QUICK GUIDE

RM24A-10D · 28V

Kom godt i gang og undgå fejl

DK
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QUICK
GUIDE

KASSENS INDHOLD TJEKKES

Scan QR koden og se
Quick Guiden på YouTube.

Robotklipper

Ladestation

Tag
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Betjeningsmanual

150 stk. pløkke
til afgrænsningskabel

100 m afgrænsnings
kabel

Træer uden synlige rødder
Sten/kantsten min. 10 cm høje

Nødvendigt med kabel:

Bassin/havedam
Blomster/buske/bede
Områder med grusbelægning
Terrasser

12 stk. sikkerhedspløkke til
ladestation/overdækning

2 stk. samlemuffer

2 stk. kabelsko

Kabelnedlægning
Flise og græs samme niveau: 10 cm
Fast kant: 20 cm
Afstand til bede /bløde kanter: 30 cm, skråning 40 cm
Ingen hjørner under 100 grader
Skal man krydse en flisegang, kan
kabel lægges under flise (maks. 5 cm dybde)

Min. 1 meter

Min. 0,6 meter

2 x 3 ekstra knive
inklusive bolte

Afstand:
A.
B.
C.
D.
E.

Kabel kan undværes ved:

•
•
•
•

2 måleskabeloner
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LAV EN PLAN:

Maks. 250 m kabel inkl. øer for at opnå optimalt signal.
•
•

1 adapter (omformer)
til ladestation

Hjørne min. 100° >

5 mm mellem kabel
Min. 2 meter

0.3 meter

Min. 2 meter

Min. 1 meter

Se også manualen side 7.

VEND

QUICK GUIDE

RM24A-10D · 28V

Kom godt i gang og undgå fejl
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Ladestation

C. IN - fra under ladestationen (slutning af kabel)
D. OUT – til plænen (start af kabel).
E. Overdækning skal monteres således at den dækker
ladestationens grønne led lys
F. ”IN” PILEN SKAL vende ud mod arbejdsområdet

A. Skal stå vandret og fri for evt. andre elektriske
signalforstyrrelser
B. Omformer skal placeres et sikkert sted
4A

IN

4C-D

IN

4F

OUT

OUT
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5A

Ladestation:

Tjek maskine/ladestation

B. RØD: ingen forbindelse til afgrænsningskabel.
C. GRØNNE BLINK: lader og korrekt forbindelse til
afgrænsningskabel.
D. GRØN: Fuldt opladet og korrekt forbindelse til
afgrænsningskabel.

Maskine:

Display indikerer batteri niveau.
A. Tjek, at ladearme og ladepoler rammer hinanden.
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Programmering og start

A. Fjern alle fremmedlegemer som f.eks. rødder, sten, grene, legetøj
etc. fra plænen.
B. Tilpas klippehøjden ved at dreje på knappen.
6A

6B
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Start med at indstille sikkerhedskode, ur og m2.
Sikkerhedskode indstillet fra fabrikken er: 0000

• Tryk ”SET”
• Tryk din 4 cifrede sikkerhedskode/fabrikskode, • bekræft med ”OK”.
• Tryk bekræft til din indstilling af m2, • bekræft med ”OK”.
Indstilling af automatisk starttidspunkt
• Tryk ”SET”, indtil ”TIMEGLAS” ikonet lyser.
• Tryk det ønskede starttidspunkt ved hjælp af piletaster (”HOME” og
”START”) og • bekræft med OK.
Lyser de 4 cifre konstant, er tidspunkt indstillet.
• Tryk ”START”
NB: Når maskinen har kørt sin arbejdscyklus, vil maskinen igen lave
en automatisk opstart 48 timer senere på programmerede tidspunkt.

HOVEDAFBRYDER

Sikkerhedskode
Indstilling af ur
Valg af areal
Valg af automatisk starttidspunkt
Regnsensor

Manuel start

Batteriniveau

Start med at tænde på hovedafbryderen.
• Tryk ”SET”
• Tryk din 4 cifrede sikkerhedskode/fabrikskode, • bekræft med OK.
• Tryk ”START”

Automatisk start

Indstillinger
Bekræft
Retur til ladestation

Start med at tænde på hovedafbryderen.
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Regnsensor, home- og stopknappen

Home- og stopknappen:

5B-D

• HOME: Under kørslen kan ”HOME” knappen aktiveres, og ro
botten vil vende tilbage til ladestationen.

Manuel start

• Bruges STOP knappen, mens den kører stopper maskinen.
• Ønskes GENSTART:
• Tryk ”SET” • Tryk din 4 cifrede sikkerhedskode/fabrikskode,
bekræft med ”OK”. • Tryk ”START”.
• REGNSENSOR: Ved regn returener maskine til ladestation.

Du kan se forskellige instruktionsvideoer og aktuel fejlfindingsskema på

www.redbackpower.dk

Der kan du også tilmelde dig til at modtage aktuelle tips til din REDBACK robotklipper og
registrere din maskine og derved opnå 3 års garanti.

