
 
Nastavení a obsluha dálkového ovládání 

 

Děkujeme za zakoupení dálkového ovládání pro sekačku Robomow (modely 2014 a mladší). 

Ovládání se používá k následujícím činnostem: 

A. Jízda se sekačkou mezi pozemky nebo z místa uskladnění. 

B. Sečení malých ploch, které nejsou pokryty automatickým provozem. 

 

Přehled 

 

 
 

 

 

Bezpečnostní varování a prevence 

1. Vždy stůjte za Robomow v maximální vzdálenosti 3 m při zachování viditelnosti stroje 

2. Vždy držte dálkový ovladač v obou rukou 

3. Sekejte pouze za denního, nebo kvalitního umělého osvětlení 

4. Neovládejte Robomow bosí, nebo s nasazenými otevřenými sandály 

5. Sečení zapínejte vždy pouze podle instrukcí s nohami v dostatečné vzdálenosti od stroje 

6. Nesekejte manuálně svahy o větším sklonu než 15 stupňů 

 

Definice varovných samolepek 

1. Toto je nebezpečný poháněný nástroj. Při používání dávejte pozor a dodržujte bezpečnostní 

instrukce a varování. 

2. Přečtěte si pozorně návod k obsluze před tím, než spustíte Váš Robomow 

3. Při používání Robomow dodržujte bezpečnou vzdálenost od stroje. Zajistěte, aby se na ploše kde používáte Robomow nepohybovali 

lidé, děti a zvířata.  

 

Příprava dálkového ovládání 

Baterie: odšroubujte plastový kryt baterie na ovladači. Vložte 2 baterie typu AAA při dodržení správné polarity. Zašroubujte zpět plastový kryt 

baterií. 

 Párování: Vykonejte jednorázový proces párování s Vaším Robomow 

1. Modely RS/TS/MS: zmáčkněte současně a podržte tlačítka šipek nahoru a dolů 

2. Modely RC/TC/MC: Zmáčkněte tlačítko nastavení po dobu 3 vteřin. Na displeji se zobrazí P001. zmáčkněte levou šipku, aby se V8m 

zobrazilo P019. Pak zmáčkněte OK 

3. Počkejte na písknutí 

4. Zmáčkněte jednou bezpečnostní tlačítko na dálkovém ovladači. Dálkový ovladač je nyní spárován s Vaším Robomow. 

5. Tento proces není potřeba opakovat, pokud tato dvě zařízení nebudou v budoucnu vzájemně odpárována. 

6. Dálkový ovladač je potřeba odpárovat v případě, že jej chcete použít s jiným strojem Robomow. Odpárování se provede zmáčknutím 

bezpečnostního tlačítka na dálkovém ovladači po dobu 15 vteřin. 

 

Obsluha 

Ruční pojezd – Jízda se zahájí mírným stisknutím navigačního tlačítka v požadovaném směru 

pohybu sekačky Robomow. Konstantní stisk je nutný pro konstantní provoz sekačky. 

Tlačítko sečení Navigační tlačítko Baterie Vysílač 

Magnety Bezpečnostní tlačítko 



 

2. Ruční sečení se provádí současným stisknutím dvou různých tlačítek. Tomuto bezpečnostnímu opatření se říká dvoufázový systém OPC 

(Operator Presence Control – Kontrola přítomnosti operátora). Tato úprava je bezpečná pro děti. Pro započetí manuálního sečení postupujte 

dle návodu níže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekací nože se zastaví, jakmile uvolníte tlačítko sečení.  Pokud chcete znovu začít sekat, pak musíte opakovat 

kroky uvedené výše. 

 

Skladování 

Pro zvýšení životnosti doporučujeme uchovávat dálkové ovládání ve vnitřních prostorech, přestože je odolné vůči vodě. Dálkové ovládání má 

vyhrazené místo pod dvířky nárazníku sekačky Robomow (pouze pro modely RS,MS, TS). 

LED indikace 

Událost LED indikace 

Bezpečnostní tlačítko je zmáčknuto, když dálkové ovládání není 

spárováno 
Plné světlo 

Úspěšně spárováno 3 x bliknutí 

Úspěšně odpárováno 5 x bliknutí 

Napárováno a spojeno s Robomow Bliká každé 2 vteřiny 

Napárováno, ale příliš daleko od Robomow  Bliká dvakrát každou vteřinu 

 

Řešení problémů 

Problém Pravděpodobná příčina/událost Nápravné opatření 

Sekačka Robomow nereaguje na 

pokyny dálkového ovládání. 

- Dálkové ovládání není spárováno 

s Robomow, nebo je spárováno s jiným 

Robomow 

Proveďte párování dle návodu výše. Pokud je 

to potřeba pak ovládání nejprve odpárujte od 

jiného Robomow 

- Stojíte příliš daleko do sekačky 

Robomow  

Postavte se za sekačku Robomow a udržujte 

vzdálenost maximálně 3 metry (10 stop).  Pro 

nepřerušovaný provoz udržujte konstantní tlak 

na tlačítko. 

- Baterie jsou slabé nebo jsou instalovány 

se špatnou polaritou. 

Vyměňte baterie a zkontrolujte, že jsou 

instalovány se správnou polaritou. 

- Robomow je v současnosti 

v automatickém provozu 

Dálkové ovládání může být použito, pouze 

pokud je stroj mimo automatický provoz 

Robomow je spárován s Robomow 

Aplikací 

Zavřete aplikaci Robomow když chcete použít 

dálkové ovládání  

 

Držte dálkový ovladač a postavte 
se za sekačku Robomow 

Krok 1 

Pravým placem stiskněte a 
podržte „bezpečnostní“ tlačítko. 

 

Krok 2 

Držte stlačené „bezpečnostní“ 
tlačítko a levým palcem 

stiskněte tlačítko „sečení“. Nůž 
se začne otáčet. 

Krok 3 

Uvolněte „bezpečnostní“ tlačítko. 
Levým palcem držte stlačené 
tlačítko „sečení“ a navigujte 
sekačku Robomow pomocí 

pravého palce na navigačním 
tlačítku. 

 


