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РОБОТ ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА RURIS RXR1000 / RXR1500 

 Въведение 

 

 Благодарим ви, че избрахте продукта RURIS и добре дошли в нашата група клиенти. 
 Убедени сме, че ще бъдете доволни от нашия продукт, благодарение на неговата 

производителност и лесния му начин на работа. 
 Нашият опит в областта и използването на висококачествени материали, доведоха до 

производството на ефективни продукти, които да отговарят на вашите изисквания в 

продължение на много години, стига да спазвате препоръките за употреба и поддръжка. 

 Това ръководство за употреба ще ви запознае с необходимата информация за това как да 
работите с този продукт, с неговата конструкция, технически характеристики и с поддръжката 
му. 

  

Благодарим ви, че избрахте качеството и продуктите от гамата Ruris! 

 

Информация и обслужване на клиенти: 

Телефон: 0351 820 105 

Ел. поща: info@ruris.ro 
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Артикули в опаковката 

1. Докинг/Съединителна станция/Съединителна основа /Товарна станция 
2. Робот за косене на трева 
3. 2 обезопасителни ключа 
4. 3 допълнителни комплекта остриета, включително винтове 
5. 1 адаптер за захранване 
6. 4 дюбела/обезопасителни куки за докинг станция 
7. 100 дюбела/куки за кабели 
8. 100 м кабел/жица  
9. 2 измервателни устройства, изработени от картон 
10. 4 връзки за жиците 
11. Ръководство 
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Въведение и безопасност 
 
 
 

Символи върху уреда RXR 1000,1500 
Тези символи могат да бъдат намерени върху робота за косене на трева. Разгледайте ги внимателно, така че да 
разберете тяхното значение . 

   

 

Прочетете внимателно 
цялото Ръководство за 

употреба и се уверете, че 
сте разбрали 

съдържанието му, преди да 
използвате робота. 

Предупрежденията и 
предпазните мерки в това 
Ръководство за употреба 

трябва да се спазват 
внимателно, за да се 

използва робота за косене 
на трева безопасно и 

ефективно  
. 

Роботът може да стартира 
само когато 

обезопасителният ключ е 
правилно свързан  

. 

Проверката и поддръжката 
трябва да се извършват с 

превключвателя в 
положение OFF .   

. 

    
Косачката може да хвърля 

предмети по време на 
работа, поддържайте 
безопасно разстояние 

спрямо машината, когато е 
в експлоатация, вземете 

предпазни мерки.  

Дръжте децата, домашните 
любимци и други хора 
далеч от машината за 

косене на трева, когато се 
използва . 

Дръжте ръцете и краката 
си далеч от въртящите се 

ножове  
. 

Не се качвайте върху 
машината. 
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Указания за безопасност 

Преди употреба прочетете внимателно указанията.  

Запазете тези указания за по-нататъшни справки. 

Инструкция 

а. Прочетете внимателно инструкциите. Запознайте се с управлението и правилното 

използване на машината. 
б. Никога не позволявайте на лица, които не са запознати с тези инструкции или на деца, да 

използват робота. 

в. Операторът или потребителят е отговорен за злополуки или опасности, причинени на други 

лица или на тяхната собственост. 

 

Подготовка 
а. Осигурете правилното инсталиране на автоматичната система за разделяне на периметъра, 

както е указано; 

б. Периодично проверявайте мястото, където се използва уреда и премахнете всички камъни, 

пръчици, прежди и други чужди тела; 

в. Периодично проверявайте визуално дали ножовете, болтовете на остриет о и режещата 

част са износени или повредени. Заменете износените или повредени остриета и 

винтовете в комплекти, за да поддържате баланса . 

 

Употреба 
а. Не поставяйте ръцете или краката си близо до или под въртящите се части.  

б. Никога не повдигайте и не носете машина, докато двигателят работи. 

в. Изключете бутона за захранване: 

 
- Преди да отстраните блокировка; 

- Преди да проверите, почистите или поправяте машината. 

Не позволявайте на уреда да работи без надзор, ако знаете, че в близост има домашни 
любимци, деца или други хора. 

Поддръжка и съхранение 
а. Поддържайте стегнати всички гайки, болтове и винтове, за да се уверите, че машината работи 

правилно при безопасни условия.  

б. За безопасност, заменете повредените или повредени части. 

в. Уверете се, че се използват само оригинални резервни части. 

г. Уверете се, че батериите са заредени, като използвате правилното зарядно устройство/адаптер, 

препоръчани от производителя. Неправилната употреба може да доведе до токов удар, 

прегряване или изтичане на корозивна течност от батерията. 

д. В случай на изтичане на електролит, изплакнете с вода/неутрализиращ агент, потърсете 

медицинска помощ, ако влезе в контакт с очите и т.н. 
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е. Обслужването на машината да се извършва в съответствие с инструкциите на производителите.  

 

 

 

Планиране 

Очертаване на работната зона: 
За да накарате роботът  да окоси тревата в желаната 
зона - и само и единствено в тази зона - трябва да 
маркирате зоната с кабели за разграничаване. 
 
Преди да започнете, важно е да направите скица на работната зо на на робота, на 
"препятствията", които трябва да заобикаля  и която следователно трябва да бъде 
маркирана с разграничителни кабели .  
 
Разграничителният кабел трябва да бъде разположен така, че никога да няма повече от 
15 метра от робота за косене на трева до най-близкия разграничителен кабел . 
Ако вашият съсед също има робот за косене на трева, е важно да имате минимално 
разстояние от 10 м между вашите разграничителни кабели и тези на съседа, за да се 
избегнат смущенията между сигналите на кабелите.  
Освен това е важно да поставите докинг станцията на разстояние най -малко 10 м от 
разграничителния кабел на съседа . 
 За да избегнете други проблеми, внимателно 
следвайте скицата, за да поставите правилно 
разграничителния кабел. 

 

Позициониране на докинг станцията: 
Започнете с поставяне на докинг станцията на 
скицата на разумно разстояние от външния 
превключвател, имайки предвид, че дължината 
на захранващия кабел на докинг станцията е 15 
м.  
 
Докинг станцията трябва да бъде разположена 
върху твърда, равна повърхност .  
 
 Избягвайте поставянето на докинг станцията : 
• В ъгъл на моравата  
• В ниски зони, където докинг станцията или 
косачката могат да бъдат повредени от локви 
или склонове. 

• Под високо дърво поради опасност от мълния. 

  
 Забележка: Важно е адаптерът и електрическият 
контакт да бъдат постоянно сухи! 
 
Оставете 2 м свободно пространство без 
препятствия пред докинг станцията, за да се 
уверите, че машината може да се върне на 
станцията без никакви проблеми. Зад докинг 
станцията е необходимо свободно пространство 
от 1 м. 
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Правила за разтягане/полагане на разграничителния кабел: 
• Разграничителният кабел трябва да бъде свързан в опънат проводник без прекъсвания 

или пресечни точки. Включени са 100 м  кабел.  
• Оставете максимум 1 м между всяка разграничителна кука. Включени  са 100 куки за 

разграничаване.  

•  Никога не правете перпендикулярни ъгли (90 °). Ъглите ще бъдат от минимум 100 ° (вижте 
чертежа).  

• Разграничителният кабел трябва да бъде поставен на 10 -30 см от ръба на тревата. 
Необходими са 10 cм, ако съседната повърхност е на едно и също ниво (например 
плочки), 20 cм за твърд ръб и 30 cм  за мек ръб, например към храсти и други растения, в 
случай, че косачката може да заседне . 

• Образувайте острови чрез обкръжаване на препятствия, например  цветни лехи с 
разграничителна тел, ако не желаете роботът да окоси в съответната зона . Кабелите за 
отиване и за връщане следва да бъдат най-много на 5 мм един от друг.  

• Камъните могат да бъдат ударени от вашата косачка без затруднения, ако са толкова 
тежки, че роботът не може да ги премести. Ако обаче камъкът има наклонена повърхност, 
върху която роботът може случайно да се изкачи, трябва да преместите или напълно да 
отстраните камъка от работната зона . 

• Ако имате дърветата с корени излизащи от земята/на повърхността на почвата, тези зони 
да бъдат заобиколени от разграничителна тел, за да се защитят дърветата. Ако няма 
видими корени, не се изисква разграничителен проводник .  

• Ако алеите или пътеките на градината са на същото ниво като тревата, 
косачката може лесно да се движи върху тях. Но ако желаете да ги избягвате, ви трябват 
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само 10 см между разграничителния кабел и алеята. Все пак, ако алеята е покрита с 
чакъл или нещо подобно, роботът за косене на трева 
не може да я преодолее. В този случай е необходимо 
разстояние от 30 см между разграничителния кабел и 
алеята. 

• Роботът за косене на трева може да се 
изкачва по склонове до 30°. Ако повърхността 
стане стръмна, роботът има датчик, който ще го 
накара да спре. Ако повърхността е наклонена 
надолу с повече от 25°към разграничителния 
кабел, роботът може да се изплъзне от работната 
зона, ако тревата е мокра. Затова препоръчваме разграничителната жица да се разтегне до 
40 см от ръба на такъв наклонен терен. 
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Монтаж 
Подготовка на материалите: 
• Вземете разграничителните кабели, фугите за жиците, 
пироните и двете картонени измервателни устройства.  
• Ще ви е необходимо още: чук, клещи, ключ/тръбен ключ 

 

Подготовка на моравата: 
Тревата не трябва да е по-висока от 60 мм при закрепване на 
разграничителния кабел в куките. Ако е по -висока, препоръчва 
се първо да се подстриже тревата с обикновена косачка за 
трева. След това проводникът може да бъде поставен 
възможно най-близо до земята, което ще попречи на робота за 
косене на трева да отрязва кабела и на хората, които минават 
покрай него, да се спъват в него. След кратък период от време 
кабелът ще изчезне в тревата . 

 

Поставяне на разграничителните кабели: 
Поставете докинг станцията на робота, така както е показано 
на скицата (странично) и поставете куката за старт. Не 
забравяйте да запазите 0.5  м допълнителен проводник за 
използване при окончателното инсталиране на докинг 
станцията.  
 
Поставете разгънатия проводник около работната зона в 
градината, според скицата. По-късно можете лесно да го 
коригирате, докато продължавате .  
 
Сега можете да започнете поставянето  на куките. Използвайте 
измервателните картони, за да поддържате желаното 
разстояние от ръба (10 - 30 см, в зависимост от естеството на 
ръба, както е описано в параграф "Планиране").  
Разстоянието между куките трябва да бъде максимум  1 м. 
Нашата препоръка е да поставите куките по-близо една до 
друга в ъглите, които винаги да  бъдат по-големи от 100°. 
Ако има зони на моравата, където не искате роботът да коси, 
обкръжете зоната с разграничителен проводник, както е 
показано на страница 4. 
Забележка: максимум 5 мм между входния и изходния 

разграничителен кабел (вижте чертежа на страница 4 ).  
Поставете последната кука, когато се върнете към докинг 
станцията. 

Свързване на разграничителния проводник към 
докинг станцията: 
Нарежете края на проводника до подходящата дължина, за да 
достигнете до скобите (твърде много допълнителен проводник 
може да предизвика проблеми със сигнала). Оголвайте двата 
края на проводника.  
 
Когато свържете кабела към докинг станцията, ще намерите входен (IN) и изходен (OUT) 
проводник, както е показано. Входящият проводник (IN) преминава през стойката на проводника 
под докинг станцията и се свързва с червената скоба от лявата страна на стойката на проводника, 
докато изходният проводник (AUT) се свързва с черната скоба над стойката на проводника .  
 
Сега можете да фиксирате докинг станцията към почвата, като завиете в земята 4 -те 
предпазителни тапи, намиращи се в получената опаковка . 
 
1. IN (червено) - под докинг станцията (в края на проводника).  
2. OUT (черно) - на моравата (в началното на проводника).  
След свързване на IN и OUT кабелите, поставете защитния капак. 
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Зареждане и изпитване 
Зареждане на робота за косене на трева: 
 
Първо: 

• Поставете робота за косене на трева на 
докинг станциятя, за да се зареди, дори 
ако роботът е бил предварително зареден 
от фабриката. 
 

Изпитване на докинг станцията: 
• Свържете кабела към адаптера и след това към 

електрическия контакт и светодиодът на докинг 

станцията ще светне. 

Включете копчето за зареждане на косачката и зеленият 
светодиод ще мига на всеки 1 секунда. Когато роботът за 
косене на трева е монтиран на докинг станцията и 
зареждането започва, светодиодът мига зелено на всеки 
0,5 секунди (по-бързо).  
 

• Когато роботът е напълно зареден, показалецът на 

робота показва постоянна зелена светлина (1).  

Забележка: Ако светодиодът на робота продължи да 
мига след по-дълго време за зареждане (повече от 3 
часа), това обикновено означава слаб контакт. Време е 
да почистите пипалата за зареждане на робота и медните листове. Препоръчваме 
почистване на тези компоненти за зареждане веднъж седмично с метална гъба или фина 
абразивна хартия. 
 

• Разкачете IN кабела от червената скоба. Светодиодът мига със зелена светлина и 
алармата започва да издава звуков сигнал. След 30 секунди звънецът спира да издава 
звуков сигнал, но светодиодът  продължава да мига със зелена светлина. Това е начин да 
разберете дали има фракциониране на разграничителния проводник .  
 

•  Свържете отново IN кабела към червената скоба и LED индикаторът ще 
покаже постоянна зелена светлина (2).  
 

• Докинг станцията вече е готова за 
употреба.  
 
Важно: Адаптерът трябва винаги 
да се съхранява на сухо място . 

 
Стрелката "IN" на докинг 
станцията показва 
работната зона. 
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Настройка и стартиране 
Моля, премахнете всички чужди тела като корени, 
камъни, клони на дървета, играчки и др.  
Настройка: 
След инсталиране и зареждане, вече могат да бъдат направени настройките.   

1. Регулирайте височината на рязане чрез завъртане на циферблата (1) 
Обърнете внимание на номерата на циферблата и спрете на желаната височина . 

2. Поставете обезопасителния ключ (2). 
Обърнете внимание на формата на обезопасителния ключ, уверете се, че сте го 
поставили правилно. 
Забележка: Без ключ, всички бутони на контролния панел са неактивни, с изключение на 
превключвателя за захранване. Затова, когато искате да управлявате панела ръчно, на 
забравяйте да поставяте обезопасителния ключ . 

3. Натиснете превключвателя за захранване в положение "I", за да стартирате 
робота (3) 
Преди да продължите, изчакайте 1-3 секунди, за да се заредят всички електронни 
компоненти. 

4. Изберете размера на моравата (4)  
 
300 м2: 4 часа работа, на всеки 2 дни. Включено е време за зареждане.  
600 м2: 8 часа работа, на всеки 2 дни. Включено е време за зареждане.  
1000 м2: 12 часа работа, на всеки 2 дни. Включено е време за зареждане . 
 

5. Натиснете Старт (5) 
 
Хронометърът започва да измерва от момента, в който натиснете бутона СТАРТ, след 
което програмата за рязане ще се повтори на 48 -часови интервали, което означава, че 
роботът редовно ще излиза навън да се реже по едно и също време на всеки два дни 
(през 2 дни).  
 
Отстранете обезопасителния ключ след стартиране, за да избегнете промяната на 
настройките от други хора. 
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Старт 
Сега роботът е готов да коси.  
 

Забележка!  
Ако тревата е по-висока от 60 мм, препоръчваме ви да я косите с традиционна косачка 
или първо да поставите робота на най-високата позиция на рязане. 
 

Автоматично косене: 
След като изберете височината на тревата, както е посочено по -горе, натиснете бутона 
СТАРТ. Косачката ще започне с рязане по дължината/успоредно с разграничителния 
кабел. Вторият път, когато роботът напусне станцията, ще коси на случаен принцип в 
прави линии, докато остане 20% от батерията, след което се връща към докинг станцията 
за презареждане. След един час презареждане, роботът ще излезе отново и ще 
продължи да реже периодично, докато изпълни общия брой часове, съответстващ на 
избрания размер на моравата. След това се връща към докинг станцията в очакване на 
друг цикъл. 
 

Други бутони: 
Бутон STOP (6): 
Можете да спрете робота по всяко време, като натиснете бутона аварийно спиране STOP .  
Забележка: Бутонът за аварийно спиране няма да прекъсне първоначалната настройка. 
Рестартирането след натискане на бутона STOP трябва да се извърши на максимум 2 
метра разстояние от разграничителния кабел с поставен КЛЮЧ. 
 
Бутон НАЧАЛО (HOME) (7): 
По време на рязане роботът за косене на трева автоматично ще се върне към док инг 
станцията, ако включите бутона НАЧАЛО (HOME).  
Забележка: Бутонът НАЧАЛО (HOME) няма да прекъсне първоначалната настройка.  
 
Бутон START/RESTART: 
Рестартирането се извършва с КЛЮЧА, поставен на максимум 2 метра разстояние от 
разграничителния кабел.  
Изберете същия бутон за зона, както при първоначалната настройка, след което 
натиснете бутона START. 
След като рестартирате робота в докинг станцията, ще започне нов цикъл . 
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Датчици 
 

Препятствия/датчик за контакт: 
Когато роботът за косене на трева срещне 
препятствие, ще се върне и ще промени 
посоката си, за да избегне препятствието. Ако 
не намери нов маршрут за 3 секунди, 
режещият двигател спира. Ако не намери нов 
маршрут за 10 секунди, роботът ще се 
изключи и ще изисква ръчно рестартиране, за 
да започне отново да работи. 
 

Датчик за дъжд: 
В случай на проливен дъжд, роботът 
автоматично ще се върне в докинг станцията 
и ще възобнови работата си, когато започне 
следващият работен цикъл.  
 

Капките дъжд от клоните над него могат да 
активират датчика за дъжд и при такъв случай 
роботът ще се върне в докинг станцията . 

 

Датчик за повдигане: 
Двата датчика за повдигане са разположени 
близо до колелата и измерват тежестта на 
предните колела.  
 
Ако роботът бъде повдигнат ръчно или и 
двете колела влизат в дупки, роботът ще  се 
изключи и трябва да бъде рестартиран ръчно .  
 
Рестартирането върху тревата може да се 
случи само ако преместите уреда така, че да 
има максимално разстояние от 2 метра от 
разграничителния кабел и да натиснете 
бутона "Същата зона" и бутона "СТАРТ". 
Работният цикъл не се променя. 
 

Датчик за наклон: 
Роботът за косене на трева има 6-осен 
сензор, интегриран за измерване на ъгъла на 
наклона във всички посоки. Ако ъгълът на 
наклона надвишава 30°, режещият двигател 
ще спре незабавно, но ще продължи да се 
движи. Ако ъгълът падне до по-малко от 30° 
за 10 секунди, режещият двигател 
автоматично ще се рестартира. Все пак, ако 
ъгълът не се намали в рамките на 10 секунди, 
косачката ще спре и ще изисква ръчно 
рестартиране. 
Рестартирането върху тревата може да се 
случи само ако преместите уреда така, че да 
има максимално разстояние от 2 метра от 



 

14 
 

разграничителния кабел и натиснете бутона "Същата зона" и бутона "СТАРТ". Работният 
цикъл не се променя. 
 
 

 
Поддръжка и съхранение през зимата 
Текущо почистване: 
Удължавате живота на робота за косене на трева, като го поддържате постоянно чист.  
Измиването с вода в долната страна е строго забранено. Препоръчва се триене с четка 
или влажна кърпа. 
Горният капак 
Повдигнете горния капак и го почистете от трева и мръсотия с мека четка. Мо жете да го 
избършете с влажна кърпа (не изплаквайте с вода поради електронните компоненти ). 
Долната част/отдолу 
Също така почистете долната страна с мека четка. В частност, уверете се, че остриетата, 
държачите за ножове и предните колела могат да се въртят  свободно. Забележка: Не 
забравяйте да изключите захранването преди почистване! Ако роботът за косене на 
трева работи често във влажна трева, важно е да се уверите, че ламелите са почистени 
от трева и могат да се въртят . 
 
Докинг станция 
Почиствайте често докинг станцията, като отстранявате мръсотия и трева от основната 
плоча.  
 
Бутони 
Почиствайте превключвателите на косачката и докинг станцията с фина абразивна хартия 
или метална гъба няколко пъти по време на сезона. Почистете двете  пипала за 
зареждане на станцията.  
Важно е да се уверите, че всички дюбели, болтове и гайки са правилно затегнати 
постоянно, за да осигурите най-добрите условия за работа на робота за косене на трева . 
 

Подмяна на резервни части:  
Остриета: 

Остриетата имат 2 остри ръба  за рязане. 

Следователно те са обратими, ако са затъпели 

при един от ръбовете. Ако и двата ръба са тъпи, 

остриетата могат лесно да бъдат заменени с 

помощта на отвертка.  

 
Забележка: Не забравяйте да изключите 
превключвателя за захранване преди да започнете.  

При изваждане на винта е важно да отстраните 

тревата и другите замърсявания от държача на 

острието. След това можете да поставите новото 

острие. Затегнете здраво винта на острието. Проверете дали остриетата се въртят.  

 
Забележка: Важно е всичките три остриета да бъдат обърнати или подменени едновременно. 
 
Батерия: 

Обикновено животът на батерията е 5 години, в зависимост от натоварването и 

поддръжката на робота за косене на трева.  

Можете лесно да подмените батерията, като демонтирате 4 -те винта на капака на 
отделението за батерии и подмените старата батерия с нова .  
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Забележка: Винаги използвайте оригинални/оторизирани резервни части ! 
 
 
 

 

Съхранение през зимния сезон: 
 
Преди съхранението през зимния сезон препоръчваме да заредите робота за косене на 
трева на докинг станцията.  
 
През зимата Ви препоръчваме да взимате робота за косене на трева и станцията за 
зареждане вътре и да го съхраните за предпочитане в сухо помещение, където да не 
замръзва. Изключете превключвателя на захранването (0), за да защитите батерията .  
Добра идея е батерията да се зарежда няколко пъти през зимата, за да се осигури добра 
работа. Можете да направите това или като вкарате на закрито също и докинг станцията, 
или като поставите робота за косене на трева в докинг станцията отвън и да го вкара те 
обратно на закрито след зареждане .  
 
Ако има риск от замръзване в помещението, където се съхранява роботът за косене на 
трева, можете да извадите батерията и да я държите на топло и сухо място . 
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Етап 

 
 
 
 
 

Симптом Възможна причина Действие 

Подготовка Роботът за 
косене на 
трева не 
стартира. 

Възможно е обезопасителният 
ключ да не е поставен.  
Неправилно инсталиране на 
докинг станцията. Грешно 
свързване на разграничителния 
кабел. 
 
Неизправен обезопасителен ключ . 
 

За ръчно стартиране в докинг станцията  трябва да 
бъде поставен обезопасителния ключ.  
Продължете да зареждате, докато светодиодът на 
робота покаже постоянна зелена светлина.  
Стрелката "IN" на докинг станцията трябва да 
показва работната зона.  
Краят на жицата, който се навива под докинг 
станцията, трябва да бъде свързан с ЧЕРВЕНАТА 
скоба на докинг станцията. 
Натиснете който и да е бутон и ако съответният 
индикатор не свети интермитентно в червено, 
заменете обезопасителния ключ и опитайте отново . 

 Първоначалн
ото движение 
на косачния 
робот по 
дължината на 
разграничите
лния кабел 
не  следва 
собствения 
си маршрут, 
който вече е 
извършен, 
или се върти 
в определени 
участъци на 
пътеката. 

Функцията за откриване на 
разграничителния кабел не работи 
правилно, вероятно поради чужди 
смущаващи сигнали в зоната, като 
например, подземна енергийна 
система, високо енергийно 
електрическо оборудване или 
други подобни.  
Най-близкият разграничителен 
кабел на вашия съсед не е 
поставен на най-малко на 10 
метра от вашия. 

Оградете тази зона за смущение на 
разграничителния кабел . 
 
Настройте разграничителния кабел така, че 
роботът за косене на трева да може нормално да 
открие сигнала. 

 Не може да 
се свърже с 
пипалата, 
когато се 
върне в 
докинг 
станцията. 

Докинг станцията е монтирана на 
неравна повърхност. 
 

Проверете и поставете отново докинг станцията на 
равна, твърда повърхност . 

Първонача
лна 
употреба 
 

Косачката на 
робота спира 
с 
интермитенте
н червен цвят 
при LED 
индикатора. 

Стъпка 1: Прегледайте 

местоположението за паркиране: 
При наклон, по-голям от 30°,  датчикът 
за накланяне се активира. 

Обкръжете  зоната на стръмния наклон с 
разграничителен кабел.  
Максималното разстояние от робота за  косене на 
трева до най-близкия разграничителен кабел е 15 
м. 

  Стъпка 2: Роботът за косене на трева 

не може да открие сигнала от 
разграничителния кабел.  
 

Проверете телените скоби на докинг станцията.  
Намерете неизправността/прекъсването и  
свържете с помощта на телените връзки, доставени 
в опаковката. 
Забележка: Когато светодиодният индикатор 
показва постоянна зелена светлина, 
разграничителният сигнал е готов. 

  Стъпка 3: Датчикът за наклон е 

активиран. 
Възможно е предните колела да бъдат 
захванати в дупка и да бъдат окачени 
във въздуха. Предните колела е 
възможно да бъдат блокирани и не 
могат да се въртят и плъзгат гладко. 

Запушете дупките в моравата.  
Почистете моста и се уверете, че осите на 
колелата могат да се въртят и плъзгат свободно  .  
Забележка: Първо изключете захранването .  

  

 Роботът за Някой друг се е опитал да Поставете робота на докинг станцията и го 
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Ремонт/Откриване на неизправности 

Като бърз справочник, ако роботът за косене на трева не работи правилно, можете да 
следвате стъпките по-долу за откриване на неизправности, за да решите проблема. Ако 
неизправността продължи или в случай на подобни проблеми, свържете се с 
дистрибутора. 
 
 

Етап Симптом Възможна причина Действие 

 Роботът за 
косене на 
трева излиза 
извън 
разграничите
лния кабел и 
спира близо 
до него. 

Колелата, особено теглещите 
задни колела, могат да имат 
лошо сцепление, ако са покрити 
с кал и други отпадъци.  
В случай на лоши условия на 
завиване, наклони или влажна 
трева в близост до 
разграничителния кабел, 
роботът за косене на трева има 
склонност да се плъзга над 
разграничителния кабел, докато 
прави завиване.  
Функцията за откриване на 
разграничителния кабел не 
работи правилно . 

Почистете колелата за косене на трева 
на робота и поправете или почистете 
моравата. 
 
Вашият разграничителен кабел е 
твърде близо до ръба на тревата. 
Препоръчваме ви да преместите 
разграничителния кабел навътре от 
съображения за сигурност.  
 
Моля, вижте страницата "Планиране". 

Нормал

на 

работа 

 

Високо ниво 
на шум и 
вибрации. 

Остриетата са се затъпили, а 
системата за рязане е 
небалансирана.  
Дискът на острието е повреден 
заради удар на твърд предмет.  
Гайките за фиксиране на диска 
на острието са хлабави . 

Обърнете или сменете остриетата в 
зависимост от ситуацията. Важно е да 
обърнете или да сменяте всички 
остриета едновременно. 
 Сменете диска на острието.  
Закрепете здраво гайките. 

 
 

Обичайното 
работно 
време след 
всяко 
зареждане е 
станало по-
кратко. 

Мръсни пипала за зареждане при 
докинг станцията.  
Медните отвори за зареждане на 
робота за косене на трева са 
мръсни. 

Почистете пипалата за зареждане и 
медните отвори. 

 
 

 
 

Капацитетът на батерията се 
намалява след многократно 
зареждане и разреждане. 

Време е да си купите нова батерия, за да 

постигнете висока ефективност. 

 
 

Роботът за 
косене на 
трева не 
стартира по 
обикновен 

Датчикът за дъжд остава 
включен. 

Почистете двата метални контакта . 

косене на 
трева спира, 
докато 
светодиодът 
мига в 
зелено. 

рестартира робота за косене на 
трева, но не е успял, тъй като не е 
знаел какво да прави. 

стартирайте отново. 

 Роботът за 
косене на 
трева спира  
и светодиодът 
не светва . 

Батерията е изтощена.  Поставете робота обратно в докинг станцията и го 
оставете да се зареди. 
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начин след 
предишното 
активиране 
на датчика за 
дъжд. 

 
Забележка: 
Всеки път, когато искате да рестартирате робота за косене на трева, трябва да го 
преместите в близост до разграничителния кабел на максимум 2 метра разстояние.  
След като изключите захранването, поставете робота в докинг станцията за ръчно 
рестартиране. 
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Технически спецификации 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RURIS RXR 1000 
 

RURIS RXR 1500 

ВИД ДВИГАТЕЛ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ДВИГАТЕЛ БЕЗ 

ЧЕТКИ 

ВИД 
ДВИГАТЕЛ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ДВИГАТЕЛ БЕЗ 

ЧЕТКИ 

ВОЛТАЖ НА 
АКУМУЛАТОРА 

Li-ion 

 
28V 

ВОЛТАЖ НА 
АКУМУЛАТОРА 

Li-ion 

 
28V 

ВРЕМЕ ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ 

2 ч ВРЕМЕ ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ 

2 ч 

РАБОТНО 
ВРЕМЕ 

90-120 мин РАБОТНО 
ВРЕМЕ 

90-120 мин 

ШИРИНА НА 
КОСЕНЕ 

240 мм ШИРИНА НА 
КОСЕНЕ 

240 мм 

ВИД ОСТРИЕ Диск с 3 остриета ВИД ОСТРИЕ Диск с 3 
остриета 

МАКСИМАЛЕН 
ЪГЪЛ НА 

ИЗКАЧВАНЕ 

30° МАКСИМАЛЕН 
ЪГЪЛ НА 

ИЗКАЧВАНЕ 

30° 

МАКСИМАЛНА 
СКОРОСТ 

0,5 м/с МАКСИМАЛНА 
СКОРОСТ 

0,5 м/с 

МАКСИМАЛНА 
ПЛОЩ 

1000 кв. м.  МАКСИМАЛНА 
ПЛОЩ 

1500 кв. м. 
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Изхвърляне на отпадъци 
Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци.  

Занесете го в станция за рециклиране, така че рециклируемите части да 

могат да бъдат рециклирани и частите, които не могат да се рециклират, 
да се изхвърлят правилно, за да се защити околната среда . 

 

Общи гаранционни условия 
За всички гаранции потребителят  трябва да предостави информация за модела и 

серийния номер. 

Гаранцията НЕ включва разходите за транспорт или за почистване на машината. В 

допълнение, гаранцията не покрива щети, причинени от естествено износване, 

неправилно боравене или липса на поддръжка. Накрая, гаранцията не важи за 

неоторизирани резервни части. 
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Производител и дистрибутор: С.Ч. РУРИС ИМПЕКС С.Р.Л. [SC  RURIS  IMPEX  SRL] 
„Каля Северинулуй”, Бл. 317б, гр. Крайова, Окръг Долж, Румъния 
Тел. 0351 464 632, Факс: 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Упълномощен представител: инж. Строе Мариус Кътълин – Генерален Директор  
Упълномощено лице за техническото досие: инж. Флореа Николае – Директор по 
Проектиране на Производството 

 

Описание на машината: РОБОТЪТ ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА има ролята да осъществява 
работи по косене на трева.  
Символ:  RXR   Тип: 1000, 1500 
Двигател: електрически       
Работна ширина: 240 мм 

 

Ние, С.Ч. РУРИС ИМПЕКС С.Р.Л [SC RURIS IMPEX SRL] Крайова, производител и 

дистрибутор съгласно Директива 2006/42/EC - машини; изисквания за безопасност и 

сигурност и следните стандарти EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-

2:2013, извършихме удостоверяването на съответствието на продукта с посочените 

стандарти и декларираме, че отговаря на основните изисквания за безопасност и 

сигурност, не застрашава живота, здравето, безопасността на труда и не оказва 

отрицателно въздействие върху околната среда. 

Изпитван, съгласно: EN 50636-2-107:2015 

EN 61558-1:2005+A1:2009/EN 61558-2-16:2009+A1:2013 

EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+A2:2008 

Ниво на шум: 65 dB (A) 

Този сертификат за съответствие се издава в съответствие с Директива 2004/108 / ЕО 

относно електромагнитната съвместимост. Продуктът отговаря на всички съществени 

изисквания на Директивата ЕМС.  

Забележка: Техническата документация се съхранява от производителя.    
Уточнение: Настоящата декларация е вярна с оригинала.        
Срок на годност: 5 години от датата на одобрението.  
Място и дата на издаване: гр. Крайова, 11.01.2019 г.              
Регистрационен номер: 16/11.01.2019 г.  

 

Упълномощено лице и подпис:   Инж. Строе Мариус Кътълин 

Генерален Директор на  

С.Ч. РУРИС ИМПЕКС С.Р.Л. 

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro

