Uživatelská příručka GSM modul
Úvod
Děkujeme za zakoupení tohoto GSM modulu pro Váš Robomow
Tento GSM modul Vám zajistí přijímání operačních a bezpečnostních upozornění z Vašeho Robomow,
přímo do Vašeho mobilního zařízení a to kdekoli na světě. K tomu ke všemu na základě Vašeho
oprávnění je GSM modul schopen získávat technická data o Vašem Robomow a ta následně odesílat
do centrálního systému podpory. Tato data pak slouží ke stálému vylepšování jeho výkonu.
Požadavky na kompatibilitu
•
•

•

Tento GSM modul může být instalován na všechny modely Robomow (vyrobené 2014 a
mladší)
Je potřeba instalovat aplikaci Robomow na Vaše mobilní zařízení. Aplikace Robomow je
kompatibilní¨se všemi novějšími smartphony a tablety, které využívají Bluetooth standard
4.0.
Tato aplikace je zdarma dostupná ke stažení v Apple App Store nebo v Google Play. Použijte
tento QR kód pro informace ke stažení:

Uživatelské instrukce
Povolení
Jestliže je GSM modul nainstalován, je potřeba jej povolit přes aplikaci:
1. Najeďte na „GSM Module settings“ obrazovku (Main Menu – Lawn & Mower Options –
Mower – Mobile Comm. System)
2. Otevřete „GSM Module Settings a zapněte „GSM Module“ do pozice „ON“. Aplikace
zahájí povolovací proces.
Na displeji by se Vám měla během několika minut objevit zpráva „GSM Module
succesfully enabled!“
3. V případě, že se povolovací proces nezdaří, pokuste se o to znovu, nebo kontaktujte
nejbližší servisní středisko Robomow
Výběr typu upozornění
Na obrazovce aplikace „Mobile Comm. System“:
1. Vyberte (zaškrtněte) typ upozornění, které chcete zasílat do Vašeho mobilního zařízení
- Detekci krádeže – je zasíláno, pokud je Robomow vyjmut ze zamýšlené plochy
- STOP upozornění – zasílá upozornění, pokud se stroj zastavil uprostřed operace

2.

Označte možnost „Share Operational Data“, abyste povolili zasílání pracovních informací do
centrálního systému podpory v zájmu vylepšení výkonu.

Testování
V případě instalace, výměny, nebo podezření, že GSM modul nepracuje správně, doporučujeme
provést testování:
1. Zmáčkněte tlačítko „Test“ na obrazovce „GSM Module Settings“ ve Vaší Robomow
aplikaci. Během několika minut by se Vám měla zobrazit informace „ GSM Test Passed!“.
2. V případě chyby testovacího procesu se pokuste znovu provést test, nebo kontaktujte
nejbližší servisní středisko Robomow.
GSM Data plán
Tento GSM modul je opatřen plánem na zasílání dat po dobu 36 měsíců (Data SIM karta).
Přibližně jeden měsíc před ukončením současného Data plánu Vám bude nabídnuto zakoupit
prodloužení balíčku na zasílání dat a to na 12 nebo na 24 měsíců.
Tato nabídka Vám bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci Aplikace.
(*) Upozornění budou odesílána jako oznámení. Je potřeba povolit oznámení (Push-notifications) na
Vašem mobilním zařízení, aby se tyto oznámení zobrazili.

