
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

ROBOTS ZĀLES PĻĀVĒJS

Pirms zāles pļāvēja lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju turpmākai lietošanai.

ROHS



SATURA RĀDĪTĀJS

1. IEVADS UN DROŠĪBA      1

2. ĪSS KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SASTĀVDAĻU APRAKSTS      3

3. UZSTĀDĪŠANA      6

4. VADĪBAS PANELIS UN TĀLVADĪBA      10

5. LIETOŠANA      11

6. APKOPE UN UZGLABĀŠANA      15

7. IESPĒJAMO PROBLĒMU NOVĒRŠANA      16

8. UZBŪVES SHĒMA      18



Šī produkta oficiālais pārstāvis Latvijā ir 
SIA “Smartrobby”. 

Dzirciema iela 119-B, Rīga, LV-1055

Paldies, ka esat iegādājies mūsu produktu. Jums būs 
papildus brīvais laiks, ko izbaudīt, kamēr mūsu 
zāles pļaušanas robots pļaus jūsu zālienu. Jūs būsiet
pārsteigts par sava zāliena izskatu un, pats labākais,   

  

SVARĪGI!  

Robots-zāles pļāvējs var būt bīstams, 

ja tiek izmantots nepareizi!

BRĪDINĀJUMS

Sekojošās lapas satur svarīgas drošības un 

 visām instrukcijām šajā pamācībā. Uzmanīgi izlasiet 
un pārskatiet visas drošības instrukcijas, brīdinājumus
un ierosinājumus, kurus satur šī pamācība. 

Instrukcijas, ierosinājumu un brīdinājumu neievērošana 
var novest pie nopietniem, pat letāliem ievainojumiem, kā 

 lietotājiem, tā apkārtējiem, kā arī pie personīgā īpašuma  

ka SmartRobby robots to būs paveicis tieši priekš Jums.

1. IEVADS UN DROŠĪBA

1. IEVADS UN DROŠĪBA

1.1 IEVADS 

Pļaušanas robotu drīkst izmantot tikai tie, kas ir
rūpīgi iepazinušies ar šīs pamācības instrukcijām un 
pārzina pļāvēja darbības principus.
Modelis: S520

ekspluatācijas instrukcijas. Lūdzu, izlasiet un sekojiet 

bojājumiem. Oriģinālo robota konstrukciju nav atļauts 

Produkts, produkta specifikācijas un šis dokuments var 
tik mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārējās preču 
zīmes pieder to likumiskajam īpašniekiem.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Izlasiet lietošanas pamācību uzmanīgi 
un saprotiet tās saturu pirms lietojiet 
savu robotu!

1.2 Simboli uz pļāvēja

Šie simboli ir atrodami uz pļāvēja. Izpētiet tos kārtīgi, 

lai saprastu to nozīmi.

1. Šie simboli ir uzlīmēti uz augšējā vāka.
Lūdzu, uzmanīgi  iepazīstieties ar to nozīmi
pirms izmantojat ierīci.

1. BRĪDINĀJUMS - šī ir bīstama elektroierīce.
Esiet piesardzīgs un sekojiet visām drošības 
instrukcijām un brīdinājumiem! 

2. Pirms uzsākt kādu darbību ar ierīci, rūpīgi izlasiet 
un izprotiet lietošanas pamācību. 

3. Lietošanas laikā no pļāvēja var tik izsviesti 
priekšmeti, saglabājiet drošu attālumu no ierīces, 
kad tā darbojas, esiet piesardzīgi. 

4. Turiet bērnus, dzīvniekus un apkārtējos drošā
attālumā no pļāvēja, kad tas darbojas.

5. UZMANĪBU – izslēdziet ierīci pirms aizskarat 
vai paceļat to. 

6. Nekad neizmantojiet augsta spiediena mazgātāju 
vai tekošu ūdeni, lai tīrītu pļāvēju.

7. Asi rotējošie asmeņi. Netuviniet rokas un kājas, 
nemēģiniet pļāvēju pacelt, izmantojot rotējošās daļas. 

8. UZMANĪBU – nesēdiet uz ierīces. 

    2. Roktura simbols.

          Vienmēr paceliet pļāvēju, izmantojot rokturi.

                                               

BRĪDINĀJUMS
Nepareizi paceļot pļāvēju, var tikt
izraisīti smagi ievainojumi vai nāve. 

Nesiet pļāvēju, izmantojot rokturi aizmugurē,
zem pļāvēja. Nesiet pļāvēju ar asmeņu ierīci 
vērstu virzienā prom no ķermeņa.

    3. Specifikācijas simboli

Uzlīmēts uz pļāvēja Uzlīmēts uz uzlādes stacijas

: Elektrisko iekārtu atkritumi nedrīkst tikt izmesti kā 
  sadzīves atkritumi. Lūdzu nodot pārstrādei, ja 
 iespējams. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai 

ADDRESS: XX
                      Ievadiet XX pļāvējā, lai saskaņotu saziņu starp uzlādes  
                      staciju un robotu-zāles pļāvēju.

    

S.N.: XXXX     XX       XX     XXX
gads mēnesis datums numurs

Product name: Robot lawn mower 
Model: S520         IP54
Input: 29.4 V        4A    85W

         
   

Made in China    

ROHS  

S.N.:XXXXXXXXXXXS520   
Address:XX

Product name: Robot lawn mower 
Model: S520         IP54
Input: 29.4 V        4A
Ouput  29.4     4A        

    

: V

Made in China    

ROHS  

mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par pārstrādes

mainīt. Jebkuras veiktās izmaiņas ir katra paša risks.
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Tālr.: +371 26680333
E-pasts: info@smartrobby.com

iespējām.

www.smartrobby.com 

SIA “Smartrobby” SIA “Smartrobby”



1. IEVADS UN DROŠĪBA

Šī uzlīme ir pielīmēta uz uzlādes stacijas, lūdzu, 
pārliecinieties, ka tā ir novietota ar šo uzlīmi pret 
zālienu. Norādījuma neievērošana var nodarīt 

BRIESMAS! Asi rotējoši
 asmeņi! Lai izvairītos no 

 nopietnām traumām, 

 

4. Uzlādes stacijas simbols.

5. Brīdinājuma simbols.

 netuviniet kājas un rokas.

1.3 Lietošanas pamācības simboli

Šie simboli var tik atrasti šajā lietošanas pamācībā.

Brīdinājuma kaste norāda uz riska pastāvēšanu gūt 

Informācijas kaste norāda uz materiālo zaudējumu 

risku, īpaši, kad sniegtās instrukcijas nav ievērotas.

Šī kaste tiek izmantota, lai norādītu uz kļūdas riskiem

BRĪDINĀJUMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

lietošanā.

 1.4 Drošības instrukcijas

-  Izlasiet lietotāja/lietošanas pamācību uzmanīgi un     
   sekojiet visām drošības un brīdinājumu instrukcijām.

-  Ierīcei ir asi rotējošie asmeņi! Nekad nepieļaujiet  
   nepieskatītu pļāvēja darbību. Nodrošiniet apkārtējo, 
   bērnu un dzīvnieku atrašanos prom no pļāvēja, kad 

-  Nekad neļaujiet nevienam braukt vai sēdēt uz pļāvēja.

-  Nekad neļaujiet nevienai personai, kura nepārzina 
   drošu pļāvēja lietošanu, to izmantot.

-  Turiet rokas un kājas prom no griešanas asmeņiem  
   un citām kustīgajām daļām.

-  Nekad nemēģiniet labot vai pielāgot pļāvēju, kamēr 

- Izpētiet un atbrīvojiet pļaujamo platību no visiem 
   nevēlamiem priekšmetiem  (rotaļlietām, koku zariem, 
   priekšmetiem no drēbes, jebkā, kas īsāks par 6 cm) 

- Nekad neceliet pļāvēju vai nemēģiniet izpētīt tā
   asmeņus, kamēr pļāvējs darbojas.

- Vienmēr izslēdziet strāvas padevi pirms paceļat vai 
   mēģiniet pielāgot pļāvēju. 

- Kad darbināt pļāvēju manuālajā režīmā, ieturiet 

   atbilstošus apavus.

- Nelietojiet pļāvēju uz nogāzēm, kas ir slīpākas par  

  ar nelīdzenu virsmu.

   ierīcēm ir sabojāta vai nedarbojas. 

- Nemēģiniet izslēgt drošības vai aizsardzības detaļas 

  tas darbojas. 

   drošu attālumu visos virzienos no pļāvēja un lietojiet

   30 grādu leņķi, vai izmantojiet manuālo režīmu nogāzēs  

- Nelietojiet pļāvēju, kad kāda no drošības detaļām vai 

   vai ierīces.

- Izmantojiet biezus cimdus, kad pārbaudāt asmeņus, 

- Nēsājiet acu aizsargu un izmantojiet cimdus, kad
   ierīkojat virtuālās sienas vadu un nostiprināt vada 
   stabus un tapas. Cieši nostipriniet visas tapas, 

- Neizmantojiet pagarinātāju uzlādes stacijas strāvas 

- Izmantojiet tikai oriģinālā aprīkojuma barošanas bloku 
   un barošanas avotu/lādētāju.

- Neizmantojiet barošanas avotu/lādētāju, ja vads ir 

- Nenovietojiet metāliskus priekšmetus zonā pie uzlādes 
   plāksnēm uz uzlādes stacijas.

- Nenovietojiet metāliskus priekšmetus pāri pļāvēja 

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz uzlādes stacijas     

savienojošās zonas vai uzlādes stacijas vadības paneļa. 

- Pļāvējam ir asi rotējošie asmeņi! Lūdzu, uzmaniet  
   pļāvēju, kad tas pļauj, lai nepieļautu smagas traumas. 

- Saglabājiet zāles pļāvēju ideālā darba kārtībā,  
   nodrošinot ražotāja norādītos tehniskās apkopes  
    pasākumus. Laba tehniskā apkope garantē labāku
  darbību un ilgāku kalpošanas laiku.

- Lai neatgriezeniski nesabojātu elektriskās un    
elektronikas  daļas, nemazgājiet robotu ar augsta 

    spiediena sprauslām un nemērciet to ūdenī daļēji vai 

- Pilnībā aizliegts lietot robotu sprādzienbīstamā un
    uzliesmojošā vidē. 

- Operators un lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai  
  riskiem, kas tiek radīti citiem cilvēkiem vai to īpašumam. 

   vai veicat to tehnisko apkopi. 

    lai aizsargātu tīklu no paklupšhanas izraisīšanas. 

   padevei.

   sabojāts.

   uzlādes galviņām.

    pilnībā, jo tas nav ūdensnecaurlaidīgs.

- Aizpildiet visas mazās bedres un izlīdziniet visus 
paugurus darbības teritorijā, lai nodrošinātu perfektu darbību. 

CAUTION!

Position this side of the Charging Station

towards lawn interior.

DANGER
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kaitējumu īpašumam un cilvēkiem.   

miesas bojājumus.

tas darbojas.

pirms izmantojiet pļāvēju. 



2. ĪSS KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SASTĀVDAĻU APRAKSTS

 2. ĪSS KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SASTĀVDAĻU APRAKSTS

 Šī nodaļa satur informāciju, kuru Jums būtu jāzina pirms veicat uzstādīšanu.

1 Atvāžamais vāks: Atveriet to, lai  
regulētu griešanas augstumu vai 

2 Regulēšanas poga: Pagrieziet  

3

4

5

USB savienotājs

6

Uzlādes plāksne

7

Ieslēgšanas poga

8

Avārijas poga uz vadības paneļa: 
Nospiediet, lai izslēgtu pļāvēju

9

10

Asmens

11

Asmens aizsargs

Bāzes poga. Nospiežot to, 
kad pļāvējs ir ieslēgts, tas 

Rokturis (pieskaršanās sensors). 
Pieskaroties tam, kad tas strādā, 
pļāvējs uzreiz apstāsies. 

regulēšanas pogu, lai mainītu    
griešanas augstumu no 2,5–6 cm

automātiski dosies uz uzlādes 
staciju.

12

Virtuālās sienas gaisma 13

Uzlādes gaisma. 
sarkana: notiek uzlāde, zaļa: 
pilnībā uzlādēts/bezdarbībā

Nolietojamās daļas:
1. Asmeņi
2. Virtuālās sienas vads
3. Virtuālās sienas vada

4. Tapas
5. Mietiņi
6. Tālvadības pults baterija

8

6

5

7

 2.1 Šajā kastē atrodas 

2 3

4

1

9

10

9

nospiestu Ieslēgšanas pogu.

Lietus sensors
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8. Aizmugurējie riteņi
9. Priekšējie riteņi

16

12

13

11

15
14

17

18 19

20 21 22

24 25 26 27

23

bezkrāsaina: labs savienojums, 
sarkana: bojājums savienojumā/

14

15

Jaudas terminālis

16

Virtuālā kabeļa terminālis 

17

Uzlādes galviņa

18 Lādētājs

19 Virtuālās sienas vads (100m):
Izmanto, lai iezīmētu pļaušanas teritoriju 
un izveidotu virtuālo sienu pļāvējam.

20 Virtuālās sienas vada savienojumi 

virtuālo kabeli.

21 Tapas (100 gab.): izmanto, lai
nostiprinātu virtuālās sienas vada
pie zemes apkārt zāliena perimetram 
un šķēršļiem.

Caurums mietam

22 Mieti (4 gab.)
Izmanto, lai nostiprinātu uzlādes 
staciju pie zemes. 

23

24

25

Tālvadības pults baterija (2 gab.)

Tālvadības pults (1 gab.)

Rezerves asmeņi (4 gab.) 

Sešstūrveida uzgrieznis (1 gab.)26

Lietošanas pamācība27

    savienojumi

nedarbojas

7. Sešstūrveida uzgrieznis

(10 gab.): izmantojami, lai savienotu 
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2.2 S520 funkcijas
-  Pacelšanas sensors

   Pacelšanas sensors ir novietots starp augšējo un vidējo

-  Slīpuma sensors

   Pļāvējs ir aprīkots arī ar slīpuma sensoru, kad pļāvējs 
   ir noliekts par vairāk kā 30 grādiem jebkurā virzienā,
   tas pārtrauks darboties 2 sekundēs.

-  Trieciena sensori
Viss virsējais vāks ir kustināms. Gan priekšējā, gan 

    abas pļāvēja sānu puses ir aprīkotas ar trieciena
    sensoriem, kuri aktivizējas, saduroties ar cietu, 
    nekustīgu priekšmetu, vismaz 6 cm vertikāli garu no
    pļāvēja atbalsta virsmas. Kad šis sensors tiek aktivizēts,

-  Lietus sensori

   Uz vadības paneļa, kas atrodas uz pļāvēja virsmas, 
   izvietoti divi lietus sensori. Pļāvējs automātiski dosies 
   atpakaļ uz uzlādes staciju, sākot līt lietum. Lietus sensors 

   Ieslēgts: pļāvējs dosies uz uzlādes staciju, ja līs lietus.
   Izslēgts: pļāvējs turpinās strādāt, kad līs lietus.

-  Pieskaršanās sensors
   Pieskaroties rokturim pļaušanas laikā, pļāvējs pārtrauks

    darboties 0,5 sekundēs.

-  Bezvadu tālvadība

vāku. Ja pļāvējs ir pacelts no zemes, tad tas pārtrauks 
 strādāt vienas sekundes laikā.

     pļāvējs pārtrauc kustību, kas vērsta tā virzienā un
     maina to pretēji projām no šķēršļa. 

    var tikt IESLĒGTS/IZSLĒGTS, izmantojot vadības paneli.

-  Pļaušanas grafiks
   Iestatiet vienas nedēļas pļaušanas grafiku (no 
   pirmdienas līdz svētdienai, vienreiz dienā). Šī funkcija

-  Pretzagļu funkcija
   Pļāvējam ir paroles aizsardzības funkcija, lai aizsargātu   

to pret zagļiem. Turklāt pļāvējs nevar tikt ieslēgts bez

-  Pļaušanas platums: 28cm

-  Viegli maināmi pļaušanas augstumi
   2,5 cm - 6 cm. Augstums maināms manuāli.

-  Automātiskā uzlādes sistēma
   Kad pļāvējam ir zems baterijas līmenis, tas automātiski 
   

 

izslēdz pļaušanas motoru un meklē virtuālās sienas
    vadu. Tiklīdz atrasts, tas sekos virtuālās sienas vadam uz

uzlādes staciju automātiski. Kad baterija ir pilnībā 
   uzlādēta, pļāvējs atkāpsies pāris centimetrus atpakaļ, lai
   atkal atrastos gaidīšanas režīmā.

-  Avārijas apturēšanas slēdzis
   Uz pļāvēja ir novietots sarkanas krāsas avārijas slēdzis.
   Kad tas tiek nospiests, pļāvējs nekavējoties apstājas.

     Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai

jāizmanto kopā ar AREA (apgabala) funkciju.

uzlādes stacijas.

   pļāvēju atkal ieslēgtu.

-  Divi pļaušanas režīmi
   Pļāvējam ir divi pļaušanas režīmi - doties taisni un
  doties pa apli (augstāka efektivitāte). Automātiskajā

   režīmā pļāvējs izvēlēsies pļaušanas režīmu intuitīvi. 
   Tas dosies taisni, ja zāle būs reta vai nopļauta, un pa 
  apli, ja zāle būs blīva un gara.

   Manuālajā režīmā pļāvējs dosies tur, kur to vadīs. 

-  Spiediena sensori
Spiediena sensors izvietots uz virsējā vāka. Ja bērns vai
kāds cits brauks vai apsēdīsies uz pļāvēja, tas pārtrauks 
darbību 1 sekundes laikā.

-  

   vada (mēs iesakām lietot 100-600m virtuālās sienas 
   vadu). Pļāvējs sekos virtuālās sienas vadam uz uzlādes

    staciju, virtuālās sienas vads darbojas kā virtuāls žogs, 

   virtuālās sienas vada un sāk pļaut iekšienē.

-  Pļāvējs pārtrauc darboties, ja virtuālās sienas vads
   ir atvienots vai uzlādes stacijai nav strāvas.

   Ja virtuālās sienas vads ir atvienots vai sabojāts, vai 
    uzlādes stacijai pazudusi strāva, pļāvējs pārtrauc strādāt 

-  Četri soļi drošai pļāvēja iedarbināšanai
   Lai iedarbinātu pļāvēju, ir jāveic 4 darbības: 

-  Pārslodzes aizsardzība
   Pļaušanas bezkontakta motors un divi virzes motori  

   
 tiek pastāvīgi uzraudzīti darbības laikā, lai novērstu 

   iespējamu kāda motora pārpūli.  Ja tas tiek atklāts, 
    pļāvējs nekavējoties pārtrauc darbību.

-  Ūdensnecaurlaidība
   Ūdensnecaurlaidīga konstrukcija, iekšējais vāks zem
   augšējā vāka aizsargā iekšējās detaļas no mitruma.

-  LCD ekrāns

Virtuālās sienas vads
   Robots-zāles pļāvējs nevar darboties bez virtuālās sienas

 LĪNIJA (virtuālās sienas vads) var tik IESLĒGTA/

-  Elektronisks kompass
Pļavējam ir kompasa navigācijas sistēma, lai saglabātu 

    līdz tas sastopas ar uzlādes plāksni, tas dodas prom no  

 Ūdensnecaurlaidības klase ir IP54. 

-  Vairāku zonu funkcija
Jūs varat sadalīt pļaušanas teritoriju vairākās atsevišķās 
zonās, kas labi darbojas uz lieliem zālieniem. Skatīt 5.11. 
nodaļu. Šī funkcija jāizmanto kopā ar grafiku.

-  Dažādu valodu izvēle

- 4 -

IZSLĒGTA no vadības paneļa. 

   1. Savienojiet uzlādes staciju ar strāvas padevi, izmantojot
       lādētāju, un pārliecinieties, ka uzlādes gaisma ir zaļa. 
   2. Savienojiet virtuālās sienas vadu ar uzlādes staciju un 
       pārliecinieties, ka ir labs savienojums (virtuālās sienas 
       lampiņa nedeg)

   4. Ievadiet paroli, ja tā ir uzstādīta, un izvēlieties režīmu.

spēju braukt taisni slīpumā.

-  Diapazons

Pastāv četras diapozona funkcijas, lietotājs var izvēlēties,
attālumu, kad robots sasniedz virtuālās sienas vadu,
atkarībā no zāliena īpatnībām.

3 sekundēs.

   3. Ieslēdziet palaišanas pogu un atlaidiet avārijas slēdzi.
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2.3 Tehniskie parametri

S520Modeļa numurs

Pārklājums (ar vienu uzlādi) 800m ±20％

2600m 20％±Darbspēja

60.5*46.5*28cm(LWH)

22KGS

19KGS

Pļāvēja izmērs

Bruto svars

Neto svars

85W

≤60db

4 gab.

2.5-6cm

28cm

35m/min

3000rpm

30° max slīpums

40℃

Asmeņu daudzums

Asmeņu rotācijas ātrums

Max apkārtējā darbības temperatūra

Nominālā jauda

Troksnis

Pļaušanas augstums

Pļaušanas platums

Pļaušanas ātrums

Slīpuma spējas

Pļāvēja tehniskie parametri

Piezīme:
Tas, cik liela ir pļaušanas teritorija uz uzlādi, atkarīgs,
 pirmkārt, no asmeņu stāvokļa un zāles tipa,  augšanas  
tempa un mitruma. Nozīmīga ir arī dārza forma. Ja
dārzs galvenokārt sastāv no atvērtiem zālājiem, tad
pļāvējs var nopļaut vairāk teritorijas stundas laikā kā

 tad, ja dārzs sastāv no vairākiem maziem zālājiem, kas 

600m/0.5mm

100m/0.5mm

Virtuālās sienas vada max garums

Standarta sienas vada garums

78*50*17cm(LWH)Uzlādes stacijas izmērs

Uzlādes stacija un virtuālās sienas vads

2.4 Darba maršruts

Obligāta sekošana virtuālās sienas vadam

Spiediena sensors

Lietus sensors

Automātiskā uzlāde

Inteliģentā spirāles kustība

Virzība taisni

Pretzagļu sistēma

Pacelšanas sensors

Slīpuma sensors

Ultraskaņas sensors

Trieciena sensors

LCD ekrāns

Ūdensnecaurlaidīgs

Pieskaršanās sensors

Laika iestatīšanas sistēma

Avārijas slēdzis

Paroles iestatīšana

Elektronisks kompass

Vidējais darbības laiks

Akumulatora tips

Akumulatora kapacitāte

Uzlādes laiks

Pļāvējs nedarbojas, ja virtuālais vads ir atslēgts

Pļāvējs nedarbojas bez uzlādes stacijas

 atdalīti ar kokiem, puķu dobēm u.c. 

Valodas izvēle

≤3 stundas

6.6Ah

Litija

2-3 stundas

Bezvadu vadības attālums 6M Vairāku zonu funkcija

Akumulators

Funkcijas:

- 5 -
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2

x



3. UZSTĀDĪŠANA

3.4 Virtuālās sienas vada ierīkošana

Virtuālā siena var tik ierīkota vienā no sekojošajiem  

-  Virtuālās sienas vada nostiprināšana pie 
   zemes ar tapām. Ieteicams piestiprināt virtuālās 

   sienas vadu, ja būs nepieciešams veikt tīkla 

-  Virtuālās sienas vada ierakšana.
   Ja nepieciešams nošķirt vai apstrādāt zālienu, 

   tīklu iespējams ierakt (maksimālais dziļums 5 cm)

   Abas metodes var tik kombinētas, tādejādi  
   viena daļa tīkla ir piestiprināta un pārējā – ierakta. 

- Ierīkojot virtuālās sienas vadu ar tapām, 
  nepieciešams ievērot vismaz 1 metra atstarpi no

- Ierociet virtuālās sienas vadu zem zāles un   
  nostipriniet to zem zemes ar tapām, lai pļāvējs 

virtuālās sienas tīkls

Izmantojiet tapas, lai nostiprinātu
virtuālās sienas vadu pie zemes
virsmas zem zāles.

OK

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Cieta vai sausa zeme var izraisīt tapu lūšanu to  
 nostiprināšanas laikā. Ekstremālās situācijās 

veidiem:

  regulēšanu lietošanas pirmajās pāris nedēļās.

ieteicams zālienu aplaistīt vietās, kur tiks lietotas tapas.

- Minimālais attālums starp uzlādes stacijas priekšu
  un šķēršļiem ir 2 metri. Pārliecinieties, ka attālums no 
 stūra līdz uzlādes stacijas priekšai ir vismaz 2,5 metri. 
 Pārliecinieties, lai tiktu paredzēts 2,5 metru minimāls 

>90

10cm

Baseins Max:1cm
Pāreja vai  
zeme tajā  
pašā līmenī
kā zāliens

Min:40cm

Min:40CM

Taisna līnija
vismaz:2,5m15cm

Māja, siena, žogs 
vai cits augstāks šķērslis 
par zālienu

- Pie šķēršļa, kas ir augstāks par zāliena pļaušanas  
   līmeni, piemēram, māja, siena, žogs, kas šķērso darbības 

   attālumā no šķēršļa. Tas atturēs pļāvēju no sadursmes 

Novietojums

  taisna vada garums tieši uzlādes stacijas priekšā.

   teritoriju, virtuālās sienas vads jānovieto vismaz 40 cm 

   ar priekšmetiem.  

pāreja vai zeme, virtuālās sienas vadam jāatrodas vismaz 

- Virtuālās sienas minimālais attālums līdz baseina malai  
ir 40 cm.

- Virtuālās sienas maksimālais attālums 
 līdz/no “salas” ir 1 cm, divi vadi jānostiprina 

- Iespējama divu veidu virtuālās sienas 
ierīkošana apkārt uzlādes stacijai.

Novietojiet uzlādes staciju tuvu stūrim. 
Lūdzu, izvēlieties vietu kā atbalsta punktu.

Lūdzu, nodrošiniet 2,5 m taisnu līniju
uzlādes stacijas priekšā. Uzlādes stacija
jānovieto prom no peļķēm.
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 ar vienu tapu (skat. attēlu).

  paša vada.  Vislabāk izmantot noapaļota rādiusa 

- Minimālais attālums starp diviem stūriem ir 1 metrs. 

 nevis asus leņķus. Skatīt attēlus. 

- Ja ir šķērslis, kas ir zāliena pļaušanas līmenī, piemēram, 

10 cm attālumā no tā malas. 

nepārrautu tīklu. 



3.  UZSTĀDĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā uzstādīt šo pļāvēju. 
Pirms uzstādīšanas, izlasiet 2.nodaļu.

Izlasiet visu nodaļu pirms uzsākat ierīkošanu.
Tas, kā uzstādīšana tiek īstenota, ietekmē to, cik 

  labi pļāvējs strādās. Tādēļ svarīgi uzstādīšanu 

3.1 Sagatavošanās

Apmācība
-  Uzmanīgi izlasiet pamācību. Iepazīstieties ar vadību
      un atbilstošu pļāvēja izmantošanu. 
-  Nekad neļaujiet cilvēkiem, kuri nepārzina šo instrukciju,
      vai bērniem izmantot pļāvēju. Vietējie ierobežojumi 

-  Operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem un 
       traumām, kas radītas citiem cilvēkiem vai to īpašumiem.

3.2 Detaļu regulēšana

Asmeņu regulēšana 
Pļaušanas sistēma, kas tiek izmantota šajā pļāvējā, 
 balstīta uz efektivitātes un enerģijas taupīšanas 
principa. Salīdzinot ar citiem pļāvējiem, SmartRobby 

Lietus sensors nav obligāts bet(skat.14-5.12 LIETUS ),  
mēs rekomendējam jums ļaut pļāvējam galvenokārt 

 pļaut sausā laikā, lai sasniegtu labākos rezultātus. 
Lai gan pļāvējs var pārvietoties lietus laikā, slapja 
zāle viegli sakrājas uz pļāvēja un slīdēšanas risks

Asmeņiem jābūt labā stāvoklī, lai nodrošinātu labāko 
pļaušanas rezultātu. Lai saglabātu asmeni asu pēc 
iespējas ilgāk, svarīgi uzturēt mauriņu brīvu no zariem, 
maziem akmeņiem un citiem priekšmetiem (īpaši 

3. UZSTĀDĪŠANA

   izplānot kārtīgi.

      var noteikt operatora vecumu. 

zāli nogriež nevis to noplacina.

uz slīpām nogāzēm ir augstāks. 

tādiem, kuri īsāki par 6 cm augstumā). Lūdzu, aizpildiet  
nelielās bedres un nolīdziniet mazos paugurus, 
lai zāliens būtu līdzens.

Kā regulēt griešanas augstumu:
1. Nospiediet atvāžamo vāku un atveriet to. 

2. Pagrieziet regulēšanas pogu, lai noregulētu augstumu. 
Griešanas augstums no 2,5 cm līdz 6 cm.

3. Aiztaisiet atvāžamo vāku.

Griešanas augstuma skaidrojums:  piem., 3 cm garums

3.3 Uzlādes stacijas uzstādīšana

- Izvēloties labāko ierīkošanas vietu, lūdzu,
  pārliecinieties, ka tā ir līdzena, bez ūdens un magnētiskās 
   ietekmes, un bez priekšmetiem uzlādes stacijas priekšā.

- Lūdzu, nostipriniet uzlādes staciju uz horizontālas virsmas

Uzlādes stacijas labākā ierīkošanas vieta:
1. Pārliecinieties, ka tā ir līdzena
2. Nepastāv magnētiskā ietekme
3. Neatrodas ūdenī un ir tālu prom no peļķēm
4. Stacijas priekšā nav šķēršļu

- Novietojiet virtuālās 

  stacijas vidū 

- Nostipriniet uzlādes 

  mietiem, izmantojot 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms nostiprināt uzlādes staciju uz zāliena,  
lūdzu, izpētiet zālienu un izvēlieties labāko vietu, kur 
 pļāvējam būtu viegli atrast uzlādes staciju.

  sienas vadu uzlādes  

  staciju ar četriem 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Nestāviet vai nestaigājiet pa uzlādes stacijas plāksni.

3C
M

 Zāles 
 augstums

Griešanas augstums: 3cm

Regulēšanas poga

X

X

OK
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3cm

Peg

āmuru. 



3. UZSTĀDĪŠANA

- Izmantojiet virtuālo sienu, lai norobežotu apgabalus 
   darba platības iekšienē, izveidojot salas apkārt
  šķēršļiem, kas nevar izturēt sadursmi, piemēram, 

   puķudobes un strūklakas. Lai to izdarītu, ierīkojiet

  apkārt aizsargājamiem apgabaliem un tad atpakaļ  
  pa to pašu maršrutu. Ja tiek izmantotas tapas, tad 

  nostiprinātam ar vienu tapu. Kad virtuālā siena atrodas

  - Ja aizsargājamie šķēršļi ir sagrupēti tuvu viens otram, 
norobežojiet tos individuāli. Nepārtraukta virtuālā 
sala, ja šķēršļi atrodas tuvu malai, var atstāt 

   tos ārpus pļaušanas teritorijas.

Virtuālais vads

Sakne

Max: 1cm

Max: 1cm

Virtuālais vads

Max:20cm

Max: 1cm

 40cm

Min: 2m

   virtuālās sienas vadu ārpus teritorijas, apvadot to

  maksimāli 1 cm attālumā no/līdz salai, pļāvējs var  

- Attālumam starp uzlādes staciju un virtuālo cilpu jābūt 
vismaz 2 metriem

- Maksimālais attālums starp virtuālās sienas vadu un

- Virtuālās sienas savienošana. 
   Ja virtuālais vads nav pietiekami garš 
   un ir jāizveido salaidumi: izmantojiet 
   nodrošināto sienas savienotāju. Tas ir 
   ūdensnecaurlaidīgs un nodrošina 

- Salaidumi: ievietojiet abus vada galus
   savienotājā. Nospiediet pogu uz augšu 
   savienotājā, virzienā līdz galam. Izmantojiet   
   plakanknaibles, jo savienotāja pogu 
   ir grūti saspiest ar roku.

- Jāpievērš uzmanība, lai stūri nebūtu šaurāki 
  par 90 grādu leņķi, ierīkojot virtuālo sienu. Stūris, 
  kas šaurāks par 90 grādiem, var izraisīt pļāvēja 

  novirzīšanos no maršruta. Iespējams izveidot stūri, 

Pareizs stūra uzstādījums, 
izmantojot vairākus leņķus, 
lai izvairītos no leņķa, kas 
šaurāks par 90°.

Lielāks par
2m

Pareizs stūru uzstādījums

Nepareizs stūra 
      uzstādījums

  kas ir platāks pat 90 grādiem kā norādīts attēlā. 
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Virtuālās sienas savienošana

Lielāks
par 2m

Apkārt kokam, ieskautam ar caurumu 
vai puķēm, jānovieto siena. 

1cm

   uzticamu elektrisko savienojumu.  

abu virzienu virtuālās sienas vadam ir jābūt  

  šķērsot sienu.

  koka sakni virs zemes ir 20 cm.  



3. UZSTĀDĪŠANA

3.6 Virtuālās sienas vada un uzlādes stacijas  

2. Pēc nejaušības principa savienojiet abu vadu   
galus ar virtuālā sienas termināli, kas novietots uz 
uzlādes stacijas (nepastāv pozitīvais un negatīvais).

 BRĪDINĀJUMS
Liekais virtuālais vads uzlādes stacijas  
aizmugurē ir jānogriež. 

1. Nogrieziet virtuālās sienas 
vada  galu līdz 1 cm garumam,
lai to viegli varētu savienot
ar virtuālās sienas termināli
uz uzlādes stacijas. Atdaliet  

 no gumijas abu vadu galus.

3.7 Barošanas savienojums. 

1 212

- + + -

Barošanas terminālis 
   uz uzlādes stacijas 

Barošanas terminālis 
uz lādētāja

1. Savienojiet uzlādes termināli b   ar uzlādes stacijas
. a

2. Savienojiet lādētāju ar barošanas avotu.

BRĪDINĀJUMS

Lādētājs nav ūdensnecaurlaidīgs, tādēļ tas

jānovieto vietā, kas ir sausa un vēdināta. 

3.Virtuālās sienas vada  signālgaisma paliek bezkrāsaina, 
kamēr  savienojums  ar uzlādes staciju ir labs.
Savienojuma traucējumi starp virtuālās sienas vadu 
un uzlādes staciju izraisa sarkanu signālgaismas
mirgošanu un rada pīkstošas skaņas signālu no 

3.Uzlādes gaisma uz stacijas ir zaļa: nelādējas.
Uzlādes gaisma uz stacijas ir sarkana: lādējas.

3.8 Uzlāde.

1. Uzlādes voltāža: 29,4V
    Uzlādes strāva: 4A

2. Kad ekrāns rāda  
    attēlu pa labi,  

 robots meklē virtuālo  
sienu un sekos tai 
uz staciju, lai 
 uzlādētos.

3. Kad ekrāns rāda  
  attēlu pa labi, tas 
  uzlādējas.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Visas pogas (izņemot avārijas slēdzi un jaudas pogu) 
ir bloķētas, lai nelietotu robotu tā uzlādes laikā.

4. Pļāvējs atkāpjas par pāris centimetriem pēc   
    pilnīgas uzlādes un ieslēdz gaidīšanas režīmu.   
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  Savienojiet “1“no kontaktdakšas “a” ar “1” no  

kontaktdakšas “b” un cieši pieskrūvējiet.

3.5 Uzlādes galviņas uzstādīšana

Lūdzu, piestipriniet uzlādes galviņas pie uzlādes 
stacijas pulksteņrādītāja virzienā.

   termināli 

       savienošana.  

uzlādes stacijas.



4. VADĪBAS PANELIS UN TĀLVADĪBA

4.1 Vadības paneļa skats

 Bāzes poga
Nospiežot šo pogu, kad pļāvējs darbojas, 

      tas dosies automātiski uzlādēties.

Ekrāns

4. VADĪBAS PANELIS UN TĀLVADĪBA

1

2

Uzlādes stacijas simbols

Līnijas simbols
 Automātiskais režīms
 Akumulatora voltāža

Mēnesis/datums

Nedēļas diena
Stunda/minūte

Avārijas slēdzis

4 Augšup / + :
-Doties uz izvēlni, augšup
-Doties uz izvēlni, pa kreisi
-Izvēlēties skaitli, veidu +

5  Reģistrācijas poga
-Lai apstiprinātu savu izvēli vai ievadītu

6 Lejup / -
-Doties uz izvēlni, augšup
-Doties uz izvēlni, pa kreisi
-Izvēlēties skaitli, veidu -

Automātiskais režīms

8

4.2 Tālvadības pults

     IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga: 
      Lai apturētu pļāvēju. Nospiežot to, pļāvējs 

     Indikatora gaisma

     Palielināt ātrumu

    

     Ieslēgt vai izslēgt griešanas asmeni     

 Nospiežot to, pļāvējs dodas atpakaļ uz 
    uzlādes staciju, neatkarīgi vai tas ir 

 Samazināt ātrumu

1

2

3

4

5

6

7

     Pagriezt pa labi

     Pagriezt pa kreisi8

9

10

 Uzstādīt MANUĀLO režīmu

 Uzstādīt AUTOMĀTISKO režīmu

      Baterijas novietojums, iekļautas divas 11

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Izņemiet 2 baterijas no tālvadības pults, 

1

2 3

4 5 6

8

7

A B C E F G

H I

J K L

A.

Lietus sensora simbolsB.

Darbības grafika simbolsC.

E.
F.
G.

 Laika iestatīšana
Funkciju iestatījumi

H.

I.
J.

K.
L.

3

 Lietus sensori7

1 2

3

4

5

8

9

3

10 7

6

11

ja tā netiek lietota ilgāku laiku

      Tālvadības pults var tikt izmantota tikai, 
      ja tai ir tāda pati frekvence (tālvadības 
      pults saskaņota ar pļāvēju rūpnīcā).

      Kā saskaņot tālvadības pulti ar pļāvēju:
      1. Ieslēdziet uzlādes staciju.

      2. Novietojiet pulti tuvu stacijai.

      3. Piespiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS 
          pogu uz pults līdz indikators sāk mirgot, 
          tad palaidiet pogu vaļā.
      4. Saskaņošana tiek noslēgta tiklīdz  
          indikators pārstājis mirgot.
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nonāk gaidīšanas režīmā.

  strādājis vai atradies gaidīšanas režīmā

      AAA baterijas



5. LIETOŠANA

5. LIETOŠANA

SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Neatstājiet pļāvēju darbojamies neuzraudzīti, 
  ja zināt, ka tuvumā ir mājdzīvnieki, bērni 

-  Pļaujiet dienas laikā vai labā mākslīgajā apgaismojumā. 

-  Izvairieties lietot pļāvēju slapjā zālē.

-  Nelietojiet pļāvēju, ja Jums ir basas kājas vai atvērta 

-  Vienmēr nēsājiet atbilstošus apavus un garas bikses.

-  Vienmēr pārliecinieties, lai jūsu apavi neslīd.

-  Esiet īpaši piesardzīgi, kad pļāvējs virzās Jums pretī.  

-  Vienmēr ieslēdziet pļāvēju saskaņā ar instrukcijām, 
   turot kājas drošā attālumā no asmeņiem.

5.1 Sagatavošanās

-  Nodrošiniet pareizu virtuālās sienas tīkla ierīkošanu.

-  Periodiski pārbaudiet platību, kurā pļāvējs tiek lietots 
 un novāciet visus akmeņus, zarus, vadus, kaulus un 
   citus  nepiederošus priekšmetus, īpaši tādus,  

-  Periodiski vizuāli pārbaudiet asmeni, asmens skrūves 
   un rotējošo daļu, vai tā nav nolietota vai bojāta.

Izlasiet visas drošības instrukcijas 

Turiet savās kājas un rokas prom no  
rotējošā asmens. Nekad nenovietojiet rokas 
vai kājas tuvu vai zem pļāvēja, kad 

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

  vai apkārtējie cilvēki. 

   tipa sandales.      

pirms iedarbināt pļāvēju

darbojas tā motors.

   kuru augstums ir mazāks par 6 cm.

   Nomainiet nolietotos vai sabojātos asmeņus un skrūves 

-  Savienojiet divus virtuālās sienas vada galus ar 
   uzlādes stacijas termināli, lai nodrošinātu labu 

   savienojumu (gaisma uz stacijas ir bezkrāsaina).

-  Ievietojiet lādētāju uzlādes stacijā un nodrošiniet to 
   ar aizskrūvējamu vāciņu. Tad savienojiet lādētāju 
   ar barošanas avotu. Nodrošiniet, lai uzlādes stacijai ir 

1.Ieslēdziet palaišanas pogu zem atvāžamā vāka.

3. Ievadot paroli (iestatītā parole: 0000), robots
  ieslēgs gaidīšanas režīmu. 

5.2 Pļāvēja iedarbināšana

 kopā, lai nodrošinātu to līdzsvaru. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

 labs savienojums un gaisma uzlādes stacijā ir zaļa. 

-  Periodiski izpētiet zālienu, vai tajā nav bedres vai 
pauguri.

Lietotājs nevar iedarbināt pļāvēju, ja starp  virtuālo 

sienu un uzlādes staciju nav pienācīgs signāls. 

Pastāv divi novietojumi pļaušanas uzsākšanai:
1.Nolieciet pļāvēju pulksteņrādītājā virzienā uz virtuālā

vada, pārliecinieties, ka tas nav savienots ar divām 
uzlādes plāksnēm uzlādes stacijā. Pretējā gadījumā 
tas atrodas uzlādes režīmā, un to nevarēs iedarbināt.

2.Nolieciet robotu sākumpunktā.

Robota palaišana

2.Pagrieziet avārijas slēdzi       uz kontroles paneļa 
  pulksteņrādītāja virzienā, lai ieslēgtu robotu.

4. Iestatiet adresi, lai vispirms to saskaņotu ar 

5. Iestatiet AUTOMĀTISKO              režīmu,           

  uzlādes staciju, citādi robots nesāks darboties. 

5.3 Pļāvēja apturēšana/ izslēgšana

1. Nospiediet palaišanas pogu uz tālvadības pults.  
   Pļāvējs apstāsies un būs gaidīšanas režīmā.

2. Pļāvējs var tik izslēgts nospiežot avārijas       slēdzi.

3. Nospiediet palaišanas pogu zem atvāžamā vāka, 
    lai izslēgtu pļāvēju.

5.4 Avārijas slēdzis

Nospiežot avārijas slēdzi        jebkurā brīdi, pļāvējs 
pārstās uzreiz darboties. Lietotājam tas ir jārestartē. 

   Uzstādot, ka režīms 

   Uzstādot, ka režīms 

 ir izslēgts, robots sāks LINE
   

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Tā ir normāla parādība, ja pļāvējs dodas pa apli, lai
 kalibrētu virzienu, kamēr tas strādā norādītā zāliena 

sienas vadu pirms tas pabeidz apli, tas uzsāks jaunu  
apli citā vietā.
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iekšienē. Ja tas sastopas ar šķērsli vai uziet virtuālās 

ir ieslēgts, robots sekos 
virtuālajam sienas vadam, nopļaujot vienu apli, un 
pabeigs pļaušanu uz virtuālā vada vispirms.

 lai pļāvējs sāktu darboties.

    pļaut zālienu iekšienē.

LINE



5. LIETOŠANA

Robota
pļāvēja
galvenā
izvēlne

START TIME

TIME

SYSTEM TIME

SCHEDULE TIME

EXIT

Year

Week

Month / Date

Hour /  Minute

SAVE /  EXIT

MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN, EXIT

00:00
AREA 1
000 MIN

AREA 2
000 MIN

AREA 3
000 MIN

SAVE / DEL / EXIT

AUTO Enter the AUTO mode? YES / NO

SET

PASSWORD

EXIT

ADDRESS

INITIAL

LANGUAGE

AREA

RAIN

LINE

OLD PASSWORD

NEW PASSWORD

SWITCH

SAVE /  EXIT

ON /  OFF

SET ADDRESS

Initial now?              YES / NO

English / French / German / Danish / Swedish / Finnish

AREA 1

AREA 2 

AREA 3

START /  EXIT

Set Rain Sensor ON / OFF

Set LINESENSOR ON / OFF

EXIT

- 12-

Italian / Norwegian

RANGE Set range 1/2/3/4



5. LIETOŠANA

5.5 Sistēmas laika iestatījumi

1. Izvēlieties TIME        un apstipriniet, nospiežot    .

    - Nospiediet        vai     , lai izvēlētos gada uzstādījumus.
      Nospiediet     , lai iestatītu gada uzstādījumu.

2. Izvēlieties  SYSTEM TIME, apstipriniet nospiežot     .

3. Gada uzstādīšana

4. Iestatiet nedēļu, mēnesi/datumu, stundu/minūtes kā 3.solī. 

5. Nospiediet      vai     ,lai nonāktu līdz SAVE un saglabājiet 
 uzstādījumu, nospiežot      pogu.

5.6 Laika grafika iestatīšana

1. Izvēlieties  TIME        un apstipriniet ar pogu    .

    - Nospiediet     vai     , lai iestatītu Hour/Minute

2. Izvēlieties  SCHEDULE TIME un apstipriniet ar pogu     .

4. Iestatīt START TIME.

      un apstipriniet ar pogu     .

Skaidrojums: 
- Ja iestatīts AREA 1 ar 000 minūtēm, tas nozīmē, ka 

3. Izvēlieties  WEEK (MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,
SUN) un apstipriniet ar pogu    .

- Izvēlieties  START TIME, apstipriniet ar pogu    .

    - Nospiediet     vai    , lai iestatītu, cik ilgi robots strādā 

5. Darbības laika uzstādīšana katrā zonā. 

 un apstipriniet uzstādījumus, nospiežot pogu 

- Izvēlieties  AREA 1 un apstipriniet ar pogu    .

Laika grafika iestatīšana jāizmanto kopā ar AREA 
funkciju. L14-5.11 Zonu iestatīšana

       AREA 1,
    . Min atšķirība ir 10 min  (no 000 līdz 250 minūtēm).

6. Iestatiet AREA 2 un AREA 3 līdzīgi kā 5.solī. 

7. Nospiediet     vai    , lai izvēlētos SAVE un saglabājiet
uzstādījumus, nospiežot      .

 AREA 1 pļaušana netiks veikta.

- Ja lietotājs ir izslēdzis AREA 2 pļaušanas darbību 

 (skat. , tad robots  L14- 5.11 ZONU IESTATĪŠANA  
AREA 3 nestrādās, pat, ja lietotājs ir uzstādījis AREA 3 

8. Izvēlieties DEL, lai izdzēstu iestatījumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lietojot SCHEDULE funkciju, jābūt ieslēgtai LINE 

vai arī robotam jābūt uzliktam uz virtuālās sienas vada. 

Citādi robots nestrādāts saskaņā ar grafiku.

5.7 Paroles iestatīšana

1. Izvēlieties  SET        un apstipriniet, nospiežot     .

    - Nospiediet     vai     , lai izvēlētos OLD PASSWORD,
      nospiediet     , lai to ievadītu.

2. Izvēlieties   PASSWORD un apstipriniet, nospiežot     .

4. Lai iestatītu OLD PASSWORD (vecā parole):

    - Nospiediet    vai    , lai izvēlētos pareizo paroli un 
      apstipriniet iestatījumu, nopiežot     .

6. Nospiediet      vai    , lai izvēlētos SAVE, un saglabājiet
  iestatījumu, nospiežot      .

3. Sākotnējā parole: 0000

5. Lai iestatītu NEW PASSWORD (jauno paroli) dariet

Paroles funkcija ir papildus izvēles.

SWITCH ON: katru reizi, kad robots tiek iedarbināts, 
              lietotājam ir jāievada pareiza parole.

SWITCH OFF: lietotājam nevajag ievadīt paroli, 
               kad tiek iedarbināts pļāvējs.

5.8 Adreses iestatīšana

1. Izvēlieties SET         un apstipriniet, nospiežot      .

2. Izvēlieties ADDRESS un apstipriniet, nospiežot     .     

Robots sazinās ar uzlādes staciju. Jābūt iestatītai 
ADRESS starp robotu un uzlādes staciju. Lietotājam 
jāuzstāda adrese pirms tā lietošanas. Citādi  
robots nevar uzsākt darbu. Marķējums ar adreses 
kodu ir uzlīmēts uz uzlādes stacijas.

Adreses iestatīšana

3. Ievadiet tādu pašu adreses 

   kodu kā uz uzlīmes uzlādes 

     stacijas aizmugurē.
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5.9 Sākotnējie iestatījumi

Atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus.

3. Izvēlieties YES /  NO un apstipriniet, nospiežot    .
 

    - Nospiediet        vai     , lai izvēlētos pareizo gadu.
      Nospiediet     , lai iestatītu gadu. 

   kā 4.solī.

1. Izvēlieties  SET         un apstipriniet, nospiežot     .

2. Izvēlieties INITIAL un apstipriniet, nospiežot     .     

darba laiku.

Address:XX

Product name: Robot lawn mower 
Model: S520         IP54
Input: 29.4 V        4A
Ouput  29.4     4A        

    

: V

Made in China    

ROHS  

SIA “Smartrobby”



5. LIETOŠANA

5.10 Valodas iestatīšana

1. Izvēlieties  SET         un apstipriniet, nospiežot    . 

2. Izvēlieties LANGUAGE un apstipriniet, nospiežot    . 

3. Izvēlieties Angļu / Franču / Vācu/ Dāņu / Zviedru
  Somu / Norvēģu / Itāļu valodu un apstipriniet izvēli,
 nospiežot pogu     .

5.11 Zonu iestatīšana 

Šī funkcija paaugstina pļaušanas efektivitāti plašā  

 zonās. Funkcija jāizmanto kopā ar laika grafika 

uzstādījumiem.    L13-5.6 Laika grafika iestatīšana

teritorijā. Tā ļauj sadalīt lielāku platību 3 mazākās 

1. Izvēlieties SET         un apstipriniet, nospiežot    . 

    - AREA 1 ir noklusējumā, ja nav uzstādītas papildu zonas. 

2. Izvēlieties  AREA un apstipriniet, nospiežot    .

    - Novietojiet pļāvēju uz virtuālās sienas vada  ar 1 m   

3. Darbības zonas izvēle:

    - Nospiediet     vai     līdz AREA 2 un nospiediet

         , lai izvēlētos AREA 2 darbam. “*”jābūt pirms AREA 2. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Ja lietotājs neizvēlas strādāt AREA 2, 

tas nevar likt robotam strādāt AREA 3. 

4. Atmiņas punkta iestatīšana.
     paredzēts, lai ieprogrammētu pļāvējaAtmiņas punkts 
    virtuālās sienas atstāšanu. Katrā zonā jābūt atmiņas 
    punktam, 3 atmiņas punkti ir maksimums vienam  

    - Izvēlieties START un apstipriniet, nospiežot    . Tad robots  

maksimālo attālumu līdz uzlādes stacijai, ar pļāvēja 

   sāks pārvietoties, sekojot virtuālās sienas vadam.

    - Nospiediet     , lai iestatītu atmiņas punktu AREA 1, kad
      pļāvējs ierodas Memory 1 vietā.

 Lūdzu, saglabājiet pļāvēja voltāžu lielāku pļāvējam. 

    - Novietojiet robotu uzlādes stacijā un pagaidiet līdz sāk strādāt.

5.12 Lietus

1. Izvēlieties SET         un apstipriniet, nospiežot    .

2. Izvēlieties RAIN un apstipriniet, nospiežot    .

3. Izvēlieties YES /  NO apstipriniet izvēli, nospiežot     .
 

RAIN ON: pļāvējs dodas uz uzlādes staciju, kad līst.

RAIN OFF: pļāvējs turpina strādāt, ja līst.

5.13 LĪNIJA

1. Izvēlieties SET        un apstipriniet, nospiežot    .

LINE ON: katru reizi, kad pļāvējs iedarbināts, tam jāatrod   

LINE OFF: ja pļāvējs neatrodas uz vada, tas nesekos 

virtuālais vads un jāseko tam uz uzlādes
staciju. Robots sekos vadam, pļaujot, pirmkārt 

virtuālajam vadam, kad tiks iedarbināts.

2. Izvēlieties  LINE un apstipriniet, nospiežot    .

3. Izvēlieties YES /  NO un apstipriniet izvēli nospiežot    .
 

- Vislabāk atmiņas punktu uzstādīt pa vidu diviem stūriem.

- Vislabākā vieta atmiņas punktam ir starp 3 metru gara  
virtuālās sienas vada zonas sākumā vai beigās. 
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 aizmuguri pret uzlādes staciju.  

par 27V pirms atmiņas punkta iestatīšanas.

par piemēru.

Area 1
Area 2

Area 3

Memory 1 Memory 2

Memory 3

Min: 50cm

Min: 0.8m

Max: 1m

Min: 50cm

    Passage

    - Apvadiet vadu apkārt pārejai, lai nodalītu apgabalu. 
      Virtuālajam vadam jābūt vismaz 1 metra attālumā līdz
      pārejas malai (skatīt attēlu zemāk).

    - Minimālais attālums līdz un no virtuālā sienas vada, kas   
        paredzēts viena apgabala pārejai otrā, ir 50cm. 

pa apli, kur ir novilkts virtuālās sienas vads.

5.14 Diapazona iestatīšana 

 

    - Nospiediet     vai     līdz AREA 2 un nospiediet

    - Nospiediet     vai     līdz AREA 3 un nospiediet

         , lai izvēlētos AREA 3 darbam. “*”jābūt pirms AREA 3. 

    - Nospiediet     , lai iestatītu atmiņas punktu AREA 2, kad
      pļāvējs ierodas Memory 2 vietā. 

    - Nospiediet     , lai iestatītu atmiņas punktu AREA 3, kad
      pļāvējs ierodas Memory 3 vietā.

1. Izvēlieties SET         un apstipriniet, nospiežot    .

2. Izvēlieties  RANGE un apstipriniet, nospiežot    .

3. Izvēlieties 1/2/3/4 un apstipriniet izvēli nospiežot    .

Pieņemiet Memory 1, Memory 2, Memory 3 kā attēlā 



6. APKOPE UN UZGLABĀŠANA

7. Lai noņemtu nogulsnes un/vai atliekas no asmens, 
    izmantojiet piemērotu birsti.

8. Notīriet uzlādes stacijas ārpusi no jebkādām 
    uzkrātajām atliekām.

9. Uzturiet visas vītnes, uzgriežņus un skrūves stingri 
    pievilktas, lai paliecinātos, ka ierīce atrodas drošā 

10. Nomainiet nodeldētās vai sabojātās detaļas uzmanīgi.

11. Nodrošiniet, ka tiek izmantotas tikai pareizās nomaiņas 
      detaļas.

12. Nodrošiniet, ka akumulators tiek uzlādēts, izmantojot 
      pareizo lādētāju, kuru ieteicis ražotājs.

13. Nepareiza lietošana var izraisīt elektrošoku, 
     pārkaršanu vai kodīgu vielu noplūdi no baterijas.

14. Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet ar ūdeni/

5. Nemazgājiet iekšējās robota 
    daļas un nelietojiet strūklas, lai 

     nesabojātu elektriskās un 

6.Pārbaudiet apakšējās robota daļas (griešanas 
  asmens zona un riteņi) un noņemiet nogulsnes un/vai
  atliekas, kas varētu traucēt pareizai robota darbībai.

BRĪDINĀJUMS

Nekad nelietojiet augsta spiediena mazgātāju 

vai pat tekošu ūdeni, lai tīrītu robotu.

6. APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Apkopes laikā jānodrošina individuālā drošība,  
  kā to norādījis ražotājs, īpaši saskaroties

- Pirms tehniskās apkopes veikšanas pārliecinieties,  
  ka robota darbība apturēta drošā veidā.

Apkopes programmas intervālu grafiks

Skatīt „Robota 
tīrīšana”

Skatīt „Asmens 
nomaiņa”

Robots Nodrošināt tīrīšanu

6.1 Robota tīrīšana

    1. Apturiet robotu, ievērojot drošību.
  

     2. Lietojiet aizsargājošus cimdus.

Regularitāte Sastāvdaļa Apkopes veids Atsauksmes

Katru nedēļu

Katru mēnesi

Asmens 

Iztīrīt un pārbaudīt 
asmens efektivitāti

Ja asmens ir saliekts 
ietekmes rezultātā vai tas
ir izdilis, nomainiet to

3. Notīriet visas robota ārējās virsmas ar 
  siltā ūdenī samitrinātu sūkli.

4. Neizmantojiet šķīdinātājus vai benzolu, lai nesabojātu 
  lakoto virsmu un plastmasas detaļas.

     Katrus 3 Robots Nodrošināt uzlādi Skatīt

ar asmeni.

elektronikas komponentes. 

    neitralizējošu līdzekli, meklējiet medicīnisko palīdzību,
  ja tas nonāk saskarē ar acīm u.c. 

15. Pļāvēja apkopei jābūt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
    No šī produkta (t.sk. akumulatora bloka) jāatbrīvojas
   elektronikas un elektronisko ierīču atkritumu nodošanas 
  punktā. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar 

  produktu.
vietējo pašvaldību vai veikalu, kurā iegādājāties 

6.2 Robota glabāšana

Uzglabājiet pļāvēju un visas atsevišķās daļas vēsā,
 sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā, nodalot ar 

6.3 Asmens nomaiņa
Asmens modelis: S520
Asmens nomaiņas soļi:    
  1. Apturiet robotu drošā veidā.

  2. Lietojiet aizsargājošus cimdus.
  3. Apgāziet robotu otrādi.
  4. Atskrūvējiet asmeni un noņemiet to.
  5. Uzlieciet jauno asmeni un pieskrūvējiet cieši.

kartonu no zemes. Temperatūrai nevajadzētu būt 
zemākai par 14F°(-10℃) 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Sezonas beigās akumulatoru uzlādējiet pilnībā, 

lai noliktu to ziemas glabāšanā. Uzlādējiet atkārtoti 
katrus 3 mēnešus.
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6.5 Akumulators

6.4 Priekšējo riteņu tīrīšana

Akumulatoram nav nepieciešama tehniskā apkalpe,

Kad priekšējie riteņi vairs viegli negriežas, lūdzu,
apgāziet robotu otrādi, pārbaudiet to un noņemiet 
skrūves vāku, lai noņemtu priekšējos riteņus, noņemiet 
gala vāciņus un noņemiet atliekas, tādas kā dubļi, zāle 
utt. no vāka un tad novietojiet to atpakaļ uz robota.

 bet tam ir ierobežots mūža ilgums no 1 līdz 3 gadiem. 
Akumulatora kalpošanas ilgums atkarīgs no tā, cik 

  tiek lietots. Gara sezona un daudzas darba stundas 
ilgi tas tiek sezonā izmantots un cik stundas nedēļā tas 

  nedēļā nozīmē to, ka akumulators ir jāmaina regulāri. 
- Par litija baterijām
   Lūdzu, uzlādējiet litija baterijas saskaņā ar standarta   

laiku un procedūrām.

  Kad baterija ir tukša, tā jāuzlādē pēc iespējas ātrāk.  
Mēs iesakām glabāšanas režīmā optimālo litija 

  baterijas uzglabāšanu, kad tā ir 80% uzlādēta un tiek   
turēta ēnā. 

- Izlietota akumulatora nodošana
  Lūdzu sazinieties ar tuvāko atkritumu nodošanas 
  punktu un konsultējieties par atkritumu pārstrādes 
un pareizas nodošanas iespējām.

  akumulatoru pats. 

    mēnešus “Akumulators”

Skatīt „Robota 
tīrīšana”

  Neatvienojiet anodu, nelabojiet vai nepārveidojiet 
darba stāvoklī.



7. IESPĒJAMO PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pēc pareizas paroles
ievadīšanas un AUTO

režīma izvēles, pļāvējs
joprojām neuzsāk darbu,
un uzlādes stacija pīkst.

Darba laikā pļāvējs
pārtrauc griešanu un 
nonāk gaidīšanas 
režīmā un pīkst.

1. Lietotājs pieskāries
rokturim pļāvēja aizmugurē

1.Neaiztieciet rokturi. 
Atsāciet pļāvēja darbību. 

1. Kontaktdakšā nav
strāvas padeves vai arī
galvenā elektroenerģijas
padeve ir izslēgta. Slikts
savienojums starp 
uzlādes staciju un pļāvēju.

1. Pārbaudiet elektro-
enerģijas padevi un 
pārliecinieties, ka lādētājs
ir savienots kārtīgi ar 
uzlādes staciju.

1.Virtuālā siena
nenosūta signālu.

2.Virtuālā siena ir tikusi
izslēgta.

1.Pārbaudiet virtuālās 
sienas gaismu uz uzlādes
 stacijas. Pārliecinieties, ka
virtuālā siena ir kārtīgi 
savienota ar uzlādes 

2. Savienojiet virtuālo  
 sienu ar tās savienojumiem

7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma Ekrāns RisinājumiIespējamais iemesls

staciju (signālgaisma ir 

2. Ūdens vai slapja zāle 
uzkritusi uz roktura.

2.Izžāvējiet rokturi un
atsāciet pļāvējā darbību.

1. Pļāvējs ir pacelts no 
zemes.

2. Kāds brauc vai ir  
apsēdies uz pļāvēja.

1. Nolieciet pļāvēju uz 
zemes un restartējiet. 

2. Noņemiet objektu no  
pļāvēja un restartējiet. 

Pļāvējs pārstāj strādāt  
un pīkst.

1. Ritenis saskāries ar

1. Griešanas augstums ir

2. Asmeņi saskārušies
    ar cietiem objektiem.

3. Pļāvējs iestrēdzis zālē.

1. Noregulējiet pļaušanas
augstumu atbilstoši.

Pļāvējs pārstāj strādāt
un pīkst.

cietu objektu.

2. Pļāvējs ir iestrēdzis 
zālienā.

1.Attīriet zālienu un 
pārliecinieties, ka tajā nav cietu

2. Attīriet zālienu tur, kur 
tas iestrēdzis zālē un
restartējiet citā vietā.
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Pēc pareizas paroles
ievadīšanas un AUTO

režīma izvēles, pļāvējs
joprojām neuzsāk darbu.

Pļāvējs pārstāj strādāt  
un pīkst.

priekšmetu.

    pārāk augsts.
2.Attīriet zālienu un 
pārliecinieties, ka tajā nav cietu

3. Attīriet zālienu tur, kur 
tas iestrēdzis zālē un
restartējiet citā vietā.

priekšmetu.

bezkrāsaina).



7. IESPĒJAMO PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pļāvējs ir noliecies par
vairāk nekā 30 grādiem
no zemes.

Izslēdziet pļāvēju un
novietojiet to zemes līmenī.
Pēc tam restartējiet to.

Problēma Ekrāns RisinājumsIespējamais iemesls

Tālvadības pults

nedarbojas

1. Baterija ir tukša. 

2. Tālvadības pults
neatbilst robotam.

1. Veiciet bateriju nomaiņu.

2. Saskaņojiet frekvenci
ar pļāvēju.

Akumulatora darba
mūžs ir tuvu beigām.

2. Pārbaudiet vai lādētājs
ir kārtīgi savienots.

1. Nosūtiet pļāvēju uz 
uzlādes staciju un
nomainiet akumulatoru

Akumulators nevar tikt
uzlādēts

1. Zāle ir ļoti pāraugusi
vai ļoti slapja.

2. Zālājam nepieciešami 

labojumi.

1. Pļaujiet zāli atbilstošā
augstumā.

2. Aizpildiet visas bedres,

nosedziet vai likvidējiet
visas atklātās saknes, lai
uzlabotu teritoriju.

Šķēršļi darbības virzienāPļāvējs nesasniedz Pārbaudiet kā pļāvējs
seko virtuālās sienas
vadam un pārliecinieties,
ka ceļā neatrodas šķēršļi.

zāliena malu.

Pļāvējs neatvienojas
no uzlādes stacijas
kontaktiem.

Zeme pirms uzlādes
stacijas nav līdzena.

Ierīkojiet uzlādes staciju
līdzenā vietā.

Pārbaudiet virsmu pirms
uzlādes stacija ir 
novietota, nepieciešamības
gadījumā nolīmeņojiet to.

Pārvietojiet virtuālo sienu.

1. Nomainiet jaunu asmeni. 

2. Izslēdziet pļāvēju droši,
izmantojot aizsargcimdus
un, izvairoties no roku
savainošanas, noņemiet
liekos priekšmetus.

3. Iedarbiniet robotu citā vietā.

1.Bojāts griešanas asmens. 

2. Asmens sapinies
(lentā, virvē, plastmasas
gabalā u.c.)

3.Pļaušanas sākumā šķēršļi
atrodas pārāk tuvu
(tuvāk par 1 m) vai arī
parādījušies negaidīti
šķēršļi (nokrituši koki, 
aizmirsti priekšmeti u.c.

Pļāvējs ir ļoti skaļš.

Augstuma atšķirība starp
uzlādes staciju un zāliena 
virsmu pie uzlādes stacijas
ieejas.

Virtuālā siena ierīkota
nepareizi.

Pļāvējs sasniedz uzlādes
staciju, bet tā uzlādes
plāksne atrodas augstāk

Pļāvējs uzvedas 
neierasti ap puķu dobēm.

kā kontakts.

4. Bojāts virzes vai

5. Zāle pārāk gara.

4. Salabojiet motoru un
nomainiet darba staciju.

5. Paaugstiniet pļaušanas
augstumu vai lietojiet parasto

- 17 -

griešanas motors.

Pļāvējs pārstāj strādāt
un pīkst.

zāles pļāvēju.



8. UZBŪVES SHĒMA

Robota uzbūves shēma:
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1.Augšējais vāks

2. Drukātās shēmas plate (DSP)

Uzlādes stacijas uzbūves shēma

3. Jaudas terminālis

4. Virtuālās sienas vada terminālis

5. Paliknis

6. Vara loksnes

7. Vara loksnes stiprinājuma vieta

8. UZBŪVES SHĒMA

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

21

22

23

Rotējoša poga

Griešanas motora stiprinājuma vieta

Fiksators
Griešanas motora pamats

Gumijas gredzens

Starplika gumijas gredzenam

Aizsargvairogs

Griešanās motors

Asmens galviņa

Asmens

M8 skrūves vāks

Akumulatora vāks

Akumulators

Pieskares DSP stiprinājuma bloks

Pieskares sensora DSP

Apakšējais pamats

Motors
Eļļu necaurlaidīgs blīvējums

Motora vāks

Aizmugures ritenis

Priekšēja riteņa skrūve

Riteņa apvalks
Starplika priekšējam ritenim

24
25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41
42
43

44

45

46

Priekšējais ritenis

Bezkontakta motora DSP

Galvenā DSP
USB savienotājs
Šūpošanas stieņa gumija

Spiediena gredzens gumijai

Gravitācijas spiediena gredzens

Gravitācijas atspere

Šūpošanās stieņa ass

Atbalsta gredzens

Mikroslēdzis

Maiņas atspere

Centrēšanas bloks

Stiprinājuma vieta

Mikroslēdzis

Mikroslēdža bloks

Avārijas slēdzis
Lietus sensors
Ekrāna vāks

Ekrāna DSP

Jaudas poga

Vidējais vāks
Uzlādes plāksne

No. Detaļas nosaukums No. Detaļas nosaukums

Robota rezerves daļu saraksts:

47
48

49

50
51

57

52

58

53

59

54

60

55

61

56

62

Augšējais vāks

Aptvere

Atvāžamais vāks
Atvāžamā ass
Atvāžamā stiprinājuma bloks

Gumijas uzlika (aizmugures)

Savienojošais labais stienis

Ekrāna izolācijas gredzens

Gumijas uzlika (priekšējā)

Izolācijas sloksne

Savienojošais kreisais stienis

Asmens aizsargs

Savienojošā DSP

M5 skrūves vāks

Trieciena gumija

M5 skrūve (asmenim)

No. Detaļas nosaukums
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Robots zāles pļāvējs
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