Hemgångs setup

Menyskärm

Startskärmen
[2.Trädgård setup]
[1.Passagebredd]
Du kan ställa in vart gräsklipparen förflyttar sig i
förhållande till begränsningskabeln när den går
tillbaka till dockningsstationen.
OBS!
- Denna inställning måste ställas in på ett värde
som är lägre än eller lika med det lägsta
breddvärde som angetts för någon inställning av
klippstartpunkt. För information om inställning av
klippstartpunkt, se ”Klippstartpunkt”.
Tabell med exempel på passagebredd
Inställningsnivå

Passagebredd

0

10 cm

1

25 cm

2

30 cm

3

35 cm

4

40 cm

5

45 cm

6

50 cm

7

60 cm

8

70 cm

9

80 cm

10

90 cm

- Fältstyrkan varierar beroende på områdesslingans
längd. Fältet försvagas ju längre områdesslingan
och blir starkare ju kortare den är.
- När värdet är högt kan du undvika att orsaka
hjulspår i gräset (genom att undvika att köra längs
samma spår).
- Siffervärdena i denna tabell är endast avsedda för
referens i syfte att få gräsklipparen att återvända till
dockningsstationen längs en rak linje.
- Siffervärdena kan variera beroende på rådande
förhållanden.
TIPS Använd en så stor passagebredd som möjligt

för att nå området snabbt.

1

[4.Hemgångs setup]

1

Fyll i en sifferinställning.

2

Tryck på

knappen.

Startskärmen
[2.Trädgård setup]
[2.Kapacitet för hemgång]
Du kan ställa in den procent som återstår av
batteriet, när gräsklipparen börjar gå tillbaka till
dockningsstationen.
TIPS Ju längre kabeln är, desto högre bör värdet bli.

Startskärmen
[0.Hem]

OBS!
- Utför detta test när gräsklipparen inte är ansluten
till dockningsstationen.
TIPS Testa att återvända genom de olika

passagerna.

1

Välj [Auto] eller Ange batteriets
återstående kapacitet i procent.
Intervallet för batteriets återstående kapacitet
är 10-50%.

2

Tryck på

[2.Trädgård setup]

Du kan testa om gräsklipparen kommer att återvända
korrekt till dockningsstationen.

[4.Hemgångs setup]

knappen.

[4.Hemgångs setup]

1

Välj [Medurs (MED)
eller [Moturs (MOT)

]
].

2

Tryck på

3

Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen återvänder till
dockningsstationen.

4

När gräsklipparen är dockad vid
dockningsstationen, tryck på den
manuella STOPP-knappen.
Kontrollpanelens kåpa öppnas.
Meddelandet ”Testen avslutad” visas på
displayen.

knappen.

2

