Servisni priročnik
Husqvarna®: Automower ® 115H
GARDENA®: SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

McCULLOCH®: ROB S400, ROB S500, ROB S600
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1 Uvod
1.1 Opis dokumenta
Servisni priročnik je namenjen prodajalcem in
servisnemu osebju ter je dodatek navodilom za uporabo.
Za lažje razumevanje vsebine tega servisnega
priročnika je uporabljen naslednji sistem označb:
•
•
•

Besedilo, navedeno z ležečo pisavo, se prikazuje na
zaslonu ali v menijih servisnega programa
Autocheck.
Besedilo, napisano v krepki pisavi, je eden od
gumbov na tipkovnici izdelka ali gumb v servisnem
programu Autocheck.
Besedilo, napisano z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI
in ležeče, se nanaša na položaj glavnega stikala v
različnih načinih delovanja izdelka.

1.2 Servisna orodja
Vedno uporabljajte originalna orodja, ki jih priporoča
proizvajalec.
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2 Varnost
2.1 Varnostne definicije
Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej
pomembne dele priročnika.
OPOZORILO: Se uporabi, če obstaja nevarnost
telesne poškodbe ali smrti uporabnika ali
opazovalcev ob neupoštevanju navodil v tem
priročniku.
POZOR: Se uporabi, če obstaja nevarnost
poškodbe izdelka, drugih materialov ali okolice
ob neupoštevanju navodil v tem priročniku.
Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejših
informacij, potrebnih v dani situaciji.

POZOR: Za čiščenje izdelka nikoli ne
uporabljajte visokotlačnega čistilnika. Pri
čiščenju nikoli ne uporabljajte topil.

2.3.2 V primeru nevihte

2.2 Splošna varnostna navodila
OPOZORILO: Roke in noge držite stran od
vrtljivih rezil. Z rokami ali nogami nikoli ne
segajte v bližino stroja ali pod stroj, ko motor
deluje.
OPOZORILO: Če je opozorilni znak na izdelku
poškodovan ali manjka, zamenjajte varnostno
nalepko.
OPOZORILO:
Prvotne izvedbe izdelka ne smete spreminjati
brez izrecnega predhodnega dovoljenja
proizvajalca.
Nepooblaščeno spreminjanje in/ali sestavni deli
lahko povzročijo resne motnje in tveganje
telesnih poškodb.

Če obstaja nevarnost nevihte, morate prekiniti vse
povezave s polnilno postajo. S tem preprečite okvaro
tiskanega vezja polnilne postaje.

2.3.3 Varna uporaba akumulatorja
OPOZORILO: Litij-ionski akumulatorji lahko
eksplodirajo ali v primeru razgradnje, kratkega
stika ter izpostavljenosti vodi, ognju ali visokim
temperaturam povzročijo požar. Ravnajte
previdno, ne razgrajujte in ne odpirajte
akumulatorja ali ga izpostavljajte kateri koli vrsti
električnih ali mehanskih poškodb. Ne
skladiščite neposredno izpostavljeno sončnim
žarkom.
Za več informacij o akumulatorju glejte tehnične podatke
v navodilih za uporabo.

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

2.3 Posebna varnostna navodila
2.3.1 Vzdrževanje
OPOZORILO: Izdelek morate pred
vzdrževalnimi opravili izklopiti. Izdelek je
onemogočen, ko lučka indikatorja na tipkovnici
ne sveti.

4 - Varnost
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2.4 Znaki na izdelku
Na izdelku lahko najdete naslednje oznake. Skrbno jih
preučite.
POZOR: Pred uporabo izdelka preberite uporabniška navodila.
POZOR: Pred deli na izdelku
ali pred dviganjem tega aktivirajte odklopno enoto.
Pregled ali vzdrževalna opravila na izdelku je varno opravljati, samo ko je izdelek izklopljen. Izdelek je izklopljen,
ko lučka na gumbu tipkovnice
ne sveti.
POZOR: Med delovanjem bodite na varni razdalji od izdelka. Roke in noge držite stran
od vrtljivih rezil.
POZOR: Ne vozite se na izdelku. Rok ali nog nikoli ne
približajte ali postavite pod izdelek.
Uporabite odstranljivi vir napajanja, kot je opredeljeno na
tipski ploščici ob simbolu.
Ta izdelek je v skladu z veljavnimi
direktivami ES.
Emisije hrupa v okolje. Emisije izdelka so
navedene na tipski ploščici na notranji
strani vratc in v tehničnih podatkih. Glejte
navodila za uporabo.
Odlaganje tega izdelka med običajne
gospodinjske odpadke ni dovoljeno.
Izdelek mora biti recikliran v skladu z
lokalnimi predpisi.
Nizkonapetostnega kabla ni dovoljeno
krajšati, podaljševati ali razvejiti.
V bližini nizkonapetostnega kabla ne
uporabljajte trimerja. Pri obrezovanju žive
meje pazite v območju speljave kabla.
Pred uporabo stroja ali pred dviganjem
tega aktivirajte odklopno enoto.
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3 Izdelek in namestitev
3.1 Glavne komponente za namestitev
Robotski sistem vključuje 4 glavne komponente:
•
•
•
•

hitreje. Za zadovoljivo delovanje bi morala biti kakovost
signala vedno 100 %.

Izdelek
Polnilna postaja
Napajalnik
Kabel za zanko

160
100
40

Za več opisov izdelka in namestitve pojdite na spletno
stran proizvajalca ali preberite navodila za uporabo.

15 m/49 ft.
A

3.2 Krmilni signali sistema zanke
Sistem zanke sestavljajo omejevalna zanka in vodilni
kabli, ki so priklopljeni na polnilno postajo. Nekateri
modeli imajo več vodilnih kablov (G2, G3). Sistem zanke
v bistvu združuje naslednje različne signale:

Na moč signala vplivajo velikost delovnega območja,
otoki, robovi zelenice, prehodi in koti. Na signal lahko
vplivajo tudi magnetni predmeti v tleh ali v bližnjih
stenah in zgradbah. Primeri magnetnih predmetov so
železne ograje, železni oporniki in armirani drogovi. Na
travnatih območjih na betonskih strehah je zato signal
šibkejši.
Sprejem in jakost signala A se lahko med dvema
izdelkoma razlikuje za +/– 10 %. To pomeni, da lahko na
isti točki namestitve en izdelek prikazuje A = 90, drugi
pa A = 100. Tudi med vezjem polnilne postaje in
senzorjem zanke izdelka lahko pride do razlik med
različnimi stroji.

3.4.1 Preizkus omejevalne zanke
Če poskusite izdelek zagnati pred dokončanjem
namestitve, se prikaže sporočilo Ni signala zanke.
Izdelek pa je mogoče preizkusiti, še preden je
namestitev končana, na enega izmed naslednjih dveh
načinov:
•
•
•
•
•

Signal A nastavi mejo delovnega območja.
Signal F ustvari zanka v polnilni postaji, da izdelek
ve, da je v bližini polnilne postaje.
Vodilni signal vodi izdelek do polnilne postaje, lahko
pa ga tudi usmerjajo od polnilne postaje v oddaljeno
območje.

Signala A, F in vodilni signal lahko preverite v poglavju
Signal zanke na strani 41.

3.3 Indikatorska lučka na polnilni postaji
Stanje sistema zanke je najlaže preveriti z indikatorsko
lučko LED na polnilni postaji. Glejte Signal zanke na
strani 41.

3.4 Omejevalna zanka
Moč signala A je odvisna od oddaljenosti od kabla. Moč
signala je večja v bližini kabla. Moč se postopoma
zmanjšuje z oddaljevanjem od kabla. Zunaj delovnega
območja je signal negativen, njegova moč pa se manjša

Okoli izdelka povežite kratko, začasno zanko.
Začasno izklopite zaznavanje zanke izdelka. Glejte
Orodja – Posebne nastavitve na strani 11.

3.4.2 Ovire
Ovire so razmejene z omejevalno zanko, ki je napeljana
od zunanjega roba delovnega območja proti predmetu,
okoli njega in nato nazaj.
POZOR: Omejevalna zanka se ne sme
prekrižati na poti do otoka in od njega.
Opomba: Če je ovira razmeroma velika v primerjavi z
delovnim območjem, to lahko vpliva na delovanje
izdelka znotraj celotnega delovnega območja.

3.5 Vodilna zanka
Vodilni kabel in del omejevalne zanke na povratni poti
proti polnilni postaji sestavljata vodilno zanko. Tok po
vodilni zanki vedno potuje po levi strani do mesta
povezave med vodilno žico in omejitveno zanko.
Moč vodilnega signala se spreminja kot signal A, glede
na razdaljo do vodilne zanke. Znotraj vodilne zanke je
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signal pozitiven, moč pa se postopoma zmanjšuje z
oddaljevanjem od kabla. Zunaj vodilne zanke je signal
negativen, moč signala pa se manjša hitreje.

3.7 Senzorji
V izdelku je več vrst senzorjev:

Opomba: Izdelek v smeri proti postaji vedno sledi
vodilnemu kablu, ki je na levi strani, v smeri proti polnilni
postaji, tj. izdelek sledi negativnim vrednostim vodilnega
signala.

1

2

3
4

5

6

POZOR: Vodilnega kabla ne pritrdite pod kotom
90° ali manj. Kabel pritrdite pod dvema kotoma
135°.

135º

90º

135º

3.6 Polnilna postaja
Za najboljšo namestitev in delovanje izdelka mora biti
postavitev polnilne postaje dobro načrtovana. Glejte
razdelek Namestitev – Polnilna postaja v navodilih za
uporabo.
Opomba: Za varčevanje z akumulatorjem ga polnite pri
najnižji možni temperaturi okolice. Koristno je, če lahko
polnilno postajo postavite v senco, zlasti v najtoplejšem
delu dneva.
Ko se stopnja napolnjenosti akumulatorja zmanjša na
600 mAh ali se napetost v akumulatorju zmanjša na
17.5 V, izdelek izklopi motor rezila in začne iskati
polnilno postajo.
Izdelek vedno sledi vodilnemu kablu do polnilne postaje.
Namestitev vodilne žice je zato obvezna.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prednji senzor dviga
Prednji senzor zanke
Senzor nagiba
Zadnji senzor dviga
Zadnji senzor zanke
Senzor za gumb STOP
POZOR: Nekatere senzorje sestavljata Hallov
senzor in magnet. Ker imajo magneti severni in
južni pol, je pomembno, da je magnet
nameščen pravilno.

Opomba: Ta izdelek nima senzorjev trka. Zaznavanje
trka poteka z zaznavanjem razlike v moči kolesnih
motorjev.

3.7.1 Senzor nagiba
Senzor nagiba je senzor na glavnem vezju, ki zaznava
naklon izdelka glede na vodoravno površino. Kot X
označuje naklon od spredaj do zadaj, kot Y pa naklon od
leve proti desni. Vrednost senzorja nagiba se, med
drugim, uporablja za popravljanje hitrosti pogonskih
koles pri gibanju na strmih pobočjih.

3.7.2 Senzorji dviga
Senzorji dviga zaznajo dvig izdelka od tal. To omogoča
mehanska zasnova in magneti. Če se vklopi signal za
dvig, se disk z rezili takoj zaustavi. Izdelek se poskuša
odmotati tako, da večkrat zapelje vzvratno in zavije.

3.7.3 Senzorji zanke
Senzorji zanke merijo signale, ki jih polnilna postaja
pošilja vzdolž omejevalne zanke (signal A), vodilne
zanke (vodilni signal) in podstavka (signal F). Signali
upravljajo izdelek in ga zadržujejo znotraj delovnega
območja. Izdelek lahko zazna signale samo, če je
povezan s polnilno postajo. Glejte Signal zanke na strani
41.
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3.7.4 Senzor za gumb STOP

3.10 Varno delovanje na klancu

Senzor STOP zazna, če je pritisnjen gumb STOP. Če se
vklopi signal za gumb STOP, se izdelek in disk z rezili
takoj zaustavita.

Izdelek samodejno prilagodi delovanje glede na
dejavnike, kot sta kot naklon in smer vožnje.

Opomba: V gumbu STOP se nahajata magnet in Hallov
senzor, kar pomeni, da med vratci in gumbom STOP ni
povezave.

3.8 Testiranje namestitve
Opomba: Izklopite ECO-način pred izvedbo spodnjih
testov.
Za ustrezno namestitev morate testirati izbrane
nastavitve za namestitev. Preizkus se opravi s testom
Pokritost trate.

Če je naklon prestrm, izdelek zapelje vzvratno in
poskuša najti manj strmo pobočje. Če izdelek po 2
poskusih ne uspe najti manj strmega pobočja, se
zaustavi in na zaslonu se prikaže, da je zaustavitev
posledica strmega klanca.
Naklone, ki presegajo naveden največji dovoljeni naklon,
je običajno mogoče doseči samo, ko so pogoji zelo
ugodni. Dostopnost pobočja, ki so bolj strma, kot je
navedeno, ni zagotovljena.

3.11 Novi signal zanke
V redkih primerih je treba spremeniti signal zanke.
Denimo, če imata dve sosednji namestitvi enak signal
zanke in zato motita ena drugo.

3.8.1 Test: Pokritost trate

1. V meniju zaslona izberite novi signal zanke.

Opomba: FunkcijaTest: Pokritosti trate lahko uporabite
šele, ko izdelek umeri vodilne kable. To pomeni, da je
izdelek vsaj enkrat zapustil polnilno postajo v načinu
Avto ali v povezavi z zagonskimi postopki.

Opomba: Nov signal zanke je treba ustvariti, ko se
izdelek vrne na svojo stalno polnilno postajo, npr. po
servisu, če je bila uporabljena polnilna postaja, ki ni
kupčeva. Glejte Ukrepi na strani 14.

FunkcijaTest: Pokritosti trate preveri, ali lahko kosilnica
iz polnilne postaje sledi vodilnim žicam ali omejitveni
zanki pri izbrani širini koridorja.
FunkcijaTest: Pokritost trate lahko uporabite tudi za
merjenje razdalje od polnilne postaje do oddaljenega
območja. Razdalja v metrih se prikaže na zaslonu
izdelka, ko pritisnete gumb STOP. Izvedba testa je
opisana v navodilih za uporabo.

3.9 SensorControl/Lawn shield
Opomba: SensorControl za GARDENA® SILENO life
and smart SILENO life in Lawn shield za McCULLOCH®
so enake funkcije. Ta funkcija ni na voljo za model
Husqvarna®.
Ko je aktivirana možnost SensorControl/Lawn shield,
izdelek samodejno prilagaja čase košenja glede na to,
kako hitro raste trava. To določa z neprekinjenim
merjenjem upora na disku z rezili in primerjanjem s
povprečno vrednostjo. Če je upor višji od povprečne
vrednosti, lahko izdelek deluje dlje in v obratni smeri. Za
izračun povprečne vrednosti mora izdelek delovati en
cel dan. V tem času ne vpliva na čas košnje.
Opomba: Povprečna vrednost je ponastavljena, če je
izdelek izklopljen več kot 50 ur, v primeru ponastavitve
nastavitev ali če je spremenjena višina košnje.
SensorControl/Lawn shield ne omogoča daljšega časa
delovanja izdelka od nastavljenega časa delovanja v
nastavitvah časovnika. Izdelek opravi vsaj en cikel
košnje dnevno. Šele po tem lahko SensorControl/Lawn
shield skrajša čas košnje.

8 - Izdelek in namestitev
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4 Posebni meniji
4.1 Pregled menija Orodja
Orodje

Informacije

Zgodovina,
skupna

Splošno Baterija Zanka Senzorji Motorji

Ključni pod.

Iskalni
časi

Kosilni
čas

Zgodovina,
napaka

Ključni
pod.

Test

Onesposobi Demo
zazna.
zanke

Ponastavi
trip
vrednosti

Zmogljivost
baterije

Posebne nast.

Motorji

Uporabniški
vmesnik

Umerjanje

Zakleni
nastavitve

Kalibriranje
vodila

Kalibrir.
senzor
nagiba

Kolesni Motor Tipkov- Zaslon
nica
motor rezila

4.2 Pregled menija Hitre informacije
Hitre informacije

Informacije

Splošno Baterija Zanka Senzorji

4.3 Meni Orodja (način za strokovnjake)

Zgodovina

Iskalni
časi

Sporočila

Napredno

Umerjanje

4.3.1 Orodja – Informacije
Meni Informacije prikazuje trenutno stanje podsistemov
izdelka.

Meni Orodja je pogled za strokovnjake, kjer so na voljo
dodatne informacije in posebne nastavitve.
Ko se prikaže glavni meni:
1. Pritisnite in za 2 sekundi pridržite tipko Puščica levo
in tipko Puščica desno, da dostopite do menija
Orodja.
Za več informacij o zaslonskih menijih izdelka glejte
poglavje o pregledu zgradbe menija v navodilih za
uporabo.
OPOZORILO: Izdelka ne vračajte stranki z
aktiviranim menijem Orodja. Izdelek vedno
izklopite z gumbom VKLOP/IZKLOP, da se
glavni meni ponastavi v normalni način.
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4.3.1.1 Orodja – Informacije – Splošno
Meni Orodja – Informacije – Splošno je razdeljen na 2
dela: SW in Proiz.
Meni Informacije – Splošno – SW prikazuje:
•
•
•
•
•
•

Številko izdelka za paket programske opreme.
Glavno: Različico programa MSW (Main Software
(glavna programska oprema)) (imenovana tudi
glavni program).
HMI: Različico programa HMI (vmesnik človek/stroj).
SUB: Različico programa SSW (Subdevice Software
(programska oprema za podsistem)).
COM: Različico programa komunikacijske kartice.
RADIO: Različico programa radijskega modula.

Meni Informacije – Splošno – Proiz. prikazuje:
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•
•
•
•
•
•

Skupni delovni čas: Skupno število ur, ko izdelek
uporablja kolesne motorje (košnja in iskanje).
Kosilnica, serijska št.: Serijska številka izdelka. Ta
številka se mora ujemati s serijsko številko na
notranji strani vratc.
Datum proizvod.: Datum proizvodnje izdelka.
MCB, serijska št.: Serijska številka glavnega
tiskanega vezja. Ta številka ni povezana s serijsko
številko izdelka.
MCB, proiz.: Datum proizvodnje glavnega tiskanega
vezja.
Ser.št. COM: Serijska številka komunikacijske
kartice. Ta številka ni povezana s serijsko številko
izdelka.

4.3.1.2 Orodja – Informacije – Baterija
Meni Orodja – Informacije – Baterija prikazuje:
•

•
•

•
•
•

Napetost: Trenutna stopnja napetosti baterije.
Približno 20,5 V označuje popolnoma napolnjeno
baterijo, približno 17 V pa označuje izpraznjeno
baterijo.
Polnjenja: Skupno število polnjenj od datuma
proizvodnje ali odkar je bil števec ponastavljen.
Stopnja napolnjenosti: Prikazuje stanje napolnjenosti
baterije. Ko je baterija povsem napolnjena, je
napolnjena s približno 1700 mAh. Ko napolnjenost
pade na približno 1000 mAh, se izdelek vrne k
polnilni postaji.
Tok: Prikazuje nazivni napajalni tok v baterijo in iz
nje. Pozitivna vrednost kaže, da se baterija polni,
negativna pa, da, tok iz baterije porablja izdelek.
Temperatura: Prikazuje trenutno temperaturo v
bateriji.
Zmogljivost: Prikazuje največjo kapaciteto baterije.

4.3.1.3 Orodja – Informacije – Zanka
Meni Orodja – Informacije – Zanka je razdeljen na 3
dele:
•

•

•

A-zanka prikazuje signal iz omejitvene zanke,
izmerjen s senzorji zanke v kosilnici. Vrednost mora
znašati od približno 40 do 320, da se zagotovi dobro
delovanje. Bližje kot je izdelek zanki, višja je
vrednost. Ko je izdelek neposredno nad zanko, je
vrednost enaka 0, ko je izdelek zunaj zanke, pa je
vrednost negativna.
G/F prikazuje signale zanke, ki jih oddajata vodilna
žica in polje F. Za dobro delovanje vodilnih žic mora
biti vrednost vodilnega signala poleg vsake vodilne
žice enaka (-) 70-120.
Kvaliteta prikazuje kvaliteto signala sistema zank.
Signale zanke je mogoče pravilno tolmačiti le, če je
vrednost enaka 100 %. Če je vrednost nižja, sistem
zank ne deluje pravilno, zato ni pravilna nobena od
prikazanih vrednosti za signale.

4.3.1.4 Orodja – Informacije – Senzorji
Meni Orodja – Informacije – Senzorji je razdeljen na 2
dela:
•

•

Temperatura

Meni Informacije – Senzorji – Stanje prikazuje:
•
•
•

Dvignjen: Ko dvignete ohišje, se senzor dviga
aktivira in izdelek prikaže sporočilo Da.
Nagnjen: Ko je izdelek nameščen vodoravno, mora
biti vrednost največ ±3. Nagib gor in levo poda
negativne vrednosti.
Normalni položaj: Da pomeni, da izdelek stoji v
normalnem položaju, Ne pa pomeni, da je obrnjen.

Meni Informacije – Senzorji – Temperatura prikazuje:
•
•

Temperatura izdelka: Posreduje jo senzor
temperature na glavnem vezju.
Temperatura zaslona: Posreduje jo senzor
temperature na glavnem vezju.

4.3.1.5 Orodja – Informacije – Motorji
Meni Orodja – Informacije – Motorji je razdeljen na 2
dela:
•
•

Kolesni motor
Motor rezalne enote

Meni Informacije – Motorji – Kolesni motor prikazuje:
•
•
•

Hitrost za levi/desni kolesni motor.
Tok (mA) za levi/desni kolesni motor.
Moč (%) za levi/desni kolesni motor.

Meni Informacije – Motorji – Motor rezalne enote
prikazuje:
•
•
•

Hitrost motorja rezalne enote.
Tok (mA) za motor rezalne enote.
Povprečni tok (mA) za motor rezalne enote.

4.3.2 Orodja – Zgodovina, skupna
4.3.2.1 Orodja – Zgodovina, skupna – Ključni podatki
Meni Orodja – Zgodovina, skupna – Ključni podatki
prikazuje:
•

Skupni delovni čas: Skupno število ur delovanja
kolesnih motorjev.
Opomba: Vključuje tudi čas delovanja izdelka, brez
košnje.

•
•

•
•

Skupni čas košnje: Skupno število ur delovanja
motorja rezalne enote.
Skupni iskalni čas: Skupno število ur izdelka v
načinu iskanja. To je čas od začetka iskanja polnilne
postaje do priklopa. Normalen čas iskanja zajema
približno 10–20 % skupnega časa delovanja glede
na nastavitev in delovno območje.
Skupni čas polnjenja: Skupno število ur polnjenja
izdelka.
Polnjenja: Šteje število popolnih polnjenj. Popolno
polnjenje je opredeljeno kot polnjenje, ki poteka več
kot 20 minut in je prekinjeno, ko je tok polnjenja
manjši od 300 mA.

Stanje
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3. Povečajte moč na 100 % in preverite, ali je
hitrost posameznega kolesa najmanj 50 cm/s, 20
in./s.
4. Vsako kolo blokirajte in preverite, da menjalnika
motorja ne zdrsneta. Med blokiranjem mora biti
hitrost enaka 0 cm/s. Prisluhnite tudi neobičajnim
zvokom v predelu menjalnika.
5. Zmanjšajte (tipka Puščica dol) moč na 0 %.
6. Pritisnite gumb Nazaj, da zapustite test.

4.3.2.2 Orodja – Zgodovina, skupna – Iskalni časi
Meni Orodja – Zgodovina, skupna – Iskalni časi ima 2
dela:
•
•

Pregled: Prikaže povprečen, največji in najmanjši
iskalni čas zadnjih 12 iskanj.
Iskalni časi: Prikaže vsakega od zadnjih 12 iskanj.

4.3.2.3 Orodja – Zgodovina, skupna – Časi košnje
Meni Orodja – Zgodovina, skupna – Časi košnje ima 2
dela:

Opomba: Če se kolesni motor ne zažene in ga ročno
težko zavrtite, je okvara najverjetneje na glavnem
tiskanem vezju ali v kolesnem motorju.

Opomba: Čas košnje je opredeljen kot skupno število ur
delovanja motorja rezil.
•
•

4.3.2.4 Orodja – Zgodovina, skupna – Zmogljivost
baterije
Meni Orodja – Zgodovina, skupna – Zmogljivost baterije
ima 4 dele: Test 1, 2, 3 in 4. Vsak od zadnjih 4 testov
baterije je shranjen v razdelku Zmogljivost baterije. Za
vsak test so prikazani naslednji podatki:
•
•
•
•

Opomba: Če kolesni motor lahko ročno zaženete in
se kolesni motor ustavi, ko je kolo blokirano, je
okvara na glavnem tiskanem vezju in ne v kolesnem
motorju.

Pregled: Prikaže povprečen, največji in najmanjši
iskalni čas zadnjih 12 košenj. Meni prikaže vsako od
zadnjih 12 košenj.
Kosilni čas: Prikaže vsako od zadnjih 12 košenj.

Datum: Datum testa
Čas: Čas testa
Polnjenja: Število popolnih polnjenj v času izvajanja
testa.
Zmogljivost: Izmerjena zmogljivost baterije (mAh)
med izvajanjem testa.

4.3.3 Orodja – Zgodovina, napaka
V razdelku Zgodovina, napaka – Ključni podatki so
prikazane enake informacije kot v razdelku Zgodovina,
skupna – Ključni podatki. Razlika je, da je v razdelku
Zgodovina, napaka – Ponastavi vrednosti mogoče vse
vrednosti ponastaviti, podobno kot pri potovalnem
računalniku v avtomobilu.

•

Motor rezila:
OPOZORILO: Rezilo se med testom
motorja rezila vrti. Roke in noge imejte na
varni razdalji.
1. Za začetek testa motorja rezila pritisnite OK.
2. Preverite prikazane vrednosti za Hitrost in Tok.
Normalna hitrost je 2500 vrt/min. Normalen tok
je 350 mA +/- 100 mA.
3. Pritisnite gumb Nazaj, da zapustite test.

4.3.4.2 Orodja – Test – Uporabniški vmesnik
Meni Orodja – Test – Uporabniški vmesnik prikazuje:
•

Tipkovnica:

•

1. Za začetek testa tipkovnice pritisnite gumb OK.
2. Pritisnite kateri koli gumb. Na zaslonu je
prikazano, kateri gumb je pritisnjen.
3. Pritisnite gumb Nazaj, da zapustite test.
Zaslon:
1. Za začetek testa zaslona pritisnite gumb OK.
Zaslon se prižge in ugasne.
2. Pritisnite gumb Nazaj, da zapustite test.

4.3.4 Orodja – Test
Opomba: Pri testiranju kolesnih motorjev in motorja rezil
mora biti napetost akumulatorja najmanj 18 V.

4.3.5 Orodja – Posebne nastavitve
4.3.4.1 Orodja – Test –Motorji
Meni Orodja – Test – Motorji je razdeljen na 2 dela:
Kolesni motor in Motor rezil.
•

Kolesni motor:
1. Izdelek privzdignite tako, da sta pogonski kolesi
dvignjeni od tal.
2. Povečajte (tipka Puščica gor) moč na 80 % in
vsako pogonsko kolo blokirajte v različnih
položajih. Ko blokado sprostite, preverite, ali se
motor ponovno zažene.
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Opomba: Razdelek Orodja – Posebne nastavitve
vsebuje nastavitve, ki so na voljo samo servisnemu
osebju.
Meni Informacije – Posebne nastavitve prikazuje:
•

•

Onesposobi zazna. zanke: Nastavitev v izdelku
začasno izklopi zaznavanje zanke, da se izdelek
lahko uporablja brez polnilne postaje in omejitvene
zanke. Funkcija se samodejno ponastavi ob izklopu
gumba VKLOP/IZKLOP na izdelku.
Demo: Nastavitev je kot nalašč za uporabo v
trgovinah ali na razstavah. Izdelek preklaplja med
kratkimi obdobji delovanja, združitve s polnilno
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•

postajo in polnjenja. Funkcija se samodejno
ponastavi ob izklopu gumba VKLOP/IZKLOP na
izdelku.
Zakleni nastavitve: Ob vklopu možnosti Zakleni
nastavitve ni mogoče spremeniti nobene nastavitve
v meniju Nastavitve.

gumb OK. Prikazali se bosta kombinacija 12 črk in
serijska številka izdelka.

Opomba: Zaklep namestitvenih nastavitev mora biti
izklopljen za spreminjanje namestitvenih nastavitev
v glavnem meniju.

Kombinacija črk se lahko pri isti kosilnici z isto PIN-kodo
od poskusa do poskusa razlikuje.

4.3.6 Orodja – Kalibriranje
Meni Orodja – Kalibriranje prikazuje:
•

•

Če je kosilnica začasno zaklenjena zaradi nepravilno
vnesene PIN-kode, morate pred ponovnim poskusom
počakati nekaj časa, preden je mogoče prebrati
kombinacijo črk.

Stopite v stik s prodajnim podjetjem in navedite
kombinacijo črk ter serijsko številko. Sporočili vam bodo
pravilno PIN-kodo. Pritisnite gumb Nazaj, da zapustite
funkcijo.

Kalibriranje vodila: Vodilni kabel se samodejno
kalibrira med zaporedjem ob prvem zagonu. Ročno
kalibriranje je potrebno ob spremembi namestitve
polnilne postaje. Postavite izdelek na polnilno
postajo in začnite kalibracijo.
Kalibrir. senzorja nagiba: Če izdelek na klančinah ne
deluje po pričakovanjih, lahko napako poskusite
odpraviti s kalibracijo senzorja nagiba. Postavite
izdelek na vodoravno površino in začnite kalibracijo.

4.4 Hitre informacije (omejeni meni Orodja)
Meni Hitre informacije je del omejenega menija Orodja.
Ko se prikaže začetna stran ali glavni meni:
1. Pridržite gumb Nazaj 2 sekundi za dostop do menija
Hitre informacije.

4.4.1 Hitre informacije – Informacije
V meniju Hitre informacije – Informacije so prikazani
enaki podmeniji kot v meniju Orodja, razen podmenija
Motorji. Glejte Meni Orodja (način za strokovnjake) na
strani 9.
4.4.2 Hitre informacije – Zgodovina
Meni Hitre informacije – Zgodovina je razdeljen na 2
dela: Sporočila in Iskalni časi.
Meni Zgodovina – Sporočila prikazuje:
•
•

Sporočila napak: Zadnjih 50 sporočil o napakah
Informacijska sporočila: Zadnjih 50 informacijskih
sporočil.

V meniju Zgodovina – Iskalni časi so prikazani enaki
podmeniji kot v meniju Orodja – Zgodovina, skupna –
Iskalni časi. Glejte Orodja – Zgodovina, skupna na strani
10.

4.4.3 Hitre informacije – Napredno
Meni Hitre informacije – Napredno prikazuje meni
Kalibriranje. V meniju so prikazani enaki podmeniji kot v
meniju Orodja – Kalibriranje. Glejte Orodja – Kalibriranje
na strani 12.

4.5 Iskanje PIN-kode
Če pozabite PIN-kodo izdelka, je pravo kodo mogoče
najti. V načinu za vnos za PIN-kodo 3 sekunde pridržite
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5 Servisno orodje Autocheck
Autocheck 3 je računalniško orodje, ki je bilo razvito za
servisiranje robotskih vrtnih kosilnic podjetja Husqvarna
Group. To je orodje za odpravljanje težav in podatkovna
zbirka prodanih izdelkov in servisne zgodovine.
Autocheck vključuje tudi tehnično dokumentacijo in
servisna obvestila. Autocheck 3 podpira vse izdelke
tretje (G3) in četrte generacije (G4). Autocheck EXP je
še vedno v uporabi za izdelke druge generacije (G2).

5.2 Povezovanje izdelka
1. Odstranite pokrov akumulatorja. Glejte Zamenjava
akumulatorja na strani 24.
2. Računalnik in izdelek povežite s servisnim kablom
USB:

Izdelek je s servisnim kablom USB povezan z
računalnikom.

5.1 Namestitev in prijava
Autocheck 3 podpira uporabo z operacijskim sistemom
Windows 7 in novejšimi različicami. Ne jamčimo za
združljivost z ostalimi operacijskimi sistemi.

5.1.1 Pridobitev poverilnic za prijavo
Poverilnice za prijavo določajo, katere možnosti so na
voljo v programu Autocheck 3.
Za pridobitev poverilnic za prijavo v Autocheck se
obrnite na najbližjega zastopnika ali Autocheck naročite
v portalu za prodajalce (zahteva dostop).
Opomba: Distributerji lahko dostop do programa
Autocheck zahtevajo v portalu za informacijske storitve
Husqvarna. Dostop do portala za informacijske storitve
Husqvarna lahko naročite prek prodajnega zastopnika
podjetja Husqvarna.

5.1.2 Nameščanje programa Autocheck 3
Program Autocheck 3 je na voljo za prenos na
proizvajalčevi spletnem mestu za podporo.
1. Izberite Poprodaja – Servisna orodja – Autocheck 3
– Namestitev programske opreme.
2. V skladu z navodili na spletnem mestu za podporo
prenesite Autocheck 3.
3. Zaženite namestitveno datoteko.
Po končani namestitvi se na namizju ustvari bližnjica
Autocheck 3.

3. Na računalniku zaženite Autocheck.
4. Izdelek vklopite z gumbom VKLOP/IZKLOP.
5. Po zaključku dela v programu Autocheck odklopite
kabel.
6. Namestite in zategnite pokrov akumulatorja. Glejte
razdelek Zamenjava akumulatorja na strani 24.
Povezava med izdelkom in programom Autocheck se
navadno vzpostavi samodejno in se potrdi s unikatno
identifikacijsko številko izdelka.
Če se pojavi besedilo Povezana kosilnica: Brez v
programu Autocheck, povezave z izdelkom ni bilo
mogoče vzpostaviti:
•
•

Prepričajte se, da je kabel pravilno povezan z
računalnikom in izdelkom.
Preverite, ali je gumb VKLOP/IZKLOP vklopljen.

5.3 Uporaba programa Autocheck 3
Glavne funkcije programa so razporejene v menije.

Če nimate dostopa do spletnega mesta za podporo, se
obrnite na regionalno osebo za stike skupine Husqvarna
Group.

5.1.3 Prijava v program Autocheck 3
1. Dvokliknite na ikono Autocheck.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo, glejte Pridobitev
poverilnic za prijavo na strani 13.
3. Izberite državo in izberite OK.
Opomba: Autocheck ob prvi prijavi po namestitvi
zahteva dostop do interneta za preverjanje veljavnosti
uporabnika in gesla.
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•
•

Domov
Samodejni preizkus
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•
•
•
•
•
•

Ročni preizkus
Programska oprema
Ukrepi
Dnevnik
Dokumenti
Stranke

5.3.1 Domov
Ko izdelek povežete s programom Autocheck, je v
meniju Domov prikazan pregled izdelka. Prikazani so
tudi priporočeni ukrepi, npr. priporočene posodobitve
programske opreme.

5.3.2 Samodejni preizkus
Samodejni preizkus je primeren za hiter pregled stanja
izdelka. V meniju Samodejni preizkus lahko izberete ali

počistite teste. Vsi testi bodo opravljeni zaporedoma, ko
pritisnete Začni samodejni test. Med testi se predvajajo
animacije, ki prikazujejo, kaj morate narediti.
Po pregledu s funkcijo Samodejni preizkus so rezultati
navedeni na seznamu. S klikom na test se na zaslonu
prikaže več informacij. Lahko tudi natisnete poročilo z
rezultati testa.

5.3.3 Ročni preizkus
Pri uporabi funkcije Ročni preizkus sami izbirate,

začnete in ustavite različne teste. Rezultati so prikazani
na zaslonu v trenutku in poročila o rezultatih testa niso
na voljo. Ročni preizkus je primerno uporabiti, ko želite
preizkusiti določen sestavni del in omogočiti njegovo
dolgotrajno delovanje.

5.3.4 Programska oprema
V meniju Programska oprema program Autocheck

posodobi programsko opremo izdelka, če je to potrebno.
POZOR: Programu Autocheck vedno
omogočite, da dokonča začet postopek
programiranja. Prekinjeno programiranje lahko
blokira glavno tiskano vezje izdelka ali tiskano
vezje HMI.

5.3.5 Ukrepi
Meni Ukrepi prikazuje:
•

•
•

Ponastavitev: Vsebuje funkcije ponastavitve, npr.
Ponastavi števec polnilnih ciklov in Ponastavi
časovno obdobje. Funkcijo Ponastavi števec
polnilnih ciklov uporabite, ko v izdelek namestite nov
akumulator. Funkcijo Ponastavi časovno obdobje
uporabite, preden izdelek vrnete stranki (če je
potrebno vzpostavljanje novega signala zanke med
izdelkom in polnilno postajo).
Zamenjava enote: Lahko nastavi serijsko številko
izdelka, če je zamenjano glavno tiskano vezje.
Oddaljen vmesnik HMI: Vsebuje dodatne funkcije,
kot sta način Demo in Onesposobi zazna. zanke. Tu
lahko pridobite varnostno kodo izdelka.
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5.3.6 Dnevnik
Dnevnik vsebuje pomnilnik napak kosilnice, kjer so

zbrane kode napak izdelka. Neprestano se v program
dodajajo dodatne funkcije Dnevnika.

5.3.7 Dokumenti
Ko izdelek povežete s programom Autocheck, se
prikaže samo ustrezna tehnična dokumentacija modela.
Mogoče je počistiti okvirček povezanega izdelka in v
poiskati vso dokumentacijo, ki je na voljo, npr. sezname
nadomestnih delov, servisna obvestila, servisne
priročnike in navodila za uporabo.

5.3.8 Stranke
V meniju Stranke je na voljo seznam vseh strank in
njihovih izdelkov. Seznam je shranjen samo lokalno.

5.4 Programiranje glavnega tiskanega vezja
Če programiranje ni uspešno ali je prekinjeno, lahko
blokira glavno tiskano vezje izdelka ali tiskano vezje
HMI. Če običajna komunikacijska povezava ali
programiranje vezja nista mogoča, lahko vklopite tako
imenovan zagonski način. To lahko uporabite samo, če
običajni postopek programiranja ni uspešen.

5.4.1 Programiranje blokiranega tiskanega vezja
HMI
1. Izklopite gumb VKLOP/IZKLOP.
2. Kabel USB priklopite na izdelek in računalnik.
3. Zaženite Autocheck.
4. Pridržite tipko Puščica dol, dokler se postopek
programiranja ne zaključi.
5. Vklopite gumb VKLOP/IZKLOP (hkrati pridržite tipko
Puščica dol).
6. Sledite navodilom za vdelano programsko opremo v
programu Autocheck (tipko Puščica dol držite
pritisnjeno).
7. Ko se postopek programiranja zaključi, spustite tipko
Puščica dol.

5.4.2 Programiranje blokiranega glavnega
tiskanega vezja
1. Izklopite gumb VKLOP/IZKLOP.
2. Kabel USB priklopite na izdelek in računalnik.
3. Zaženite Autocheck.
4. Dvignite izdelek in ga držite za sprednji rob, tako da
se aktivira senzor dviga.
5. Vklopite gumb VKLOP/IZKLOP (medtem izdelek še
vedno držite dvignjen za prednji rob).
6. V 10 sekundah začnite programiranje.
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5.4.3 Programiranje novega glavnega tiskanega
vezja
V primeru zamenjave glavnega tiskanega vezja morate
novo glavno tiskano vezje programirati. Glavno tiskano
vezje vključuje informacije o serijski številki izdelka.
Opomba: Iz varnostnih razlogov je lahko novemu
glavnemu tiskanem vezju dodeljena samo ena serijska
številka, ki je vedno ista. Zato je pomembno, da je
glavnemu tiskanemu vezju dodeljena pravilna serijska
številka.
Pri programiranju novega glavnega tiskanega vezja
obstajajo 3 možnosti:
•

Izbiranje izdelka v Dnevniku
Izberite ustrezen izdelek iz dnevnika, serijska
številka in podatki o delovanju pa se bodo
samodejno prenesli v glavno tiskano vezje. Za to je
moral biti izdelek prej povezan s programom
Autocheck.

•

Ročni vnos serijske številke
Če izdelek ni bil povezan s programom Autocheck,
morate serijsko številko vnesti ročno v meniju Ukrepi
- Zamenjava enote. Zelo pomembno je, da vnesete
pravilno serijsko številko.

•

Uporabi servisni način
Če glavno tiskano vezje zamenjate pri odpravljanju
težav in niste prepričani, ali boste glavno tiskano
vezje v izdelku obdržali, lahko začasno preskočite
vnos serijske številke in glavno tiskano vezje
uporabljate v tako imenovanem servisnem načinu.
Dokler je glavno tiskano vezje v servisnem načinu,
na zaslonu utripa besedilo za servisni način.
OPOZORILO: Izdelka ne vračajte stranki v
servisnem načinu.
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6 Navodila za popravilo
To poglavje opisuje način kako popraviti in zamenjati
nadomestne dele. Glejte ilustriran seznam nadomestnih
delov (IPL) na proizvajalčevi spletni strani za podporo.

3

6.1 Sistem ohišja
Sistem ohišja se od modela do modela razlikuje, tako v
zasnovi kot v vgrajenih delih. Sistem ohišja je mehansko
sestavljen okoli naslednjih modulov:
•

5

Sistem ohišja - GARDENA®

6
1

3

7

2
4

1
7
4

•

Sistem ohišja - McCULLOCH®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vratca
Okvir
Zgornji pokrov
Ohišje
Odbijač, zadaj
Odbijač, spredaj
Vzmeti/vzmet s tulcem
Pokrovček

6.2 Zgornja šasija
Zgornja šasija je mehansko sestavljena okoli naslednjih
modulov:

3

1
2

2

3
5
8
1

4

7
4
1.
2.
3.
4.

•

Tipkovnica
Zgornja šasija
Gumb STOP
Gumb za nastavitev višine

Sistem ohišja - Husqvarna®
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6.3 Spodnja šasija
Spodnja šasija je mehansko sestavljena okoli naslednjih
modulov:

Opomba: Za nameščanje vijakov vedno uporabljajte
priporočen zatezni moment. Glejte razdelek Vijačni
spojniki na strani 31.

6.6 Razstavljanje sistema ohišja
POZOR: Pred razstavljanjem z izdelka očistite
travo in umazanijo.

2

Opomba: Ta razdelek opisuje razstavljanje vseh delov
ohišja. Za servisiranje ali zamenjavo nadomestnih delov
vsi koraki morda niso potrebni.

1
1. Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da izklopite izdelek.
Izdelek je izklopljen, ko lučka indikatorja ne sveti.

4
3

2.

1. Spodnja šasija
2. Modul zadnjega ohišja
3. Zadnje kolo/zadnji kolesi (samo za GARDENA®
SILENO life and smart SILENO life in Husqvarna®)
4. Prednji kolesi

a) Za GARDENA® in Husqvarna® je zgornji pokrov
na ohišje pritrjen s sponkami. Z roko potegnite
zgornji pokrov navzgor v smeri urinega kazalca
in ga odstranite.

Opomba: Med zgornjo in spodnjo šasijo sta 2 tesnilna
trakova. Vedno zamenjajte tesnilne trakove, ko je
izdelek odprt.

6.4 Rezalni sistem
Rezalni sistem je mehansko sestavljen okoli naslednjih
modulov:

b) Pri McCULLOCH® je zgornji pokrov na ohišje
pritrjen z 2 vijakoma. Sprostite 2 vijaka (Torx 20)
in ju odstranite.

1

2
3

1. Rezalni modul
2. Ščitnik
3. Disk z rezili

6.5 Namestitev vijakov
Pomembno je, da vijake namestite pravilno. Nepravilno
nameščeni vijaki lahko poškodujejo izdelek.
Opomba: Pred začetkom vzdrževanja preberite razdelek
o nameščanju vijakov v plastiko. Glejte razdelek Za
nameščanje vijakov v plastiko na strani 29.

1067 - 001 - 16.04.2019

Navodila za popravilo - 17

3. Samo pri GARDENA® in McCULLOCH® dvignite
okvir.

4. Samo pri McCULLOCH® odstranite pokrovček, tako
da sponke pritisnete z izvijačem.

6. Na eni strani jih odklopite in nato ročno izvlecite.

Opomba: Vzmeti vratc se od modela do modela
razlikujejo. GARDENA® in Husqvarna® imata dve
vzmeti. McCULLOCH® ima eno vzmet s tulcem.
7. Najdite 4 točke, kjer je pritrjen sistem ohišja.

5. S ploščatim izvijačem odstranite vratca.
8. Posebno orodje pritisnite na enega od 4 položajev in
ohišje privzdignite.

18 - Navodila za popravilo
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9. Medtem ko je ohišje privzdignjeno, nadaljujte na
ostalih položajih.

6.7 Za razstavljanje zgornje šasije
Opomba: Ta razdelek opisuje razstavljanje vseh delov
zgornje šasije. Za servisiranje ali zamenjavo
nadomestnih delov vsi koraki morda niso potrebni.
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Privzdignite gumb za nastavitev višine košenja.

10. Dvignite in odstranite ohišje.
11.
a) Samo za McCULLOCH®. Zadnji odbijač je na
ohišje pritrjen s sponkami. Sponke pritisnite z
izvijačem in jih v celoti sprostite.
3. Sponke potisnite navznoter, da odstranite gumb
STOP.

b) Samo za Husqvarna®. Zadnji in prednji odbijač
sta na ohišje pritrjena z vijaki. Sprostite 8 vijakov
(Torx 20) in odstranite odbijača.

4. Gumb STOP privzdignite.
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5. Gumb STOP potegnite nazaj.

8. Odklopite napajalni kabel (A) z glavnega tiskanega
vezja.

A

POZOR: Vedno najprej odklopite napajalni
kabel, da se izognete sunkom toka, ki bi
lahko poškodovali tiskana vezja ali
akumulator.

6. Sprostite vseh 12 vijakov (Torx 20) in jih odstranite.

9. Odklopite kabel HMI in odstranite zgornjo šasijo.

7. Dvignite zgornjo šasijo in jo položite navpično na
bok izdelka.

6.8 Tiskana vezja
To so tiskana vezja, nameščena v izdelku:
•
•
•
•
•

Glavno tiskano vezje
Tiskano vezje HMI
Tiskano vezje COM (samo za modele sistema
GARDENA® smart)
Tiskano vezje prednjega senzorja
Tiskano vezje zadnjega senzorja

Tiskana vezja vsebujejo elektroniko in programsko
opremo za upravljanje funkcij izdelka.
Glavno tiskano vezje, tiskano vezje HMI ter tiskano
vezje COM imajo ločeno lastno programsko opremo. Če
zamenjate katero koli vezje, ga morate programirati prek
programa Autocheck.
Druga tiskana vezja nimajo nameščene programske
opreme, zato jih po zamenjavi ni treba programirati.
POZOR: Povlecite priključek in ne kabla.
POZOR: Da bi se izognili elektrostatični
razelektritvi elektronskih delov, se pred
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začetkom izvajanja postopkov na električnih
delih vedno najprej ozemljite.

5. Tiskano vezje prednjega senzorja povlecite navzgor
in ga odstranite.

POZOR: Ne dotikajte se delov tiskanega vezja
in nožic priključkov.

6.8.1 Zamenjava tiskanega vezja prednjega
senzorja
POZOR: Nekatere senzorje sestavljata Hallov
senzor in magnet. Ker imajo magneti severni in
južni pol, je pomembno, da je magnet usmerjen
pravilno.
Tiskano vezje sprednjega senzorja vsebuje prednji
senzor zanke in prednji senzor dviga. Senzorjev ni
mogoče zamenjati ločeno. Celotno tiskano vezje
prednjega senzorja morate zamenjati kot enoto.
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.

6. Namestite novo tiskano vezje prednjega senzorja.
7. Ponovno namestite plastično sponko.
8. Ponovno priključite kabel.

2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.

9. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte Za montažo zgornje šasije in sistema ohišja
na strani 28.

3. Odklopite kabel s tiskanega vezja prednjega
senzorja.

6.8.2 Zamenjava glavnega tiskanega vezja
Informacije o delovanju izdelka so shranjene na
glavnem tiskanem vezju. Servisni program Autocheck
shrani informacije v dnevnik in jih ob zamenjavi
glavnega tiskanega vezja ponovno prenese v kosilnico.
1. Izdelek povežite s programom Autocheck, preden
zamenjate glavno tiskano vezje. Podatki o delovanju
se nato shranijo samodejno.
2. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
3. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
4. Odklopite napajalni kabel (A) in vse ostale kable z
glavnega tiskanega vezja.

4. Plastična sponka drži tiskano vezje prednjega
senzorja in glavno tiskano vezje na mestu. Pritisnite
2 sponki, da ga odstranite.

A

5. Odstranite plastično sponko. Glejte korak 4 v
razdelku Zamenjava tiskanega vezja prednjega
senzorja na strani 21.
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6. Glavno tiskano vezje povlecite navzgor in ga
odstranite.

STOP. Senzorjev ni mogoče zamenjati ločeno. Celotni
modul zadnjih senzorjev je treba zamenjati kot enoto.
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
3. Napajalni kabel in signalni kabel odklopite z modula
zadnjih senzorjev.

POZOR: Če je treba vezje preveriti za
oceno garancije, ga je treba shraniti v
vrečko z zaščito pred EDS (elektrostatično
razelektritvijo).
7. Namestite novo glavno tiskano vezje.
8. Ponovno namestite plastično sponko.
9. Priklopite vse kable na glavno tiskano vezje.
Prepričajte se, da so kabli priklopljeni na ustrezno
mesto.

4. Kable odstranite iz dveh sponk, ki jih držijo na
mestu.

10. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte Za montažo zgornje šasije in sistema ohišja
na strani 28.
11. Izdelek povežite s programom Autocheck. V
dnevniku poiščite pravilno serijsko številko.
Autocheck samodejno prenese informacije o
delovanju, ki so shranjene v dnevniku.
12. Če trenutni izdelek iz kakršnega koli razloga ni
navedena v dnevniku programa Autocheck, morate
serijsko številko vnesti ročno. Serijska številka je
natisnjena na tipski plošči, ki je na notranji strani
pokrova.

5. Samo pri Husqvarna® sprostite 2 vijaka v spodnji
šasiji.

POZOR: Preverite, ali ste vnesli pravilno
serijsko številko. Vnesete jo lahko le enkrat.
13. Če glavno tiskano vezje zamenjate pri odpravljanju
težav in niste prepričani, ali boste novo glavno
tiskano vezje obdržali v tem izdelku, lahko glavno
tiskano vezje začasno programirate v tako
imenovanem servisnem načinu. Glejte

Programiranje novega glavnega tiskanega vezja na
strani 15.

6.8.3 Zamenjava modula zadnjih senzorjev
Tiskano vezje v modulu zadnjih senzorjev vsebuje zadnji
senzor zanke, zadnji senzor dviga in senzor za gumb
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6. Sponke, ki držijo modul zadnjega ohišja na mestu,
pritisnite navzdol. Modul zadnjega ohišja izvlecite
nazaj in navzdol.

11. Modul zadnjega ohišja namestite na spodnjo šasijo.
12. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte Za montažo zgornje šasije in sistema ohišja
na strani 28.

6.8.4 Zamenjava tiskanega vezja HMI
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
3. Odklopite vse kable s tiskanega vezja HMI.
4. Tiskano vezje HMI je z 2 sponkama pritrjeno na
zgornjo šasijo. Pritisnite sponki in dvignite tiskano
vezje HMI.

7. Sprostite 2 vijaka, ki modul zadnjih senzorjev
pritrjujeta na modul zadnjega ohišja.

5. Namestite novo tiskano vezje HMI na mesto.
6. Ponovno priklopite vse kable na tiskano vezje HMI.
7. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte Za montažo zgornje šasije in sistema ohišja
na strani 28.
8. Pritisnite prednjo sponko in nato počasi povlecite
modul zadnjih senzorjev nazaj.

8. Izdelek povežite s programom Autocheck za
programiranje tiskanega vezja HMI. Glejte Servisno
orodje Autocheck na strani 13.

6.8.5 Za zamenjavo tiskanega vezja COM
Opomba: Samo za izdelke s sistemom GARDENA®
smart.
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.

9. Odklopite kabel z modula zadnjih senzorjev.
10. Kabel priklopite na nov modul zadnjih senzorjev in
ga vstavite v modul zadnjega ohišja.
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3. Tiskano vezje COM je pritrjeno z 2 vijakoma ali 2
sponkama (odvisno od modela). Sprostite 2 vijaka
(Torx 20) ali pritisnite 2 sponki ter odstranite tiskano
vezje.

Akumulator je popolnoma napolnjen, ko doseže 80 %
celotne zmogljivosti. Zaradi premajhnega napajalnega
toka bi trajalo predolgo, da bi akumulator dosegel 100 %
napolnjenost. Najbolj smotrn način uporabe litij-ionskih
akumulatorjev je torej zaustavitev polnjenja pri 80 %.
Največji možen izkoristek je torej 80 % celotne
zmogljivosti akumulatorja.
Akumulatorja ni treba vzdrževati, ima pa omejeno
življenjsko dobo. Pričakovano je, da bo trajala od 3000 –
4000 ciklov polnjenja. Običajen tok polnjenja je 1.3 A.

6.9.1 Zamenjava akumulatorja
1. Višino košnje nastavite na najnižjo. Glejte Uporaba –
Prilagajanje višine košnje v navodilih za uporabo.
2. Pritisnite 2 sponki in nato povlecite zadnje kolo/
zadnji kolesi navzgor.
4. Kabel odklopite s tiskanega vezja in ga povežite na
novo tiskano vezje.
5. Novo vezje namestite z uporabo 2 vijakov ali 2
sponk.
POZOR: Vezje mora biti pravilno
usmerjeno. Priključki delov in kablov morajo
biti usmerjeni proti zgornji šasiji.
6. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte Za montažo zgornje šasije in sistema ohišja
na strani 28.
7. Izdelek povežite s programom Autocheck za
programiranje tiskanega vezja COM. Glejte Servisno
orodje Autocheck na strani 13.

6.9 Sistem akumulatorja

3. Odvijte 2 vijaka (torx 20), s katerima je pritrjen
pokrov akumulatorja.

1

2

3

1. Pokrov akumulatorja
2. Akumulator
3. Modul zadnjega ohišja
OPOZORILO: Uporabljajte samo originalne
akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec.
Varnosti izdelka ni mogoče zagotoviti z drugimi
akumulatorji. Ne uporabljajte akumulatorjev za
enkratno uporabo.
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4. Pritisnite 2 sponki, ki držita pokrov akumulatorja, in
pokrov odstranite.

Preverite tudi kovinske kontakte na polnilni postaji.
Glejte razdelek Za zamenjavo polnilnega stolpa na
strani 29.

6.10 Za čiščenje in zamenjavo filtra
prezračevanja
Opomba: Filter prezračevanja je treba redno čistiti in ga
v primeru poškodb zamenjati.
1. Razstavite ohišje. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.

5. Odklopite kabel z vezja zadnjega senzorja.
6. Pritisnite 2 sponki in povlecite navzgor, da odstranite
akumulator.

2. Samo za Husqvarna® in McCULLOCH®. Odstranite
gumb STOP, glejte korake 3-5 v Za razstavljanje
zgornje šasije na strani 19.
3. Razstavite pokrov filtra, tako da z majhnim izvijačem
previdno pritisnete na eno stran pokrova proti
zunanjosti.

4. Če filter ni poškodovan. Filter previdno očistite s
čisto in mehko krtačo ter pojdite na 8. korak.
7. Nov originalni akumulator povežite na modul zadnjih
senzorjev in namestite novo baterijo.
8. Pokrov akumulatorja namestite v položaj in ga
pritrdite z 2 vijakoma (torx 20).
9. Ponovno namestite zadnje kolo/zadnji kolesi.
Opomba: Pri zamenjavi akumulatorja morate ponastaviti
števec polnilnih ciklov. To storite v programu Autocheck.

6.9.2 Zamenjava kovinskih kontaktov na izdelku
Če se akumulator izdelka ne napolni, so razlog za to
lahko obrabljeni ali poškodovani kovinski kontakti.
Kovinski kontakti so del modula zadnjih senzorjev.
Glejte razdelek Zamenjava modula zadnjih senzorjev na
strani 22.

5. Odstranite poškodovani filter.
6. Temeljito očistite okrog pritrditvenih površin.
7. Namestite nov filter, pri tem pa poskrbite, da bodo
lepljive površine dobro pritrjene na ohišje.
8. Ponovno namestite pokrov filtra.
9. Samo za Husqvarna® in McCULLOCH®, ponovno
namestite gumb STOP.
10. Razstavite sistem ohišja. Glejte Za montažo zgornje
šasije in sistema ohišja na strani 28.

6.11 Zamenjava tipkovnice
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte Za razstavljanje
zgornje šasije na strani 19.
3. Tipkovnico odlepite od šasije.
4. Očistite ostanke lepila na šasiji.
5. Z nove tipkovnice odstranite zaščitno nalepko in
nato novo tipkovnico pritisnite na mesto.
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POZOR: Prepričajte se, da ni ohlapnih
vogalov ali zračnih mehurčkov, da pod
tipkovnico ne zaide umazanija in vlaga.

4. Del vzmetenja ohišja potisnite v odprtino v spodnji
šasiji.

6. Ponovno priključite novo tipkovnico na tiskano vezje
HMI.
7. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte razdelek Za montažo zgornje šasije in
sistema ohišja na strani 28.

6.12 Za zamenjavo delov vzmetenja ohišja
1. Z majhnim ploščatim izvijačem dvignite dele
vzmetenja ohišja. Pazljivo povlecite izvijač nazaj.

6.13 Zamenjava rezalnega modula
1. Višino košnje nastavite na MAX. Glejte Uporaba –
Prilagajanje višine košnje v navodilih za uporabo.
2. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
3. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
4. Sprostite 3 vijake (torx 20) in disk z rezili povlecite
navzgor.
2. Izvijač postavite med sistem vzmetenja in spodnjo
šasijo. Izvijač potisnite navzgor in odstranite
vzmetenje.

3. Za montažo delov vzmetenja ohišja zatič ponovno
namestite v režo in obroč ponovno namestite v
pravilen položaj.
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5. Sprostite 1 vijak s ščitnika rezalnega priključka in
ščitnik obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da
ga odstranite.

11. Kabelsko uvodnico namestite na spodnjo šasijo in
namestite nov tesnilni trak. Glejte razdelek
Namestitev tesnilnih trakov na strani 28.
12. Sestavite ščitnik rezalnega priključka in privijte vijak.
13. Sestavite rezalni disk in privijte 3 vijake.
14. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte razdelek Za montažo zgornje šasije in
sistema ohišja na strani 28.

6.14 Kolesna motorja
Dva kolesna motorja sta motorja z enosmernim tokom,
brez ščetk. Motorja sta dobavljena skupaj z
menjalnikom, pokrovom na koncu kolesnega motorja,
tesnilom, pestom in kablom.

6. Odstranite tesnilni trak in kabelsko uvodnico.

Desni in levi kolesni motor sta enaka in imata zato
enake številke artiklov kot rezervne dele. Motorja je
treba zamenjati, če sta okvarjena.

6.14.1 Zamenjava kolesnega motorja
1. Razstavite sklop ohišja. Glejte Razstavljanje sistema
ohišja na strani 17.
2. Razstavite zgornjo šasijo. Glejte razdelek Za
razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
3. Odklopite kabel kolesnega motorja z glavnega
tiskanega vezja.
4. S ploščatim izvijačem odstranite pokrov pesta.
Opomba: Pokrov pesta se od modela do modela
razlikuje. Pri McCULLOCH® lahko sponke dosežete
z zadnje strani kolesa.
5. Odstranite matico in podložko za pritrditev kolesa in
kolo odstranite.
7. Sprostite 2 vijaka, ki držita rezalni modul.
8. Odklopite kabel motorja rezila z glavnega tiskanega
vezja.
9. Odstranite rezalni modul.

6. Kolesni motor odstranite tako, da sprostite 4 vijake
(Torx 20) na nosilcu kolesnega motorja.
7. Namestite nov kolesni motor in zategnite vijake
(Torx 20) s priporočenim zateznim momentom.
10. Namestite nov rezalni modul in priključite kabel
motorja na glavno tiskano vezje.
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8. Ponovno namestite kolo, podložko in matico. Matico
privijte s priporočenim zateznim momentom.
9. Znova namestite pokrov pesta.
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10. Priklopite kabel kolesnega motorja na glavno tiskano
vezje.

4. Zgornjo šasijo namestite na spodnjo šasijo in privijte
12 vijakov (Torx 20).

11. Ponovno namestite zgornjo šasijo in sistem ohišja.
Glejte razdelek Za montažo zgornje šasije in
sistema ohišja na strani 28.

6.15 Za montažo zgornje šasije in sistema
ohišja
POZOR: Prepričajte se, da so deli čisti in kabli
niso priščipnjeni.
POZOR: Pri sestavljanju izdelka vedno
uporabite nove tesnilne trakove. Uporabljen
tesnilni trak ne tesni dovolj dobro.
POZOR: Preberite več o namestitvenih vijakih v
plastiko. Pred montažo izdelka glejte Za
nameščanje vijakov v plastiko na strani 29. Za
nameščanje vijakov vedno uporabljajte
priporočen zatezni moment. Glejte razdelek
Vijačni spojniki na strani 31.
1. Namestite 2 nova tesnilna trakova.
2. Priklopite kabel HMI na glavno tiskano vezje.

POZOR: Vijake privijte v smeri urinega
kazalca.
5. Namestite gumb za nastavitev višine košnje.
6. Ponovno namestite gumb STOP v sponke. Glejte
razdelek Za razstavljanje zgornje šasije na strani 19.
7. Ponovno sestavite ohišje v 4 položaje na spodnji
šasiji. Glejte razdelek Razstavljanje sistema ohišja
na strani 17.
8. Ponovno namestite vratca v sponke. Okvir postavite
v položaj (ne za Husqvarna®).
9.
a) Pri GARDENA® in Husqvarna® zgornji pokrov
potisnite v položaj.
b) Pri McCULLOCH® zgornji pokrov z 2 vijakoma
pritrdite na ohišje.

6.15.1 Namestitev tesnilnih trakov
Med zgornjo in spodnjo šasijo sta 2 tesnilna trakova.
Oba tesnilna trakova je treba zamenjati na enak način.
POZOR: Vedno najprej priklopite kabel HMI
in šele potem napajalni kabel, da se
izognete sunkom toka, ki bi lahko
poškodovali tiskana vezja in akumulator.
3. Priklopite napajalni kabel na glavno tiskano vezje.

POZOR: Uporabiti morate tesnilni trak širok 5
mm. Če uporabite napačen tesnilni trak, je
tesnjenje lahko slabo.
1. Začnite tako, da en konec tesnilnega traku položite v
skladu z oznako na ohišju.
2. Tesnilni trak nato polagajte v smeri urinega kazalca
okrog spodnje šasije.
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3. Drugi konec tesnilnega traku položite nad prvega in
ga speljite iz kanala. Tesnilni trak namestite v
varovalo.

4. Pokrovček je pritrjen z eno sponko. Odstranite ga s
počasnim dvigom ene strani pokrovčka.

5. Pokrovček namestite na novo polnilno postajo.

6.16 Polnilna postaja
6.16.1 Za zamenjavo polnilnega stolpa
Polnilni stolp je sestavljen iz kontaktnih spojev in
tiskanega vezja polnilne postaje. Tega ni mogoče
zamenjati ločeno. Celotni polnilni stolp je treba
zamenjati kot enoto.
Ko se akumulator izdelka ne napolni ali izdelek ne more
vzpostaviti stika s polnilno postajo, so vzrok lahko
obrabljeni kontaktni spoji na polnilni postaji. Preverite
tudi kovinske kontakte na izdelku.
1. Odklopite napajalni kabel.
2. Odklopite vse kable iz polnilne postaje.
3. Odstranite polnilni stolp, tako da pritisnete na 2
sponki in ga povlečete navzgor.
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6. Polnilni stolp ponovno namestite na podstavek.
7. Vse kable priklopite na polnilno postajo.
8. Priklopite napajalni kabel.

6.17 Za nameščanje vijakov v plastiko
POZOR: Če vijaki niso pravilno nameščeni, se
lahko navoji v plastiki poškodujejo, s čimer se
skrajša življenjska doba plastičnega dela. Če so
navoji uničeni, morate del zamenjati ali vstaviti
čepe za navoje. Glejte razdelek Nameščanje
navojnih zatičev na strani 30.
POZOR: Pri sestavljanju plastičnih delov, vijake
vedno zategujte v smeri urinega kazalca. S tem
preprečite napetost v plastičnem delu, okvaro ali
slabo tesnjenje.
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Zagotovite, da se navoji v plastičnih delih ne
poškodujejo:

3. Prepričajte se, da je zatič popolnoma privit, tako da
je tesnjenje dobro.

1. Počasi obračajte vijak v nasprotni smeri urinega
kazalca, da se ujame z obstoječim navojem v
plastiki. Ko se navoj vijaka pravilno ujame z
obstoječim navojem v plastičnem delu, se vijak rahlo
spusti navzdol.

½

1

2

3

POZOR: Privijajte z roko, da ne boste
poškodovali plastike.
4. Plastične dele namestite s priloženim vijakom
namesto starega plastičnega.

2. Vijak privijte s pravilnim zateznim momentom, kot je
navedeno v Vijačni spojniki na strani 31.

6.18 Nameščanje navojnih zatičev
Če so navoji v plastični delih obrabljeni, lahko namestite
navojne zatiče. Set za popravilo z navojnimi zatiči in
primernimi kovinskimi vijaki lahko naročite.
POZOR: Navojne zatiče namestite previdno, ker
obstaja nevarnost, da čepi za vijake počijo.
Navojni zatič v obrabljeni plastični navoj namestite tako:
1. S 6,6-mm svedrom povečajte luknjo na globino, ki
ustreza čepu.

2. Z vijakom iz seta za popravilo in izvijačem privijte
navojni zatič.

30 - Navodila za popravilo
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7 Servis
7.1 Načrt servisnih pregledov
Spodnja tabela vsebuje kontrolni seznam točk in ukrepov, ki jih morate izvesti pri servisiranju izdelka. Popolne
servisne načrte lahko nadete v programu Autocheck.
Vsako
leto

Vsaka 3 Ukrep
leta

Razlaga

Razstavite ohišje in očistite šasijo.

X

Glejte Razstavljanje sistema ohišja na strani
17.

X

Preverite filter prezračevanja in ga previdno oči- Glejte Za čiščenje in zamenjavo filtra prezračestite z mehko krtačko.
vanja na strani 25.

X

Preverite zatezni moment vijakov na ohišju.

Glejte Vijačni spojniki na strani 31.

Preverite rezila in vijake rezil.

Glejte Vzdrževanje – Zamenjava rezil v navodilih za uporabo.

X
X

Očistite polnilno postajo.

X

Preverite in spolirajte kovinske kontakte na izdelku in kontaktne spoje na polnilni postaji.

S finim smirkovim papirjem spolirajte naležne
površine na izdelku in polnilni postaji.

X

Opravite popoln samodejni preizkus v programu Autocheck.

Glejte Samodejni preizkus na strani 14.

X

Preverite, ali je združevanje in polnjenje pravilno izvedeno.

Glejte Znaki med priklopom na strani 40 in
Znaki med polnjenjem na strani 40.

X

Opravite test akumulatorja v programu Autocheck in preverite stanje akumulatorja.

Glejte Samodejni preizkus na strani 14.

Napolnite akumulator.

Pred zimskim shranjevanjem akumulator v celoti napolnite. V nasprotnem primeru lahko napetost preveč pade in je akumulator zato neuporaben.

X

V servisnih biltenih poiščite obvestila o morebit- Posodobljene servisne biltene lahko nadete v
nih priporočenih posodobitvah.
programu Autocheck.

X
X
X

Zamenjajte filter prezračevanja.

Glejte Za čiščenje in zamenjavo filtra prezračevanja na strani 25.

Odprite ohišje in zamenjajte vse tesnilne trakove ohišja.

Glejte razdelek Namestitev tesnilnih trakov na
strani 28.

7.2 Vijačni spojniki
Vsi vijaki so izdelani iz nerjavnega materiala ali so nerjavni s cinkovo prevleko. Številke artikla lahko najdete v
seznamu nadomestnih delov (IPL).
Uporabiti morate moment zategnitve, v nasprotnem primeru ohišje ni dovolj zatesnjeno pred vlago itd.
Spojnik

Strojna oprema

Orodje

Zatezni moment (Nm)

Pokrov rezalnega modula

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,5

Zgornja šasija na spodnjo šasijo

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Enota kolesnega motorja

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Pokrov akumulatorja

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Rezalni modul na spodnjo šasijo

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Zgornja šasija na rezalni modul

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Zgornja šasija na zadnji modul

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Ščitnik rezalnega priključka

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8
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Spojnik

Strojna oprema

Orodje

Zatezni moment (Nm)

Modul zadnjih senzorjev

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Zobnik rezalnega sistema

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Disk z rezili

Vijak, M4 × 8 mm

Torx 20

1,8

Rezila

Vijak, M4 × 10 mm

Ravni/križni izvijač

1,8

Kolesna matica

Matica M16

24 mm, šestroba

1,8

Nosilec kolesnih krtač*

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,5

Tiskano vezje COM**

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

2,0

Zgornji pokrov do ohišja***

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Odbijač, zadaj in spredaj****

Vijak, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Modul zadnjega ohišja na spodnjo šasijo****

Vijak 5x16 mm

Torx 20

1,8

*dodatek
**samo smart SILENO city, smart SILENO life
***samo McCULLOCH®
****samo Husqvarna®
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8 Odpravljanje težav
8.1 Sporočila
Spodnja tabela vsebuje informacijska sporočila in sporočila o napakah, ki se lahko pojavijo v izdelku.
Opomba: Za več informacij o odpravljanju napak glejte navodila za uporabo.
Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

AKUMULATOR
11

Nizka napetost akumu- Izdelek ne more najti polnilne postaje.
latorja

Vodilna žica je poškodovana. Preverite
indikator LED na polnilni postaji. Glejte
Signal zanke na strani 41.
Spremenite položaj vodilnega kabla.
Glejte Namestitev – Namestitev vodilne
žice v navodilih za uporabo.
Preverite nastavitve glede namestitve
za način iskanja polnilne postaje.

Akumulator je prazen.

Opravite test akumulatorja. Glejte Samodejni preizkus na strani 14.

12

Prazen akumulator

Glejte št. 11 zgoraj.

Glejte št. 11 zgoraj.

30/66

Težava z akumulatorjem

Akumulator ni pravilno priklopljen ali je
v okvari

Razstavite izdelek in preverite, ali je
akumulator pravilno priklopljen. Glejte
Zamenjava akumulatorja na strani 24.

Napačna vrsta akumulatorja

Uporabljajte samo originalne akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec.

Glavno tiskano vezje je v okvari

Glejte Tiskana vezja na strani 20.

58

Začasna težava z aku- Napačna vrsta akumulatorja.
mulatorjem

60

Začasna težava z aku- Okvarjen senzor temperature akumula- Zamenjajte akumulator. Glejte razdelek
mulatorjem
torja.
Zamenjava akumulatorja na strani 24.
Napačna vrsta akumulatorja.

62/63

Začasna težava z aku- Senzor temperature akumulatorja pomulatorjem
sreduje odčitek nizke in visoke temperature.
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Uporabljajte samo originalne akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec.

Uporabljajte samo originalne akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec.
Zamenjajte akumulator. Glejte razdelek
Zamenjava akumulatorja na strani 24.
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Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

MOTORJI
20/21

Blokiran kolesni motor, Trava ali drugi predmeti so se ovili
desno/levo
okrog kolesa.

Preglejte kolesni motor in odstranite
morebitne predmete.

22/23

Težava kolesnega mo- Kolesni motor je v okvari
torja, desno/levo

Preverite delovanje kolesnih motorjev v
prostem teku.

Glavno tiskano vezje je v okvari

Zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte

Kabli do kolesnega motorja so poškodovani

Preverite, ali je napako mogoče odpraviti. Sicer zamenjajte kolesni motor.

Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.

35/36

Preobremenitev koles- Trava ali drugi predmeti so se ovili
nega motorja, desno/ okrog kolesa.
levo

Preglejte kolesni motor in odstranite
morebitne predmete.

25

Blokiran sistem rezanja

Trava ali drugi predmeti so se morda
ovili okoli diska z rezili.

Preglejte disk z rezili in odstranite morebitne predmete.

Disk z rezili je pod vodo.

Premaknite izdelek in odpravite vzrok
nabiranja vode v delovnem območju.

Motor rezila je v okvari.

Prepričajte se, da je hitrost delovanja
motorja rezila ustreza. Glejte Orodja –
Test na strani 11.

Glavno tiskano vezje je v okvari.

Zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte

Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.

Kabli do motorja rezila so poškodovani Preverite, ali je napako mogoče odpraali v okvari.
viti. Sicer zamenjajte motor rezila.

34 - Odpravljanje težav
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Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Omejitvena zanka je okvarjena.

Preverite lučko za signal na polnilni postaji. Glejte Signal zanke na strani 41.

NAMESTITEV
2

Ni signala zanke

Omejitvena zanka ni priključena na pol- Preverite, ali so priključki omejevalne
nilno postajo
zanke pravilno nameščeni v polnilno
postajo.
Napajalnik ni priklopljen.

Preverite povezavo s stensko vtičnico
in ali se je sprožilo ozemljitveno stikalo.
Preverite, ali je nizkonapetostni kabel
priključen na polnilno postajo.

Močnostni kabel je poškodovan ali pa
ni priključen

Preverite, ali je nizkonapetostni kabel
poškodovan.
Preverite, ali je tudi pravilno priključen
na polnilno postajo in napajalnik.

1

Izven delovnega območja

Seznanjanje med izdelkom in polnilno
postajo ne deluje.

Postavite izdelek v polnilno postajo in
ustvarite nov signal zanke.

Omejitvena zanka je napeljana v napačni smeri okoli otoka.

Preverite, ali je bila omejevalna zanka
napeljana v skladu z navodili. Glejte

Motnje zaradi kovinskih predmetov
(ograje, armiran beton) ali zakopanih
kablov.

Poskusite premakniti omejitveno zanko
in/ali ustvariti dodatne otoke v delovnem območju.

ECO način je aktiviran in izdelek se je
poskušal zagnati zunaj polnilne postaje.

Postavite izdelek na polnilno postajo,
zaženite izdelek in zaprite vratca.

Priključki omejevalne zanke na polnilni
postaji so prekrižani.

Preverite, ali je omejevalna zanka pravilno povezana s polnilno postajo.

Namestitev – Omejitve znotraj delovnega območja v navodilih za uporabo.

Omejevalna zanka je preblizu roba de- Preverite, ali je bila omejevalna zanka
lovnega območja.
napeljana v skladu z navodili.
Delovno območje je preveč nagnjeno
pri omejevalni zanki.

Preverite, ali je bila omejevalna zanka
napeljana v skladu z navodili.

Omejitvena zanka je napeljana v napačni smeri okoli otoka.

Preverite, ali je bila omejevalna zanka
napeljana v skladu z navodili. Glejte

Namestitev – Omejitve znotraj delovnega območja v navodilih za uporabo.

Izdelek težko razloči svoj signal od sig- Postavite izdelek v polnilno postajo in
nala druge inštalacije v bližini.
ustvarite nov signal zanke.
Motnje zaradi magnetnih predmetov
(ograje, armiran beton) ali zakopanih
kablov v bližini.

Poskusite premakniti omejitveno zanko
in/ali ustvariti dodatne otoke v delovnem območju.

9

Ujeta

Izdelek se je zapletel.

Izdelek odvozlajte in odpravite težavo.

15

Kosilnica je dvignjena

Ker se je izdelek zataknil, se je vklopil
senzor dviga.

Izdelek odvozlajte in odpravite težavo.

Eden od magnetov senzorja dviga je
obrnjen ali manjka.

Preverite magnet. Glejte Senzorji dviga
na strani 7.

Senzor dviga je v okvari.

Preverite senzor dviga. Glejte Senzorji
dviga na strani 7.
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Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Izdelek se je zapletel.

Osvobodite izdelek in odpravite vzrok,
zaradi katerega so kolesa obtičala. Če
je razlog mokra travnata površina, počakajte, da se travnik posuši, preden
boste ponovno uporabili izdelek.

NAMESTITEV
13

Ni pogona

Na delovnem območju je strmo poboč- Preverite največji zajamčen naklon.
je.
Bolj strma pobočja morate izolirati.
Vodilni kabel na pobočju ni napeljan
pod kotom.

Vodilni kabel položite pod kotom na strmo pobočje.

Izdelek je preveč nagnjen ali pa se je
prevrnil.

Izdelek obrnite in odpravite težavo.

10

Obrnjena

50

Vodilne žice ni mogoče Izdelek ne sprejema več signalov, ki jih Preverite povezavo vodilne žice s polnajti
oddaja vodilna žica.
nilno postajo. Za določitev mesta poškodbe vodilne žice, glejte Iskanje po-

škodbe v omejitveni zanki na strani
42.

56

Kalib. vodilne žice dokončano

Kalibriranje vodilne žice je uspelo.

Ukrepanje ni potrebno.

57

Kalibriranje vodilne žice neuspešno

Kalibriranje vodilne žice ni uspelo.

Preverite, ali so vodilni kabli nameščeni
v skladu z navodili. Nato opravite novo
kalibracijo. Glejte Orodja – Kalibriranje
na strani 12.

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Sporočila
Številka

NOTRANJA DIAGNOSTIKA
18/19

Težava s senzorji trka, Izdelek je ujet.
zadaj/spredaj

Izdelek odvozlajte in odpravite težavo.

4

Težava z senzorji zanke, spredaj

Preverite raven signala A. Glejte Orodja – Informacije na strani 9.

Kabli do tiskanega vezja senzorja so
poškodovani ali odklopljeni.
Tiskano vezje prednjega senzorja zanke je poškodovano.

5

Težava z senzorji zanke, zadaj

Glavno tiskano vezje je v okvari.

Preverite raven signala A. Glejte Orodja – Informacije na strani 9.

32

Težava z senzorjem
nagiba

Senzor nagiba ima napačne vrednosti

Kalibracija senzor nagiba. Glejte Orodja – Kalibriranje na strani 12.
Zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte

Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.

27

Nastavitve obnovljene

Nastavitve se niso shranile in izdelek
ima ponastavljene tovarniške nastavitve.

Če se napaka večkrat ponovi, izdelek
programirajte z najnovejšim glavnim
programom. Glejte Programska oprema na strani 14.
Če se napaka večkrat ponovi kljub uporabi najnovejšega glavnega programa,
zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte

Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.

36 - Odpravljanje težav
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Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Ponastavitev nastavitev ni uspela.

Izdelek programirajte z najnovejšim
glavnim programom. Glejte Programska oprema na strani 14.

NOTRANJA DIAGNOSTIKA
28

Težava pri spominskem vezju

Zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte

Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.

38/501

Težave z elektroniko

Težave s komunikacijo med tiskanim
Izdelek ponovno zaženite tako, da izvezjem HMI in glavnim tiskanim vezjem klopite gumb VKLOP/IZKLOP, počakate 10 sekund in vklopite gumb VKLOP/
IZKLOP.
Prepričajte se, da je kabel med tiskanim vezjem HMI in glavnim tiskanim
vezjem pravilno priklopljen. Prepričajte
se tudi, da kabel ni poškodovan, priščipnjen in da konektor ni poškodovan.
Zamenjajte tiskano vezje HMI. Glejte

Zamenjava tiskanega vezja HMI na
strani 23.

Zamenjajte glavno tiskano vezje. Glejte
Zamenjava glavnega tiskanega vezja
na strani 21.
502

Težave z elektroniko

Težava s pomnilnikom tiskanega vezja Zamenjajte tiskano vezje HMI.
HMI

503

Težave z elektroniko

Težave s tipkovnico

Prepričajte se, da je kabel med tiskanim vezjem HMI in tipkovnico pravilno
priklopljen.
Zamenjajte tipkovnico. Glejte Zamenjava tipkovnice na strani 25.
Zamenjajte tiskano vezje HMI.

504

Težave z elektroniko

Težava z zaslonom

Zamenjajte tiskano vezje HMI.

505

Težave z elektroniko

Parametra za vrsto izdelka na tiskanem Parameter je mogoče odpreti samo
vezju HMI in glavnem tiskanem vezju
med začetnim programiranjem glavnesta različna.
ga tiskanega vezja. Naknadno ga ni
mogoče spreminjati. Zamenjajte glavno
tiskano vezje in se prepričajte, da je izbran ustrezen model izdelka.
Rabljeno tiskano vezje HMI je dovoljeno uporabiti samo, če je bilo predhodno
nameščeno na enako vrsto izdelka. Ne
smete uporabiti tiskanega vezja HMI z
drugega modela.
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Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Predmet ovira izdelek.

Odstranite predmet.

Podstavek je zvit.

Zagotovite, da je podstavek nameščen
na ravni podlagi.

Stik med kovinskimi kontakti na polnilni
postaji in kontaktnimi spoji je morda
slab in izdelek je izvedel več poskusov
polnjenja.

Priklopite izdelek v polnilno postajo in
preverite, ali je stik med kovinskimi
kontakti na polnilni postaji in kontaktnimi spoji dober.

Izdelku je v napoto predmet, ki ji preprečuje, da bi zapustila polnilno postajo.

Odstranite predmet.

Izdelek na podstavku drsi.

Očistite podstavek.

Akumulator se polni s previsokim tokom.

Prišlo je do napake napajalnika ali je
uporabljena napačna vrsta napajalnika
oz. polnilne postaje.

POLNILNA POSTAJA
17

Polnilna postaja blokirana

16

Obstala v polnilni postaji

37

Prevelika polnilna napetost

26

Neveljavna kombinaci- Neznana kombinacija različic program- Izdelek programirajte z najnovejšim
ja
ske opreme v tiskanem vezju HMI in
glavnim programom. Glejte Programglavnem tiskanem vezju.
ska oprema na strani 14.

Sporočila
Številka

Sporočilo

Vzrok

Ukrep

Izdelek je nastavljen v načinu delovanja Sekundarno območje.

Namestite izdelek na polnilno postajo.
To je običajno in vam ni treba ukrepati.

SPOROČILA BREZ KOD NAPAK
Ni podatka

Potrebuje ročno polnjenje

8.2 Znaki
Spodaj so opisani najbolj pogosti znaki. Vsi znaki so razvrščeni glede na primere, v katerih se najpogosteje pojavijo.
1.
2.
3.
4.

Košnja
Iskanje
Sledenje vodilni žici
Priklop

5. Polnjenje
6. Razno

Opomba: Za več informacij o odpravljanju napak glejte navodila za uporabo.
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8.2.1 Znaki med košenjem
Znak

Vzrok

Ukrep

Neenakomerno pokošena površina

Izdelek deluje premalo ur na dan.

Podaljšajte delovni čas.

Delovno območje je preveliko.

Poskusite omejiti velikost delovnega območja ali podaljšati delovni čas.

Topa rezila.

Zamenjajte vsa rezila in vijake, da bodo
rotirajoči deli uravnoteženi.

Predolga trava glede na nastavljeno viši- Povečajte višino košnje in jo nato postono košnje.
poma zmanjšujte.

Izdelek deluje ob napačni uri

Nepravilne nastavitve pokritosti trate.

Preverite nastavitve pokritosti trate in jih
izboljšajte za namen namestitve.

Ne sledi vodilnemu kablu do določenih
območij.

Preverite vodilni signal. Glejte Orodja –
Informacije na strani 9.

Kopičenje trave okoli diska z rezili ali
okoli motorne gredi.

Preverite, ali se disk z rezili vrti brez težav. V nasprotnem primeru boste morali
odstraniti disk z rezili ter z njega očistiti
travo in tujke.

SensorControl/Lawn shield preveč skrajša čas košnje.

Preverite in spremenite nastavitve. Glejte
navodila za uporabo.

Začetni in končni čas košnje sta napačna.

Prilagodite nastavitve začetnega in končnega časa košnje.

SensorControl/Lawn shield skrajša čas
košnje.

Preverite in spremenite nastavitve. Glejte
navodila za uporabo.

Izdelek vibrira

Napačno število rezil ustvari neravnoves- Prepričajte se, da rezila ne manjkajo ali
je.
da je z enim vijakom nameščenih več rezil.

Čas košnje med polnjenji je
krajši od normalnega.

Trava ali tujki blokirajo disk z rezili ali ko- Odstranite in očistite disk z rezili. Opravilesa. Vzrok je lahko tudi zmanjšana
te test akumulatorja, da določite njegovo
zmogljivost akumulatorja.
zmogljivost. Glejte Test baterije na strani
42.

Čas košnje in čas polnjenja
sta krajša kot običajno

Zmanjšana zmogljivost akumulatorja.

Opravite test akumulatorja, da določite
njegovo zmogljivost. Glejte Test baterije
na strani 42.

Izdelek se premika v majhnem Menjalnik kolesnega motorja podrsava.
krogu ali pa se pri obračanju
eno kolo zaklene, namesto da
bi se vrtelo nazaj.

Preverite delovanje kolesnih motorjev v
prostem teku. Napetost akumulatorja mora biti v tem preizkusu večja od 18 V.
Prepričajte se, da se oba kolesna motorja
zaženeta s 50-odstotno močjo. Nato povečajte moč na 100 %. Pri 100 % mora
biti hitrost posameznega kolesa najmanj
35 cm/s. Prepričajte se, da z blokiranjem
posameznega kolesa ne drsita menjalnika motorjev. Med blokiranjem mora biti
hitrost enaka 0 cm/s. V primeru napake
zamenjajte kolesni motor.

Izdelek se ne odziva ob pritisku gumba STOP

Odstranite predmet ali umazanijo izpod
gumba STOP.

1067 - 001 - 16.04.2019

Predmet ali umazanija pod gumbom
STOP.
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8.2.2 Znaki med iskanjem
Znak

Vzrok

Izdelek deluje, vendar se disk
z rezili ne vrti

Izdelek išče polnilno postajo. Disk z rezili To je običajno in vam ni treba ukrepati.
se ne vrti, ko izdelek išče polnilno postajo.

Ko išče polnilno postajo, se iz- Vodilna zanka je prekinjena.
delek ne pomika ob vodilni žici.

Ukrep

Preverite vodilni signal ter nastavitve za
sledenje vodilni žici. Glejte Orodja – Informacije na strani 9.

8.2.3 Znaki med priklopom
Znak

Vzrok

Ukrep

Izdelek zazna signal F, vendar Umazanija/listi/trava so se nabrali na pol- Očistite polnilno postajo.
se ne more priklopiti
nilni postaji in preprečujejo stik med kovinskimi kontakti izdelka in kovinskimi
kontakti na polnilni postaji.
Okvara tiskanega vezja polnilne postaje
ali žice F.

Zamenjajte polnilni stolp (vključuje novo
tiskano vezje). Glejte Za zamenjavo polnilnega stolpa na strani 29.

Izdelek ne zaznava polja F, zato se pred
polnilno postajo ne obrne.

Preverite indikator LED na polnilni postaji
in navodila za odpravljanje napak v signalu zanke. Glejte Signal zanke na strani
41.

Znak

Vzrok

Ukrep

Čas košnje in čas polnjenja
sta krajša kot običajno

Nizka zmogljivost akumulatorja.

Opravite test akumulatorja, da določite
njegovo zmogljivost. Glejte Samodejni
preizkus na strani 14.

Izdelek zapelje naravnost v
polnilno postajo

8.2.4 Znaki med polnjenjem

Izdelek ne zapusti polnilne po- Vklopljen je parkirni način.
staje
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Ponovno zaženite izdelek na glavnem ali
sekundarnem območju.

Nastavitve urnika preprečujejo izdelku,
da bi zapustil polnilno postajo.

Preverite nastavitve urnika. Preverite tudi, ali ura prikazuje trenutni čas.

Izdelek se ne napolni do konca.

Preverite, ali se izdelek polni. Prepričajte
se, da vrednost za tok ustreza priporočenim vrednostim. Če so kovinski kontakti
ožgani ali obloženi, jih očistite z gladko
brusilno krpo. Preverite, da sta modul zadnjih senzorjev in polnilni stolp pravilno
priključena in nepoškodovana.
Če se težave ne da odpraviti, poskusite
naslednje:
• Zamenjajte polnilni stolp.
• Zamenjajte modul zadnjih senzorjev.

Pokvarjen napajalnik.

Preverite, ali se izdelek polni. Preverite,
ali vrednost za tok ustreza vrednostim
smernic iz razdelka Sistem akumulatorja
na strani 24.
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8.2.5 Razni znaki
Znak

Vzrok

Ukrep

Zaslon je osvetljen, vendar ob Glavno tiskano vezje je v okvari.
uporabi tipkovnice ni nobenega odziva

Reprogramirajte glavno tiskano vezje s
programom Autocheck. Glejte Programi-

ranje blokiranega glavnega tiskanega
vezja na strani 14.

Zamenjajte tipkovnico. Glejte Zamenjava
tipkovnice na strani 25.

Okvarjena tipkovnica.
Na zaslonu se prikaže besedi- Tiskano vezje HMI je blokirano.
lo Nalaganje programa

Izdelek programirajte s programom Autocheck.

Zaslon utripa ali prikazuje nepravilne informacije

Izdelek programirajte s programom Autocheck.

Tiskano vezje HMI je blokirano.

8.3 Signal zanke
Opomba: Za več informacij o odpravljanju napak glejte
navodila za uporabo.
Pri merjenju jakosti signala zanke je treba izdelek
postaviti v polnilno postajo. Uporabite funkcijo menija
Orodja – Informacije – Zanka, da preverite, ali je moč
signala v okviru pričakovanih vrednosti. Preizkus
omogoča hiter odgovor na to, ali polnilna postaja
proizvaja vse signale in ali jih izdelek lahko zaznava.
Glejte Orodja – Informacije – Zanka na strani 10.

8.3.1 Odpravljanje težav signala zanke
Vedno začnite tako, da preverite lučko LED v polnilni
postaji. Na ta način lahko hitro ugotovite, kje začeti
odpravljati težave.

V primeru napak v polnilni postaji sledite navodilom v
navodilih za uporabo in navodilom spodaj.
8.3.1.1 Sveti zeleno
Indikator LED v polnilni postaji sveti zeleno, vendar niti
sprednji niti zadnji senzor zanke ne zaznavata signala
zanke:
1. Ustvarite nov signal zanke. Če izdelek še vedno ne
najde signala zanke, preizkusno zaženite izdelek in
nadaljujte z 2. korakom.
2. Zamenjajte polnilni stolp. Glejte Za zamenjavo
polnilnega stolpa na strani 29.
8.3.1.2 Utripa zeleno
Izdelek ima omogočen ECO način in po kablih za zanko
se trenutno ne prenaša noben signal zanke. Če je bil
izdelek ročno odstranjen iz polnilne postaje brez
predhodnega pritiska na gumb STOP, je lahko ECO
način še vedno omogočen (utripajoča zelena), tako da
sistem zanke ne oddaja nobenega signala. Ročni zagon
sistema zanke:
1. Postavite izdelek na polnilno postajo in pritisnite
gumb STOP.
8.3.1.3 Utripa modro
Modro utripanje je verjetno poškodba omejitvene zanke.

Tabela 10: Barve indikatorja LED polnilne postaje
Barva

Stanje

Sveti zeleno

Vsi signali so brezhibni

Utripa zeleno

ECO način

Utripa modro

Okvara omejevalne zanke.

Utripa rumeno

Vodilni kabel je poškodovan.

Utripa rdeče

Okvara v signalu polnilne
postaje.

Sveti rdeče

Napaka na tiskanem vezju
ali neustrezno napajanje v
polnilni postaji.
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1. Preverite povezave s polnilno postajo.
2. Odklopite vse kable iz polnilne postaje.
3. Z multimetrom izmerite upornost v omejitveni zanki.
Vrednost upornosti za brezhibno omejitveno zanko
mora znašati od 0 do 20 ohmov.
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vsak teden za eno ali dve višini postopoma znižujte,
dokler ne dosežete želene višine.
Poškodbo žice lahko poiščete z orodjem za zaznavanje
poškodb proizvajalca ali ročno, kot je opisano v
navodilih za uporabo.
Postopek vključuje postopno krajšanje razdalje zanke,
kjer je prišlo do poškodbe, dokler ne ostane samo še
zelo kratek del kabla.

8.5 Test baterije
Če je zmogljivost baterije izdelka slaba, bo izdelek kosil
krajši čas. Izdelek se lahko zaustavi in prikaže se
sporočilo Nizka napetost baterije.
•
•

Vrednost > 20 ohmov: Označuje poškodbo v
omejitveni zanki. Poiščite in popravite napako. Glejte
Omejevalna zanka na strani 6.
Vrednost < 20 ohmov: Označuje brezhibnost
omejitvene zanke. Zamenjajte priključke na polnilno
postajo. Če napaka ni odpravljena, zamenjajte vezje
v polnilni postaji. Glejte Za zamenjavo polnilnega
stolpa na strani 29.

8.3.1.4 Utripa rumeno
Rumeno utripanje označuje napako v vodilnem kablu.
1. Preverite, ali je konektor vodilnega kabla pravilno
priključen na polnilno postajo.
2. Zamenjajte vodilni konektor.
3. Vodilni kabel je poškodovan. Poiščite okvaro.
Zamenjajte poškodovani del vodilnega kabla z
novim in ga združite z originalnim spojnikom.
8.3.1.5 Utripa rdeče
Rdeče utripanje označuje prekinitev žice F v anteni
polnilne postaje.
1. Zamenjajte polnilni stolp. Glejte Za zamenjavo
polnilnega stolpa na strani 29.
8.3.1.6 Sveti rdeče
Stalna rdeča luč označuje napako v tiskanem vezju ali
napačno napajanje polnilne postaje.
1. Preverite napajalni kabel.
2. Zamenjajte polnilni stolp. Glejte Za zamenjavo
polnilnega stolpa na strani 29.

8.4 Iskanje poškodbe v omejitveni zanki
Do poškodbe kabla za zanko običajno pride zaradi
fizične poškodbe zanke, npr. z uporabo lopate pri delu
na vrtu. V državah, kjer tla zamrznejo, lahko zanko
poškodujejo tudi ostri kamni, ki se premikajo v tleh.
Poškodbe lahko nastanejo tudi zaradi previsoke
napetosti v zanki med namestitvijo.

Opomba: Test baterije lahko opravite s programom
Autocheck, a do najbolj zanesljivega rezultata boste
prišli, ko izdelek zaženete v namestitvi.

8.5.1 Opravljanje testa akumulatorja
1. Akumulator napolnite do konca.
2. Med izvajanjem testa akumulatorja mora biti stopnja
upora med košnjo nizka. Zato mora biti višina košnje
nastavljena na najvišjo.
3. Izdelek naj kosi v ročnem načinu delovanja, dokler
se akumulator ne izprazni do konca.
4. Ko se akumulator izprazni, se izdelek zaustavi.
Rezultati testa akumulatorja se bodo samodejno
shranili in jih lahko najdete v programu Autocheck ali
v meniju Orodja.

8.5.2 Vrednotenje testa baterije
Nova baterija ima skupno kapaciteto 2100 mAh, vendar
je napolnjena le na 1700 mAh. Rezultati testa
zmogljivosti nove baterije so običajno okrog 1600 ali
1700 mAh.
S starostjo se zmogljivost baterije zmanjšuje. Če je
prikazana zmogljivost baterije približno 1000 mAh ali
manj, je baterija morda slaba ali jo je treba zamenjati.
Ocena mora temeljiti na zadnjih izvedenih testih, saj
lahko prvi test pokaže napačno vrednost. Zato je bolj
praktično opraviti test baterije v zvezi z normalnim
delovanjem ali v zvezi z nedavnim delovanjem kosilnice.
Opomba: Vrednosti so približne in se lahko med izdelki
in baterijami razlikujejo.
Opomba: Če izdelek ni deloval že več kot dva meseca,
opravite vsaj dva in raje tri teste baterije.

Če travo pokosite zelo nizko takoj po namestitvi, lahko
poškodujete izolacijo kabla. Nekatere poškodbe izolacije
lahko povzročijo motnje šele nekaj tednov oziroma
mesecev pozneje. Da to preprečite, prvi teden po
namestitvi vedno izberite najvišjo višino košnje in jo nato

42 - Odpravljanje težav
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9 Transport skladiščenje in odstranitev
9.1 Prevoz

•

Priložene litij-ionske baterije so skladne z zahtevami
zakonodaje o nevarnem blagu.
•
•

Upoštevajte vse veljavne nacionalne predpise.
Pri transportu, tudi če ga izvaja tretja oseba ali
posrednik, je treba upoštevati posebna navodila na
embalaži in nalepkah.

9.2 Čiščenje
POZOR: Za čiščenje robotske kosilnice nikoli ne
uporabljajte visokotlačnega čistilnika. Pri
čiščenju nikoli ne uporabljajte topil.
OPOZORILO: Gumb VKLOP/IZKLOP mora biti
izklopljen. Pri čiščenju spodnje strani ohišja
nosite rokavice.

•

Če je polnilna postaja v zaprtem prostoru, s polnilne
postaje odklopite in odstranite napajalnik ter vse
druge konektorje. Konce vsakega konektorskega
kabla vstavite v posodo z mastjo.
Če je polnilna postaja na prostem, s polnilne postaje
ne odklopite napajalnika in drugih konektorjev.

9.4 Informacije o varovanju okolja
Odlaganje tega izdelka med običajne
gospodinjske odpadke ni dovoljeno.
Spoštujte lokalne zahteve za recikliranje
in veljavne predpise. Pred dokončno
odstranitvijo kosilnice morate iz nje
odstraniti baterijo.

9.5 Odstranitev baterije za recikliranje
Za odstranjevanje baterije za reciklažo glejte navodila za
uporabo.

1. Razstavite ohišje, da temeljiteje očistite ohišje,
pokrov zaslona in šasijo.
2. Za bolj temeljito čiščenje razstavite disk z rezili.
Opomba: Pomembno je, da očistite morebitno travo
in umazanijo med šasijo in diskom z rezili ter med
diskom z rezili in rezili.
3. Opravite test motorja rezil. Med delovanjem motorja
rezila prisluhnite neobičajnim zvokom.
4. Preizkusite različne nastavitve višine reza med
delovanjem motorja.

9.3 Skladiščenje v zimskem času
Pred zimskim skladiščenjem izdelka storite naslednje:
1. Izdelek izklopite z gumbom VKLOP/IZKLOP.
2. Izdelek očistite.
3. Disk z rezili odstranite in očistite okoli rezil in okoli
motornih gredi.
4. Razstavite pogonska kolesa in z motornih gredi
odstranite travo in druge predmete. Očistite navoje
na kolesih. Ponovno namestite kolesa.
5. Akumulator napolnite do konca.
POZOR: Pred zimskim shranjevanjem mora
biti akumulator popolnoma napolnjen. Če
akumulator ni popolnoma napolnjen, se
lahko poškoduje in v nekaterih primerih
postane neuporaben.
•
•

Izdelek skladiščite na suhem mestu, kjer ne zmrzuje.
Med skladiščenjem mora izdelek stati z vsemi kolesi
na ravnih tleh, v nasprotnem primeru je treba
uporabljati originalni stenski obešalnik.
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10 Tehnični podatki
10.1 Tehnični podatki
Za tehnične podatke glejte navodila za uporabo in
spletno stran proizvajalca.

44 - Tehnični podatki

1067 - 001 - 16.04.2019

1067 - 001 - 16.04.2019

Tehnični podatki - 45

46 - Tehnični podatki

1067 - 001 - 16.04.2019

1067 - 001 - 16.04.2019

Tehnični podatki - 47

ORIGINALNA NAVODILA
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.
Avtorske pravice © 2019 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane.

114 12 39-84

www.husqvarna.com
www.gardena.com
www.mcculloch.com
2019-03-04

