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1.4 Säkerhetsinstruktioner 

 

Användning 

 

• Denna robotgräsklippare är konstruerad för att 
klippa gräs på fria och jämna markytor. Den får 
endast användas med av tillverkaren 
rekommenderad utrustning varför all annan 
användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar 
avseende drift underhåll och reparation måste 
följas noggrant.

• Robotgräsklipparen får endast handhas, 
underhållas och repareras av personer som 
känner till dess särskilda egenskaper och kan 
säkerhetsföreskrifterna. Läs därför igenom 
bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet 
innan du använder denna robotgräsklippare.

• Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på 
robotgräsklipparen. Alla ändringar sker på eget 
ansvar.

• Kontrollera att den gräsyta som ska klippas är fri 
från stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra 
föremål som kan skada knivarna och orsaka 
fastkörning.

• Starta robotgräsklipparen enligt instruktionerna. 
När huvudbrytaren är i läge 
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; se till att hålla 
händer och fötter borta från de roterande 
knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under 
robotgräsklipparen.

• Lyft aldrig upp robotgräsklipparen eller bär 
omkring den när huvudbrytaren är ställd i läge 
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.

• Tillåt ingen som inte känner till funktionen och 
beteendet hos robotgräsklipparen att hantera 
klipparen.

• Använd aldrig robotgräsklipparen om personer, 
speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.

• Placera inga föremål ovanpå robotgräsklipparen 
eller dess laddstation.

• Låt inte robotgräsklipparen arbeta med en defekt 
knivdisk eller kaross. Den ska inte heller arbeta 
med defekta knivar, skruvar, muttrar eller kablar.

• Använd inte robotgräsklipparen om inte 
huvudbrytaren fungerar.

• Stäng alltid av robotgräsklipparen med 
huvudbrytaren när klipparen inte används. 
Robotgräsklipparen kan bara starta när 
huvudbrytaren är ställd i läge 
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 och rätt PIN-kod 
har angetts.

• Robotgräsklipparen får inte vara i drift om en 
sprinkler används. Använd därför 
timerfunktionen, se 

 

6.3 Timer

 

 på sidan 45, så 
att inte robotgräsklippare och sprinkler är 
igång samtidigt.
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• Full kompatibilitet mellan robotgräsklipparen 
och andra typer av trådlösa system såsom 
fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, 
nedgrävda elektriska djurstängsel eller 
liknande kan ej garanteras.

• Metallföremål i marken (t ex armerad betong 
eller mullvadsnät) kan orsaka driftstopp. 
Metallföremålen kan störa ut slingsignalen 
och därmed orsaka driftstopp.
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