Grattis till ett bra val av robotgräsklippare!

www.crafttech.se

Vi hoppas att du ska bli nöjd med din Robot gräsklippare. Här får du information om
installationen.
En basinstallation innebär att vi utför en fungerande installation till er robotgräsklippare
med det installationsmaterial som ni köpt till produkten. Begränsningskabeln installeras
med hjälp av en specialmaskin som fräser ner tråden i gräsmattan där detta är möjligt.
Rötter, buskar och blommor kan innebära att tråden måste läggas uppe på gräsmattan och
häftas fast med plastspik. Spik och tråd döljs av gräset efter 2-4 veckor, beroende på
gräsmattans växtkraft och kvalité.
Vi installerar så nära de rekommenderade mått som anges i instruktionsboken. Viss
justering av dessa mått görs när trädgårdens utseende och förutsättningar kräver så. Viss
justering av slingan kan bli nödvändig i efterhand av er som kund.
Ibland behövs det mer kabel än det som följer med det installations kit man köpt. Man
betalar då för extra kabel och arbetskostnad.
Om kund är närvarande vid installationen görs de inställningar på robotgräsklipparen som
kund önskar. Är kund ej närvarande görs grundinställningar för robotgräsklipparen och vad
som passar tomten. Installationen görs enligt tillverkarens anvisningar.

Förbered för installation, checklista
•
•
•
•

Gräsmattan ska vara klippt när vi installerar robotgräsklipparen.
Rensa gräsmattan på lösa föremål som leksaker och grenar. Dessa kan skada
robotgräsklipparen.
Ett jordat eluttag måste finnas tillgängligt. Vi utför inga elektriska installationer.
Vi lyfter på stenläggningar som är max 1 ½ meter breda. Större stenläggningar ska
kund lyfta.

Detta ingår i basinstallationen
•
•
•
•

Installation av laddstation på plats (tillgång till eluttag, 220 volt krävs)
Installation av guidekabel som medföljer installationskitet
Installation av begränsningskabel som medföljer installationskitet
Funktionstest samt demonstration för kund

Detta ingår INTE i basinstallationen
•
•
•
•
•
•

Klippning av gräset innan installationen görs
Extra material utöver det som medföljer installationskitet
Lagning av kabelbrott som orsakats av kund
Nya inställningar på robotgräsklipparen
Bortforsling av emballage
Installation av eluttag

Att tänka på efter installationen
Din robotgräsklippare behöver viss tillsyn. Till en början är det inte ovanligt att den till
exempel kör fast i hålor eller ojämnheter i gräsmattan. Dessa ojämnheter bör åtgärdas för
att garantera maskinens funktion.
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