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Valbara menyalternativ och 
aktuellt inställningsstatus.

Du kan visa den föregående 
skärmen genom att trycka 
på          knappen. 

17:01 Fre
Arbetstidsinställning
1.Arbetst idsinstäl ln ing
2.Kl ippstartpunkt
3.Säsongs t imer
4.Tyst/Natt  t imer

 PÅ  AV

 Kontrollpanel 

 Startskärmen 

 Menyvalsskärm 

Lägesväljarknapp som visar gräsklipparens 
inställningsstatus enligt nedan:

Aktuell inställd dag och tid

Batteristatus

Ikoner Beskrivning

Auto Auto mode inställt.

Man
Manuellt mode är 
aktivt och ingen timer 
är inställd.

Hem
Gräsklipparen 
kommer att 
återvända till 
dockningsstationen.

Namn på den första 
nivåmenyn

Display
Startskärmen och menyer kan  
ses här när gräsklipparen är  
påslagen.

På-knapp
Tryck för att sätta på strömmen. 

Av-knapp
Tryck för att stänga av strömmen.

OBS!
- Timern fungerar inte om du stänger 

av strömmen. 

Hem-knapp
Tryck för att gräsklipparen automatiskt 
ska återvända till dockningsstationen när 
du stängt kontrollpanelens kåpa.

Upp-/ner pilknappar
Tryck för att navigera till föregående/ 
nästa alternativ på displayen.

Bakåtknapp
Tryck för att gå tillbaka till föregående 
meny på displayen.
(Bakåtknappen kan inte användas 
vid vissa tillfällen.)

Enterknapp
Tryck för att ange ditt val på 
displayen.

Sifferknappar
Tryck för att ange siffror i displaymenyerna.
Om det finns en siffra till vänster om en menyrad kan du 
trycka på motsvarande sifferknapp för att markera det 
alternativet.

Auto/Manual knapp (automatiskt/manuellt läge)
Tryck från startskärmen för att växla mellan driftlägen. Du 
kan välja mellan Auto eller Manuellt mode. För information, 
se ”4 MENYINSTÄLLNINGAR”.

17:01 Fre

Meny Auto 100
%

Menyknapp som du väljer för att visa huvudmenyn.

Valbara rutor som du markerar genom att trycka på         

knappen. Medföljande delar 
Linjal
I förpackningen finns en linjal.
Denna linjal används för att 
kontrollera installationen av 
begränsningskabeln.Transformator

Installera transformatorn ovanför 
marken. Efter att alla andra 
anslutningar gjorts ska du ansluta 
transformatorn till dockningspunkten 
(huset).

Nätsladd
Anslut nätsladden till 
transformatorn och 
dockningsstationen.

Begränsningskabel
Lägg ut begränsningskabelen 
i det område där du vill att 
gräsklipparen ska arbeta. 
Längd för HRM310: 200 m
Längd för HRM520: 300 m

Pinnar
Använd pinnar för att 
begränsningskabeln ska hållas 
på plats när du lagt ut den.
Antal för HRM310: 200
Antal för HRM520: 300

Kabelskor till begränsningskabeln
Använd kabelskor för att länka samman 
begränsningskabeln och anslut den till 
dockningsstationen.
Antal: 2
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 Villkor för att lägga ut begränsningskabeln
Bild Villkor

Höjd på föremål som gräsklipparen 
kan köra över Lägg ut begränsningskabeln runt föremål 

som gräsklipparen kan köra över (t.ex. stenar, 
trädrötter osv.); dessa föremål får inte ingå i 
arbetsområdet.

Max
5 mm
mellanrum

Korsad Begränsningskabelns ingång och utgång till en 
rund yta ska ha ett mellanrum som är mindre än 
5 mm. (Begränsningskabelen får dock inte korsa 
sig själv).

30 cm till 50 cm

Det måste vara 30 cm till 50 cm mellan 
begränsningskabeln och stora föremål.
(Denna yta kan reduceras till 30 cm om 
du ställer in [slingans överlappning] till ett 
lågt värde. Kontakta återförsäljaren för mer 
information.)

Mer än 
15 cm

Områden som gräsklipparen kan ramla i

Skärma av runt områden som gräsklipparen kan 
ramla ner i, exempelvis ojämn mark, dammar, 
pooler, uppfarter, eller andra områden med olika 
höjd.

Mer än
10° (17%)

Mindre än
10° (17%)

Lägg inte ut begränsningskabeln så att den 
korsar en lutning på mer än 10° (17%).
Du kan lägga ut begränsningskabeln parallellt 
med en sluttning på mer än 10° (17%) för att 
komma åt ett område med en lutning på mindre 
än 10° (17%).

Begränsningskabeln ska läggas ut så att det 
inte finns något överflöd.

Radie
30 m

Gräsklipparen kan känna av signalen från 
begränsningskabeln inom en radie på 30 m.

Om gräsklipparen kommer till en yta inom 
arbetsområdet där det inte finns någon 
begränsningskabeln inom en radie på 30 m, 
känns signalen inte av och gräsklipparen 
stannar.

Spetsig vinkel Korrekt vinkel eller 
trubbig vinkel

Man får inte lägga ut begränsningskabeln så att 
det blir skarpa vinklar på den. (Vinklar bör vara 
mer än 90°.)

2



Installation

12

 Installation
Vi rekommenderar att en auktoriserad Honda-återförsäljare installerar din robotgräsklippare. Om 
installationen utförs av en auktoriserad Honda-återförsäljare kommer ditt system att fungera korrekt.

 Kontrollera installationsvillkor
Kontrollera med återförsäljaren som utförde installationen om dockningsstationen och 
begränsningskabelen är installerade enligt villkoren nedan. Kontrollera därefter regelbundet att dessa 
villkor uppfylls.
Om något av dessa villkor inte uppfylls ska du kontakta återförsäljaren.
Vi rekommenderar att nätanslutningen installeras professionellt i enlighet med lokala lagar och regelverk.

 Villkor för installation av dockningsstation
Bild Villkor

5° (8,7%)

5° (8,7%)
5° (8,7%)

5° (8,7%)
• Dockningsstationen ska installeras på en plats 

som inte lutar mer än 5° (8,7%).
• Dockningsstationen får inte böjas.
• Skruvarna ska dras åt ordentligt.
• Kontrollera markförhållandena, innan dock-

ningsstationen installeras, eftersom dessa 
kan variera beroende på årstid. Det kan vara 
nödvändigt att underhålla marken beroende 
på säsongen.

• Om dockningsstationen installeras direkt på 
gräsmattan, klipp då gräset där docknings-
stationen kommer att monteras så kort som 
möjligt.

• Gräsklipparen kanske inte laddas, på grund av 
felaktig installation av dockningsstationen.

Typ 2

Kabelanslutning höger 
sida (Typ 0) 

Områ-
desslinga

längd

Dockningsriktning
MED (medurs) MOT (moturs)

Kabelanslutning 
vänster sida

Kabelanslutning 
höger sida

Kabelanslutning 
vänster sida

Kabelanslut-
ning höger sida

0-800 m Typ 2 Typ 0 Typ 2 Typ 0

Du måste ange slingans riktning till MED 
(medurs) eller MOT (moturs) när gräsklipparen 
återgår till dockningsstationen.
Du måste också ansluta kontakterna på 
begränsningskabelen med terminalerna i 
dockningsstationen med hänvisning till den 
vänstra tabellen.

OBS!
 - Om din gräsklippare är HRM310, är 

maxlängden på begränsningskabeln
 500 m.

Mer än 
1 m

0-20 cmMer än 
2 m

Mer än 
1 m

1 m
2 m

Hörn

Mönster A Mönster B

• Områdesslingan måste läggas ut så som 
visas i figuren till vänster (mönster A eller B).

• “Det får inte förekomma några hinder inom 
följande avstånd: 
Mönster A: inom 1 m från stationen 
Mönster B: inom 2 m från stationen”

• Det får inte finnas några främmande föremål i 
arbetsområdet nära dockningsstationen (i det 
skuggade området som visas på bilden).

• Områdesslingan under dockningsstationen 
måste läggas mot utsidan av arbetsområdet.

• Be återförsäljaren installera genvägsslingan.
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5 ANVÄNDNING

 Kontrollera klippytan
Innan du använder gräsklipparen ska du se till att det inte finns 
några djur eller främmande föremål på klippytan.

FÖRSIKTIGHET:
-	 Om	det	finns	hål	(t.ex.	kaninhål	eller	liknande)	på	

arbetsområdet, ska du fylla igen dem så att arbetområdet 
blir	jämnt.	Kontrollera	regelbundet	om	det	finns	hål	i	
arbetsområdet.

Bekräfta även att gräsets höjd är 65 mm eller mindre.

OBS!
- Justera höjden på knivarna för att klippa gräset inom 5 mm. För 

mer information om hur du justerar höjden på knivarna,  
se ”Justera knivarnas höjd”. 65 mm eller 

mindre

Om gräset är högre än 65 mm ska gräset klippas med en vanlig gräsklippare.

 Ansluta till en strömkälla
Följ stegen nedan när du ansluter till en strömkälla.
Följ dessa steg i omvänd ordning när du kopplar bort från en strömkälla.
Om du har frågor angående hur man flyttar transformatorn eller ändrar till ett annat eluttag ska du kontakta 
återförsäljaren.

1 Ta	bort	anslutningslocket	från	dockningsstationen.

2 Anslut	nätsladdens	kontakt	till	dockningsstationens	interna	kontakt.

OBS!
- När du kopplar bort kontakterna ska du lyfta klämman.

3 Fäst	anslutningslocket	på	dockningsstationen.
(Nätsladden och områdesslingan ska gå genom skåran i 
anslutningslocket.)

Nätsladd

Transformator
4 Anslut	nätsladden	och	transformatorns	kontakter.

OBS!
- När du kopplar bort kontakterna ska du lyfta klämman.

5 Anslut	transformatorns	kontakt	till	ett	eluttag	med	angiven	spänning.
Uttagets matningsspänning för EAE-, EAEN- och EAS-typer: AC 230 V


