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JUSTER KLIPPEREN TIL STØRRELSEN PÅ PLENEN
Klipperesultatet avhenger av klippetiden. Juster klippetiden til 
din hage med Tidsur-funksjonen.Tidsur-funksjonen.Tidsur
Hvis klipperen klipper for ofte, vil plenen se nedtråkket ut.
Hvis klipperen klipper for sjelden, blir ikke plenen skikkelig 
klippet.

TIDSUR

TESTKJØR KLIPPEREN GJENNOM SMALE PASSASJER
Smale passasjer i hagen gjør det vanskelig for klipperen å
finne ladestasjonen. Bruk funksjonen Kalibrere guide til å 
teste om klipperen kan kjøre gjennom den smaleste 
passasjen.
1. Sett klipperen i ladestasjonen
2. Velg Velg V Kalibrere guide (Innstillinger - Kalibrer guide) i Innstillinger - Kalibrer guide) i Innstillinger - Kalibrer guide

klippermenyen og velg OK. Trykk deretter på Start-
knappen og lukk dekselet.

3. Kontroller at klipperen følger førerledningen gjennom 
passasjen.
a. Hvis klipperen kjører gjennom passasjen, 

er testen fullført.
b. Hvis klipperen ikke kjører gjennom passasjen: 

Kontroller at førerledningen er lagt i henhold til 
instruksjonene i kapittel 3.6 i bruksanvisningen. 

Tilpasse klipperen til din hage
Se kapittel 6.3 og 6.5 i bruksanvisningen
Her finner du noen tips om viktige innstillinger for din GARDENA R40Li. 
Alle innstillinger for din GARDENA R40Li utføres via menyfunksjonene.

Du bestemmer når på døgnet og hvilke dager klipperen skal 
arbeide. GARDENA R40Li klipper ca. 30 m² per time og 
dag. Eksempel: Hvis hagen din består av 300 m² gress, må 
klipperen arbeide ca. 10 timer per dag.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forutgående varsel. 

Copyright © 2012 GARDENA Manufacturing GmbH. Alle rettigheter forbeholdt

Starte og stoppe GARDENA R40Li
Se kapittel 4.3 og 4.4 i bruksanvisningen. 

START
1. Åpne dekselet ved å trykke på STOPP-knappen
2. Sett hovedbryteren i stillingen 1. Første gang du gjør dette, 

starter en oppstartssekvens der du blant annet velger en 
firesifret PIN-kode.

3. Trykk på START-knappen.START-knappen.START
4. Lukk dekselet.
STOPP
Trykk STOPP-knappen.
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Hurtigveiledning GARDENA robotgressklipper R40Li
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Komme i gang med 
GARDENA R40Li

1. Åpne kontakten og legg ledningsendene i fordypningen på 
hver kontakt.

2. Press kontaktene sammen med en nebbtang.
3. Klipp av eventuell overskytende grenseledning. Klipp 1 til 

2 cm over kontaktene.
4. Trykk kontaktene inn på kontaktpinnene, merket A, på Trykk kontaktene inn på kontaktpinnene, merket A, på T

ladestasjonen. Det er viktig at ledningen på høyre side 
kobles til kontaktpinnen på høyre side, og at venstre 
ledning kobles til venstre pinne.

1. Legg førerledningen gjennom sporet i bunnen av 
ladestasjonen.

2. Monter kontakten på førerledningen på samme måte som 
for grenseledningen, i henhold til instruksjonene over.

3. Fest kontakten til kontaktpinnen merket Guide på 
ladestasjonen.

4. Legg førerledningen minst 2 meter rett ut fra fremre kant 
av ladestasjonen.

5. Legg førerledningen til sløyfepunktet i grenseledningen 
der den skal kobles til. Unngå å legge ledningen i skarpe 
vinkler.

6. Klipp av grenseledningen med en tang midt i sløyfen som 
ble laget i punkt 2.3.

7. Koble førerledningen til grenseledningen med de 
medfølgende koplingene. Press koplingene helt sammen 
med en nebbtang.

Plassering og tilkobling av ladestasjonen
Se kapittel 3.2 i bruksanvisningen. 

Lade batteriet og plassering 
av grenseledningen
Se kapittel 3.3 og 3.4 i bruksanvisningen.

1. Plasser ladestasjonen på et sentralt sted i arbeidsområdet, 
med mye åpen plass foran ladestasjonen og på et relativt 
flatt underlag.

2. Koble transformatorens lavspentkabel til ladestasjonen 
og transformatoren.

3. Koble transformatoren til en 230 V stikkontakt.

1. Sett R40Li i ladestasjonen for å lade batteriet mens 
du legger grenseledningen. Sett hovedbryteren i 
stillingen 1.

2. Legg ut grenseledningen mens du passer på at den 
danner en sløyfe rundt arbeidsområdet.

3. Lag en løkke der førerledningen skal kobles til 
senere (se punkt 4.5).

Ladestasjon Transformator Lavspenningskabel Grenseledning og 
koplinger

Stifter Kontakter Måler

Koble til grenseledningen
Se kapittel 3.5 i bruksanvisningen.

Plassering og tilkobling 
av førerledningen
Se kapittel 3.6 i bruksanvisningen.

1. Hovedbryter
2. STOPP-knapp
3. LED-indikator for funksjonskontroll LED-indikator for funksjonskontroll LED-indikator f

av grense- og førerledning
4. Indikasjon av klippehøydeIndikasjon av klippehøydeIndikasjon a
5. DisplayDisplayDispla
6. TasterTasterT
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