
 Manuellt mode
Med den här funktionen kan du ställa in gräsklipparen att klippa utan 
arbetstidsinställningsfunktionen.

OBS!
- Om du vill använda gräsklipparen med [Manuellt mode], se ”Använda gräsklipparen med Manuellt mode”

 Klippmönster
Du kan välja bland tre klippmönster nedan:

[Riktad]
Med [Riktad] inställning svänger 
gräsklipparen med en snäv vinkel när 
den känner av begränsningskabeln. 
Detta läge används på smala ytor.

[Slumpmässigt]
Med [Slumpmässigt] inställning svänger 
gräsklipparen med en vid vinkel när den 
känner av begränsningskabeln. Detta är det 
mest effektiva när man klipper på en stor och 
öppen gräsyta. Använd denna inställning vid 
normal drift.

[Blandad]
Med [Blandad] inställning, växlar gräsklipparen 
mellan [Slumpmässigt] klippning och [Riktad] 
klippning med jämna mellanrum.

 Spiral klippning:
Med denna funktion kan gräsklipparen inriktas på att klippa det område där gräsmattan inte klippts helt, 
eller där den växer till sig snabbt.

Gräsklipparen upptäcker det 
täta området och klipper i 
spiralform.

 Kantklippning:
Med den här funktionen kan du klippa det oklippta området längs med begränsningskabeln.

Om inställningen för 
kantklippning är aktiverad, går 
gräsklipparen runt trädgården 
längs begränsningskabeln för 
att klippa kanten, innan den 
vanliga klippningen.
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 Startskärmen      [2.Trädgård setup]    [2.Manuellt mode]

Du kan ställa in hur gräsklipparen ska röra sig vid 
klippning.

OBS!
- Om du vill att gräsklipparen ska arbeta i manuellt 

mode, ändra driftläget genom att trycka på den 
runda Auto/Man-knappen. 

-	 Bland	inställningarna	för	klippmönster,	finns	också	
[Blandad] inställning. Med denna inställning växlar 
gräsklipparen mellan slumpmässigt klippmönster 
och klippmönster i en viss riktning vid regelbundna 
intervall.

1 Välj [Klippmönster] och tryck på  
knappen.

2 Välj [Slumpmässigt], [Riktad] eller 
[Blandad] för att ställa in klippmönstren 
och tryck på  knappen.

3 Välj [Slingans överlappning] och ange 
värdena för överlappningen från 20-45, 
och tryck på    knappen.

4 Välj [NÄSTA] och tryck på         knappen.

5 Välj [PÅ] eller [AV] för att ställa 
in spiralklippningen och tryck på       
knappen.

6 Välj [NÄSTA] och tryck på            knappen.
Om du väljer [PÅ], gå till steg 7.
Om du väljer [AV], gå till steg 9.

7 Välj [Normal] eller [Hög] för att ställa 
in känsligheten och tryck på      
knappen.

8 Välj [NÄSTA] och tryck på             knappen.

9 Välj [PÅ] eller [AV] för att ställa 
in kantklippningen och tryck på        
knappen.
Om du väljer [PÅ], gå till steg 10.
Om du väljer [AV], gå till steg 11.

10 Välj veckodag då gräsklipparen ska utföra 
kantklippning och tryck på           knappen.

11 Välj [Klar] och tryck på         knappen.

17:01 Fre
Manuel l  setup
Kl ippmönster 
         Slumpmässigt
         Riktat
         Blandad
Sl ingans över lappning
      20cm   NÄSTA

17:01 Fre
Manuel l  setup
Spiral  k l ippning
         PÅ   AV

Känsl ighet
         Normal  Hög
  NÄSTA

Ställa in klippmönster.

Ställ in värdena för slingans 
överlappning.

Ange spiral klippning och 
känslighet. 

Menyskärm
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17:01 Fre
Manuel l  setup
   Kantkl ippning
         PÅ   AV
Väl j  dagar

 MÅN  TIS  ONS
 TORS  FRE
 LÖR  SÖN  Klar

Ställ in kantklippning och 
välj de dagar du vill att 
gräsklipparen ska arbeta 
med den här funktionen.

 Trädgårdsutseende

 Startskärmen      [2.Trädgård setup]         [3.Trädgårdsutseende] J  
[1.Dockningsriktning]

Du kan ställa in vilken riktning gräsklipparen ska ha i 
förhållande till dockningsstationen.

OBS!
- Innan inställningarna görs, bekräfta att 

installationen av dockningsstationen och 
begränsningskabeln är klar, med din återförsäljare.

- För mer information om begränsningskabelns 
anslutning med dockningsstationens terminaler, se 
”Villkor för installation av dockningsstation”.

1 Välj [Medurs (MED)] eller [Moturs (MOT)].

2 Tryck på               knappen.

 Startskärmen J [2.Trädgård setup] J [3.Trädgårdsutseende] J  
[2.Trådlängd ...]

Du kan ställa in informationen om trädgårdsutseende 
för gräsklipparen.

OBS!
- Innan inställningarna görs, bekräfta att 

installationen av dockningsstationen och 
begränsningskabeln är klar, med din återförsäljare.

- Om ÅTERFÖRSÄLJARENS KONTROLLBLAD 
i slutet av bruksanvisningen redan är ifyllt av din 
återförsäljare, hänvisa till det när du ställer in 
inställningarna.

1 Ange värdena på begränsningskabelns 
längd och trädgårdsstorlek, och välj [Ja] 
eller [Nej] på frågan om återgångskabel.

OBS!
- För information om återgångskabeln, 

se ”1.ÖVERSIKT” (M se sidan <?>) 
och ”Villkor för att lägga ut 
begränsningskabeln” (M se sidan 
<?>).

- Tryck på [Nej] som svar på frågan om 
återgångsslingan om du planerar att 
installera dockningsstationen nära ett 
hörn.

- Har återförsäljaren installerat en 
återgångsslingan.

2 Tryck på H knappen.

Menyskärm

Menyskärm
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10 BILAGA

 Använda gräsklipparen med Manuellt mode
Denna	inställning	kan	användas	när	2	eller	fler	ytor	inom	begränsningskabeln	är	sammankopplade	med	en	
smal passage.
Om	du	har	2	eller	fler	ytor	inom	begränsningskabeln	som	är	förbundna	med	en	passage	som	är	smalare	
än 1 meter, kan gräsklipparen inte passera mellan dem, utan den måste bäras till den andra ytan manuellt. 
Följ stegen nedan för att utföra denna procedur.

 Drift i manuellt läge
Dessa anvisningar kan användas för att gräsklipparen ska arbeta med inställningarna för Manuellt mode.

1 Se ”Manuellt mode” för att ställa in inställningar för Manuellt mode.

2 Tryck på (Av) knappen (rund knapp med liten cirkel) på kontrollpanelen.
Strömmen stängs av.

3 Stäng kontrollpanelens kåpa.

4 Bär gräsklipparen till det aktuella området.

5 Tryck på STOPP-knappen. 
Kontrollpanelens kåpa öppnas.

6 Tryck på          knappen (På) på kontrollpanelen.
Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas.

7 Ange PIN-koden med sifferknapparna för att visa startskärmen.

8 Tryck på Auto/Man-knappen (auto/manuell) 
upprepade gånger tills skärmen för Manuellt mode 
visas.

17:01 Fre
Manuel l t  mode

 Kl ipp t i l ls  tom

 Kl ipp,  sedan kont inuer l ig
   laddning

 Kl ipp,  sedan fortsät t  i
   auto

9 Välj en uppgift för gräsklipparen.

Egenskaper Beskrivning
Klipp tills tom Gräsklipparen arbetar tills batteriet är slut.

Klipp, sedan kontinuerlig laddning Gräsklipparen arbetar och laddar tills 
arbetstidsinställningen ändras till Auto mode av 
användaren.

Klipp, sedan fortsätt i auto Gräsklipparen arbetar och laddar en gång och växlar 
sedan automatiskt till Auto mode och återupptar timern.

4



10 Tryck på            knappen.

11 Tryck på             knappen för att gå tillbaka till startskärmen.

12 Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen börjar arbeta automatiskt.

OBS!
- Gräsklipparen stängs inte av automatiskt när den är i manuellt läge.

 

 Avbryta Manuellt mode
Du kan avbryta uppgiften du valde på skärmen för Manuellt läge och gräsklipparen återgår till 
dockningsstationen. 

1 Tryck bakifrån på den manuella STOPP-knappen på gräsklipparen.

OBS!
- Om du väljer [Klipp, sedan fortsätt i auto] stannar gräsklipparen vid tiden för 

arbetstidsinställningen som ställts in i Auto mode.

2 Tryck på Av-knappen (rund knapp med liten cirkel) på kontrollpanelen.
Strömmen stängs av.

3 Placera gräsklipparen i ett område som är nära dockningsstationen.

4 Tryck på          knappen (På) på kontrollpanelen.
Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas. 

5 Ange PIN-koden med sifferknapparna för att visa startskärmen.

6 Tryck på Hem-knappen (hus med pil ovanför).

7 Välj uppgift för gräsklipparen efter att den gått 
tillbaka till dockningsstationen.

17:01 Fre
Gå t i l lbaka hem
Sedan ef ter  laddning:

 Återstart  på nästa t imer

 Stanna hemma

Egenskaper Beskrivning
Återstart på nästa timer Gräsklipparen går tillbaka hem och växlar sedan 

automatiskt till Auto mode och återupptar timern.

Stanna hemma Gräsklipparen stannar vid dockningsstationen efter 
laddning.
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8 Tryck på          knappen.
Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas. 

9 Tryck på               knappen för att gå tillbaka till startskärmen.

10 Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen återvänder till dockningsstationen.
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