
salelę.

Patikrinkite, ar ribinis laidas nutiestas
pagal montavimo instrukcijas.

Ribinis laidas nutiestas per arti
pjaunamos teritorijos krašto.

Patikrinkite, ar tinkamai nutiestas
ribinis laidas.

Automower® neranda įkrovimo bloko.

Pakeiskite paieškos nuostatas pagal
nurodymus skyriujeVidinė pjovimo
kilpa (3-2-2) 54 puslapyje.

Žema akumuliatoriaus
įtampa

Pakeiskite įkrovimo bloko vietą.
Akumuliatorius išsikrovė.

Numatyta naudojimo trukmė 1 – 4
metai. Kreipkitės į prekybos atstovą
dėl akumuliatoriaus pakeitimo.

Neteisingas PIN kodas

Įvestas neteisingas PIN kodas Galimi
trys bandymai, tuomet klaviatūra
5 minutėms blokuojama.

Įveskite teisingą PIN kodą.

PIN kodas nebegalioja

sijung Laiko urakto (4-1-2) funkcija,
nes prajo nustatytas dien skaiius.

Tai normalu. veskite teising PIN kod.

sijung GPS modulio apsaugos nuo
vagysts sistema, nes vejapjov atsidr u
apsaugins zonos rib.

Grainkite vejapjov apsaugin zon ir
veskite teising PIN kod. Jeigu
praneimas atsiranda vejapjovei
neivaiavus u numatytos darbo zonos
rib, apsaugos nuo vagysts zonos
spindul reikia padidinti.

Automatinėje žoliapjovėje kažkas
užstrigo.

Apžiūrėkite Automower® ir suraskite
blokavimo priežastį. Taip gali atsitikti
dėl šlapios žolės. Palaukite, kol žolė
išdžius. Norint, kad Automower®
varantieji ratai būtų švarūs ir gerai
sukibtų su vejos paviršiumi,
naudokite ratų šepetėlius, kuriuos
galite įsigyti kaip priedus.

Darbo zonoje yra status laitas.

Didiausias laito nuolydis gali bti 35 %.
Didesnio nuolydio laitus reikia atskirti
kontro kabeliu.

Staiame laite gido kabelis nepaklotas
striai.

Jeigu gido kabelis klojamas laitu, ji
reikia tiesti striai.

Automower® blogai kontaktuoja su
kontaktinėmis įkrovimo bloko
juostomis.

Patikrinkite, ar Automower® gerai
įdėta į įkrovimo bloką.

Žoliapjovė nevažiuoja

Įkrovimo bloke nėra
kontakto
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Klaidos pranešimas

Priežastis

Veiksmas

Užsiblokavo įkrovimo
blokas

Blogas kontaktas tarp įkrovimo ir
kontaktinių juostų, Automower®
bandė krautis keletą kartų.

Įdėkite Automower® į įkrovimo bloką ir
patikrinkite, ar yra kontaktas tarp
įkrovimo ir kontaktinės juostų.

Automower® užstoja kažkoks daiktas.

Paimkite daiktą.

Kliūtis prie įkrovimo
bloko

Kažkoks daiktas neleidžia žoliapjovei
išvažiuoti iš įkrovimo bloko.

Paimkite daiktą.

Viršutine puse į apačią

Automower® per daug palinksta arba
apsisuko.

Taisyklingai atverskite žoliapjovę.

Reikalingas rankinis
įkrovimas

Automower® nustatyta MAN darbo
režimu.

Tokie veiksmai yra tinkami, nieko
nereikia keisti.
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9.2 Gedimo požymis
Jei Automower® neveikia tinkamai, atlikite žemiau pateiktus klaidų taisymo veiksmus. Jei klaida neišnyksta,
kreipkitės į prekybos atstovą.
Požymis

Priežastis

Veiksmas

Nelygus pjovimas

Automower® pjauna per mažai
valandų per dieną.

Padidinkite pjovimo trukmę, skaitykite
skyrių 6.4 Laikrodis (2) 49 puslapyje.

Per didelė pjaunama teritorija.

Pabandykite sumažinti pjaunamos
zonos ribas arba pailginti pjovimo
trukmę, skaitykite skyrių 6.4 Laikrodis
(2) 49 puslapyje.

Atšipę ašmenys.

Pakeiskite visus ašmenis ir varžtus
taip, kad besisukančios dalys būtų
subalansuotos.

Per žema žolė pagal nustatytą pjovimo
aukštį.

Padidinkite pjovimo aukštį ir pamažu
mažinkite jį.

Žoliapjovė pjauna daugiau šlaito
viršuje nei apačioje.

Pakeiskite sodo formos (3-3)
nuostatas į atviro sodo.

Prie ašmenų disko arba aplink variklio
veleną kaupiasi žolė.

Patikrinkite, ar lengvai sukasi stabdžių
plokštė ir ašmenų diskas. Jei jie sukasi
sunkiai, galbūt reikia išimti ašmenų
diską, nuvalyti žolę ir kitus objektus.
Žiūrėkite skyrių 8.5 Valymas
69 puslapyje.

Reikia nustatyti Automower® laikrodį.

Nustatykite laikrodį, žiūrėkite skyrių
Laikas ir data (4-3) 60 puslapyje.

Netinkamai nustatytas pjovimo
pradžios ir pabaigos laikas.

Sureguliuokite pjovimo pradžios ir
pabaigos laiko nuostatas, žiūrėkite
skyrių 6.4 Laikrodis (2) 49 puslapyje.

Sugadinti peiliai gali ibalansuoti
pjovimo sistem.

Apžiūrėkite ašmenis ir varžtus, jei
reikia, pakeiskite.

Daug peili vienoje padtyje gali
ibalansuoti pjovimo sistem.

Patikrinkite, ar vienu vartu pritvirtintas
tik vienas peilis.

Automower® veikia,
bet nesisuka ašmenų
diskas

Automower® ieško įkrovimo bloko.

Neatliekamas joks veiksmas. Ašmenų
diskas nesisuka, kai žoliapjovė ieško
įkrovimo bloko.

Žoliapjovė pjauna
trumpiau nei įprastai
ją įkrovus

Žolė arba kiti objektai blokuoja
ašmenų diską arba stabdžių plokštę.

Išmontuokite ir išvalykite stabdžių
plokštę ir ašmenų diską.

Pjovimo ir įkrovimo
laikas trumpesnis nei
įprastai

Tai įprasta esant aukštai temperatūrai
(laipsniškai kylant per 25 °C).

Neatliekamas joks veiksmas.

Baterija „mirusi“.

Nordami pakeisti baterij, kreipkits
savo prekybos atstov.

Automower® pjauna
netinkamu laiku

Žoliapjovė vibruoja

Automower® pradeda
pjauti iš karto
išvažiavusi iš
įkrovimo bloko, o ne
išvažiuodama pagal
kilpą.
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Pakeiskite koridoriaus plotį ir / arba
važiavimo atbuline eiga atstumą.
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10. Techniniai duomenys
Duomenys

Mišri saulės energija valdoma
Automower®

Matmenys
Ilgis

71 cm

Plotis

55 cm

Aukštis

31 cm

Svoris

10,0 kg

Elektros sistema
Akumuliatorius

NiMH specialus akumuliatorius 18 V/2,2 Ah

Saulės elemento plokštė

12 W

Transformatorius

230 V/24 V

Vidutines energijos sąnaudas nustatykite maksimaliam
naudojimui

20-25 kWh/mėn.- 2200 m2 darbinis plotas

Triukšmo emisija
Matuojamas triukšmo lygis

62 dB(A)

Garantuojamas triukšmo lygis

64 dB(A)

Pjovimas
Pjovimo sistema

Treji pritvirtinti pjaunamieji ašmenys

Disko variklio greitis

2500 rpm

Energijos sąnaudos pjovimo metu

32 W +/- 20 %

Pjovimo aukštis

2–6 cm

Pjovimo plotis

22 cm

Darbo našumas

2200 m2 +/- 20 %

GPS ryio bloko techniniai duomenys
Duomenys

GPS ryio blokas

Elektros vadas

18 VDC

Elektros vadas, atsargin baterija

3.8 VDC

Antenos

GPS ir GSM su mikroschem plokte

GSM ryio daniai

850/900/1800/1900 MHz

GPRS

10 klas

Jutikliai

Akselerometras

Nuoseklios ryio jungtys

Ryio su kompiuteriu UART
Ryio su „Automower“ UART
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Duomenys

GPS ryio blokas

Kompiuterio atmintis

USB atmintin

Mediagos

Mikroschem plokt

Matmenys ir svoris

95 x 178 x 20 mm, 80 gram

Suderinamumas

Husqvarna „Automower“ 220 AC, 230 ACX,
„Solar Hybrid“, 265 ACX.

Sertifikatai

CE
FCC ID: ZAS-GPS MODULIS
is renginys atitinka FCC taisykli 15 dal. io
gaminio naudojimas atitinka dvi slygas:
1. renginys nesukelia aling radijo bang trikdi.
2. renginio neveikia jokie radijo bang trikdiai,
skaitant ir tuos, kurie gali sukelti
nepageidautinus reikinius.

GPS ryio bloke sumontuoti ir radijo taisai.
GPS ryio bloko negalima naudoti kaip neiojamo taiso.
GPS ryio blokas parduodamas ir skirtas naudoti iuose Husqvarna „Automower“® modeliuose: 220 AC, 230
ACX, „Solar Hybrid“ ir 265 ACX.
Husqvarna AB nelaiduoja, kad „Automower“® yra pilnai suderinamas su kit tip belaidio ryio sistemomis,
tokiomis kaip nuotolinio valdymo ranga, radijo sistuvai, klausos aparatai, ukasti „elektrinio piemens“
kabeliai ir pan.

11. Aplinkosaugos informacija
Simbolis ant „Husqvarna“ Automower® ar jos
pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoj to vejapjovė turi
būti atiduota į atitinkamą elektrinių įrenginių surinkimo
vietą ar utilizacijos centrą, kur būtų perdirbtos jos
elektroninės dalys ir baterijos.
Tinkamai išmesdami šį gaminį padėsite sustabdyti
galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus
sveikatai, sukeliamą netinkamo šio gaminio, kaip
atliekos, tvarkymo.
Dėl išsamesnės informacijos apie gaminio perdirbimą
kreipkitės į savo savivaldybę, komunalinių atliekų
perdirbimo įmonę ar parduotuvę, kurioje perkate
gaminį.
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12. ES atitikties patvirtinimas
ES atitikties deklaracija (taikoma tik Europai)
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, patvirtina, kad robotas vejapjovė Husqvarna Automower®
Solar Hybrid, pradedant 2012 m. serijos numeriais ir vėlesniais (metai aiškiai nurodyti ant nominalių
parametrų plokštelės, po jų seka serijos numeris), atitinka šias TARYBOS DIREKTYVAS:
•

Direktyvą 2006/42/EB dėl mašinų;

•

Direktyvą 2004/108/EB ir atitinkamus jos priedus dėl elektromagnetinio suderinamumo. Pritaikyti
šie standartai: EN 55014-1 ir EN 55014-2

Huskvarna, 2011 m. spalio 1 d.

Christer Gustafsson, robotų vejapjovių skyriaus vadovas
(Įgaliotasis Husqvarna AB atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

Serijos numeris:__________________________________
Asmens kodas: __________________________________
Prekybos atstovas ________________________________
Prekybos atstovo telefono numeris: _________________
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