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teised niidavad

Robotniidukid



 

GARDENA
robotniidukid
Naudi elu, las teised niidavad..
Nautige aias olemist, puhake ja ärge muretsege aina kasvava muru pärast - las keegi teine hoolit-
seb muru niitmise eest, mis võib olla tülikas ja aeganõudev. Tänu 20 aasta pikkusele kogemusele 
põhinevale tehnoloogiale täidab GARDENA robotniiduk selle ülesande täiesti automaatselt, vaikselt, 
usaldusväärselt ja täpselt. Tulemuseks on alati ideaalne muru.





 

Kujutage ette, et tulete töölt koju ja muru on niidetud. Ja lisaks kõigele on see tihedam ja kaunim kui 
kunagi varem. Robotniiduki abil on muru alati kaunis ja täiuslik, ilma et peaksite õhtuti või nädala-
vahetusel oma vaba aega niitmisele kulutama. Saate hoida oma energia teistele headele asjadele, 
mida elu pakub. Robotniiduk on heitmevaba, ent väga võimas. Nii et teie puhake ja laske robotniiduk 
teeb töö ära.

Miks soetada endale 
robotniiduk?



Unistuste muru

Kas sooviksite jalutada paljajalu üle 
lopsaka, rohelise, tiheda ja terve 
muruvaiba? See on lõõgastav. Tee-
rajajatena robotniidukite valdkonnas 
on meil pikaajaline kogemus muru 
niitmise alal ja meie robotniidukitel 
on väljapaistvad tehnilised oma-
dused. Tänu SensorCuti süstee-
mile niidavad nad korrapäraselt ja 
ühtlaselt.

Aega iseenda 
ja teiste jaoks

Aed on üks nendest asjadest, mis 
aitavad lõõgastuda. See on nagu 
roheline saar, kus on ruumi sellele, 
mis on elus tõeliselt tähtis. Teil 
hakkab olema rohkem aega perele, 
sõpradele ja meelelahutusele. Ot-
sustage, kas soovite veeta säästetud 
aega aias või kusagil mujal. Aeg ei 
ole raha, aeg on elamiseks.

Lubage endale puhkust

Muru on sageli aia keskne osa. 
Niipea kui robotniiduk võtab selle 
hooldamise oma ülesandeks, ei pea 
teie enam muru niitma ning saate 
aja maha võtta ja puhata. Nii lihtne 
see ongi.

Võtke aeg maha ja puhake
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Võtke aeg maha ja puhake

Lihtne menüü Ülivaikne Töötab iga ilmaga

Tänu Silent Drive rattamootoritele on GARDENA 
robotniidukid kõige vaiksemad turul, mis tähendab, et 
teie väike abiline ei häiri teid ega teie naabreid.

Kuna GARDENA robotniidukite tehnoloogia on teistest 
ühe sammu võrra ees, võivad nad töötada iga ilmaga. 
Sellepärast ei ole enam vaja vihmaandurit, mis vihmase 
ilma korral niitmise peataks.

Paigaldus- , kasutusseaded ja programmeerimine.

Nutikas muruniitmine, ajal kui teie puhkate.

Laeb automaatselt Niitke hõlpsalt kitsad alad

Robotniiduk hoolitseb ise muru niitmise ja laadimise 
eest. Teie ei pea millegi pärast muretsema!

Teie otsustate, millal muru niita

Tänu juhtkaablile läbib robotniiduk hõlpsalt kitsad 
läbikäigud, mille laius on vähemalt 1,5 meetrit. 
Rattajälgi ei teki, sest niiduk reguleerib ise oma 
liikumiskaugust juhtkaablist. Laadimisjaama minnes 
ja tulles suudavad mudelid SILENO ja SILENO+ toime 
tulla isegi kitsamate läbikäikudega, kus piirdekaablini 
jääb vaid 60 cm.

Robotniiduk töötab täiesti automaatselt, aga ainult 
siis, kui teie seda soovite. Valige kasutajasõbralikust 
menüüst, millal teie väike abiline tööd alustab ja millal 
ta peaks oma laadimisjaama jääma.

SensorControl

SILENO+ robotniidukid mõtlevad ühe sammu ette - 
nad tunnevad ära muru kasvamise kiiruse ja kohanda-
vad automaatselt oma tegevuse vastavalt sellele. 
See aitab säästa energiat ja teie muru saab vajalikul 
määral tähelepanu, seda kõike automaatselt!

www.gardena.ee

Hooldus sisaldab:
• robotniiduki professionaalset 

puhastamist;
• kõikide liikuvate osade kontrolli-

mist ja hooldust;
• laadimis- ja kontaktplaatide 

kontrollimist ja puhastamist;

• kõikide andurite ja ajamite 
talitluse kontrollimist;

• aku kontrollimist;
• lõiketerade vahetamist:
• katsekäitust meie katsealal;
• aku laadimist talveks.

Lisateave veebilehel: www.gardena.ee

Laske oma robotniidukile  
teha talvine hooldus

  NIPID JA SOOVITUSED
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Rohkem aega

Täisautomaatne niitmine Lihtne paigaldamine Unustage mahaniidetud rohi

1. Valige laadimisjaama asukoht.
2. Paigaldage piirdekaablid.
Nende abil teab robotniiduk, kust niita ja kust mitte.
3. Paigaldage juhtkaabel.
Selle abil leiab robotniiduk tee aia eemalasuvatesse 
piirkondadesse ja tagasi laadimisjaama. Piirde- ja 
juhtkaablid võib paigaldada maapinnale või maa alla.
4. Ühendage kaabel laadimisjaamaga.
5. Seadistage robotniiduk.
Programmeerige niitmisajad ja konfigureerige seadeid 
vastavalt vajadusele.
6. Käivitage robotniiduk
Ja ongi valmis!
7. Niitmine võib alata
ja teie saate nautida vaba aega.

GARDENA robotniiduk töötab iseseisvalt ja niidab 
täpselt need murualad, mis on programmeeritud.

Viimaks ometi on rohkem vaba aega. See tähendab rohkem aega perele,  
sõpradele ja teistele tegevustele.

Kontrollige aegajalt, kas teie robotniiduki lõiketerad on ikka 
teravad. Nii on tagatud suurepärane niitmistulemus. Lisaks 
sellele kulutab robotniiduk siis ka vähem energiat. Ja muu-
seas, lõiketerade vahetamisega tulete hõlpsalt ka ise toime.

  NIPID JA SOOVITUSED

GARDENA robotniiduk niidab iga päev maha ainult 
muruliblede väikesed tipud. Regulaarne niitmine ja 
murulibledes sisalduvad toitained parandavad teie 
muru kvaliteeti. Tulemuseks on nii tihe muru nagu 
vaip. Kuid mis kõige olulisem - te võite niidujäägid 
unustada!

www.gardena.ee
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Kaunis muru

Süsteem SensorCut Täpne lõikamine

Triipudeta ühtlane niitmistulemus. Kuna robotniiduk 
niidab erinevatest suundadest, on lõiketulemus ühtla-
ne ja väga puhas. Igapäevase hooldamise tulemusel 
muutub muru tihedamaks ja näeb peagi välja nagu 
roheline vaip.

Esmaklassilised niitmistulemused, seda ka suurtel ja/või väga keerukatel murualadel.

Tänu mõlemalt poolt teritatud lõiketeradele. Rohulib-
led lõigatakse ühtlaselt ja puhtalt kõikidest suunda-
dest kogu alal, mida robotniiduk on programmeeritud 
niitma.

GARDENA robotniiduk niidab iga päev maha ainult 
muruliblede väikesed tipud. Need langevad loodusliku 
väetisena otse juurtele.

Hõlpsalt reguleeritav lõikekõrgus.

Multšimisfunktsioon -  
looduslik väetis murule

Reguleeritav lõikekõrgus

  NIPID JA SOOVITUSED

Robotniiduki hooldus on väga lihtne ja tema elektrimootor on hooldusva-
ba. Kuid umbes kord nädalas saate ka teie teha midagi oma väikese abi-
lise jaoks: kasutage niisket lappi ja puhastage robotniiduki pealmine osa 
ning kasutage puhastusharja, et eemaldada rohu jäägid niiduki põhja alt. 
Ärge kasutage robotniiduki puhastamiseks voolavat vett ega survepesu.

Tänu patenteeritud juhtkaabli lahendusele leiab robot-
niiduk oma tee aia eemalasuvatesse piirkondadesse 
ja tagasi laadimisjaama, kui on vaja akut laadida. 
Sealjuures ei jäta niiduk murule rattajälgi, sest ta 
liigub laadimisjaama tagasi alati erineval kaugusel 
kaablist. 

Juhtkaabel

www.gardena.ee
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GARDENA robotniidukid
SILENO / SILENO+
Murualadele suurusega kuni 1600 m2.

Triipudeta ühtlane niitmistu-
lemus.

SensorCut

Niidab siis, kui teie tegelete 
muude asjadega.

Täisautomaatne

Niitke hõlpsalt kitsad alad.

EasyPassage

Tuvastab muru kasvamise 
kiiruse ja niidab ainult siis, kui 
on vaja (Sileno+). Murusõbralik 
ja vähendab energiakulu.

SensorControl Niitmiskõrguse 
reguleerimine

Hõlpsalt reguleeritav niitmis-
kõrgus vahemikus 20-60 mm.

Suurtele murualadele
Robotniiduk on suure jõudlusega, sobides suurtele murualadele.

Keerukatesse aedadesse
Eriti keerukate või ebaühtlase pinnavormiga murualade jaoks pakub robotniiduk rohkem või-
malusi seadete kohandamiseks. Laadimisjaamast eemalt alustamise funktsioon võimaldab teil 
seadistada, kui tihti robotniiduk alustab oma tööd aia raskesti juurdepääsetavas piirkonnas. 
EasyPassage juhib niiduki hõlpsalt piki juhtkaablit läbi kitsaste läbipääsude.

Töötab vaikselt
60 dB(A), ei häiri teid ega teie 
naabreid

Lihtne paigaldus ja hooldus
Laadimisjaama võib paigutada isegi 
aia kitsasse piirkonda

Kitsad läbikäigud
tuvastatakse ja läbitakse robotniiduki 
poolt automaatselt, ilma et neid oleks 
vaja spetsiaalselt programmeerida.

SensorControl
Niitmise sagedus kohandatakse 
automaatselt vastavalt muru kasvamise 
kiirusele (Sileno+)

Maks. niidetav ala
1000 m2 (Sileno), 1300 m2 (Sileno+) 
või 1600m2 (Sileno+1600)

Kallakud
kuni 35% ja ebaühtlased muru-
pinnad

Lihtne kasutamine
Suur klahvistik ja ekraan

Töökindel ja vastupidav
Nüüdisaegne liitium-ioon 
akutehnoloogia
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GARDENA robotniidukid
R70Li
Murualadele suurusega kuni 700 m2.

Keskmise suurusega murualadele
Robotniiduk on suure jõudlusega, sobides keskmise suurusega murualadele.

Keskmiselt keerukatesse aedadesse
Keskmiselt keerukate või ebaühtlase pinnavormiga murualade jaoks pakub robotniiduk rohkem 
võimalusi seadete kohandamiseks. Laadimisjaamast eemalt alustamise funktsioon võimaldab 
teil seadistada, kui tihti robotniiduk alustab oma tööd aia raskesti juurdepääsetavas piirkonnas. 

Triipudeta ühtlane niitmistu-
lemus.

SensorCut

Niidab siis, kui teie tegelete 
muude asjadega.

Täisautomaatne

Okonoomne
Väga väike energiakulu

Töökindel ja vastupidav
Nüüdisaegne liitium-ioon 
akutehnoloogia

Lihtne kasutamine
Suur klahvistik ja ekraan

Kerge
Kerge ja hea raskuse jaotus

Töötab vaikselt
60 dB(A), ei häiri teid ega teie naabreid

Kallakud
kuni 25 %

Maks. 
niidetav ala
700 m2

Niitmiskõrguse 
reguleerimine

Hõlpsalt reguleeritav niitmis-
kõrgus vahemikus 20-50 mm.

www.gardena.ee
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GARDENA robotniiduk
R40Li
Murualadele suurusega kuni 400 m2.

Väiksematele murualadele
Väiksemad aiad on muutumas üha populaarsemaks. See tähendab, et teie saate pühen-
duda rohkem köögivilja- ja lillepeenardele või nautida vaba aega, samal ajal kui robotniiduk 
hoolitseb teie muru eest.

Lihtsamatesse aedadesse
Lihtsama vormiga aia puhul jätab GARDENA robotniiduk teile rohkem vaba aega puhkami-
seks.

Triipudeta ühtlane niitmistu-
lemus.

SensorCut

Niidab siis, kui teie tegelete 
muude asjadega.

Täisautomaatne Niitmiskõrguse 
reguleerimine

Hõlpsalt reguleeritav niitmis-
kõrgus vahemikus 20-50 mm.

Ökonoomne
Väga väike energiakulu

Töökindel ja vastupidav
Nüüdisaegne liitium-ioon 
akutehnoloogia

Lihtne kasutada
Suur klahvistik ja ekraan

Kerge
Kerge ja hea raskuse jaotus 

Töötab vaikselt
58 dB(A), ei häiri teid ega teie 
naabreid

Kallakud
kuni 25 %

Maks. niidetav ala
400 m2
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Art. 4007

Sobib robotniidukitele
Art. 4071 / 4072 / 4077 / 4069

Art. 4011

Sobib robotniidukitele
Art. 4052 / 4054 / 4055

Teie robotniiduk pargib selle alla, kaitstuna päikese 
ja halbade ilmastikuolude eest. Robotniiduk ja kate 
sobivad ideaalselt kokku. Kui on vaja, saab klahvistikule 
juurdepääsuks katte üles tõsta.

Eelised:
• kaitseb päikese ja halbade ilmastikuolude eest;
• ülestõstetav kate hõlpsaks juurdepääsuks klahvis-

tikule;
• kompaktne ja kerge GARDENA disain;
• sobib kõikidele GARDENA robotniidukitele.

Robotniiduki laadimisjaama kate

www.gardena.ee

Toote kirjeldus Robotniiduk 
R40Li 
Väiksematele,  
lihtsa vormiga 
murualadele.

Robotniiduk
R50Li
Väiksematele,  
lihtsa vormiga 
murualadele.

Robotniiduk
R70Li
Keskmistele, kesk-
mise keerukusega 
murualadele.

Robotniiduk
R80Li
Keskmistele, kesk-
mise keerukusega 
murualadele.

Robotniiduk
SILENO
Suurtesse ja 
keerukatesse 
aedadesse.

Robotniiduk
SILENO+
Suurtesse ja 
keerukatesse 
aedadesse.

Robotniiduk
SILENO+
Suurtesse ja 
keerukatesse 
aedadesse.

Muru pindala Kuni 400 m2 Kuni 500 m2 Kuni 700 m2 Kuni 800 m2 Kuni 1000 m² Kuni 1300 m² Kuni 1600 m²

Keskmine laadimisaeg 50 min 50 min 50 min 50 min 60 min 60 min 60 min

Keskmine niitmise aeg 
ühe laadimisega 70 min 70 min 65 min 65 min 60 min 60 min 60 min

Energiakulu maksimaalse 
jõudluse juures

keskmiselt  
5 kWh / kuus

keskmiselt  
5 kWh / kuus

keskmiselt  
6 kWh / kuus

keskmiselt  
6 kWh / kuus

keskmiselt  
8 kWh / kuus

keskmiselt  
9 kWh / kuus

keskmiselt  
11 kWh / kuus

Tarvikud Piirdekaabel 150 m,
klambrid 200 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 3 tk

Piirdekaabel 150 m,
klambrid 200 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 3 tk

Piirdekaabel 200 m,
klambrid 400 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 3 tk

Piirdekaabel 200 m,
klambrid 400 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 3 tk

Piirdekaabel 200 m,
klambrid 400 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 9 tk

Piirdekaabel 250 m,
klambrid 400 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 9 tk

Piirdekaabel 250 m,
klambrid 400 tk,
ühendusklambrid 
7 tk,
jätkuklambrid 5 tk,
varuterad 9 tk

Toide Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Li-ion aku 
18 V/ 2,1 Ah

Laadimine Automaatne Automaatne Automaatne Automaatne Automaatne Automaatne Automaatne

Maksimaalne kallak Kuni 25 % Kuni 25 % Kuni 25 % Kuni 25 % Kuni 35 % Kuni 35 % Kuni 35 %

Niitmiskõrgus,  
reguleeritav 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 5 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm 2 – 6 cm

Ekraan LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

LCD-ekraan  
seadete menüüga

Kaal 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg ∼ 9 kg ∼ 9 kg ∼ 9 kg

Turvaelemendid PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm PIN-kood, alarm

Andurid Kokkupõrke-, tõste- 
ja kallutusandurid

Kokkupõrke-, tõste- 
ja kallutusandurid

Kokkupõrke-, tõste- 
ja kallutusandurid

Kokkupõrke-, tõste- 
ja kallutusandurid

Kokkupõrke-, tõste- 
ja kallutusandurid

Kokkupõrke-, tõste- ja 
kallutusandurid, Sen-
sorControl - kohandab 
niitmise sageduse vas-
tavalt muru kasvamise 
kiirusele

Kokkupõrke-, tõste- ja 
kallutusandurid, Sen-
sorControl - kohandab 
niitmise sageduse vas-
tavalt muru kasvamise 
kiirusele

Garanteeritud müratase 
(dB)A 58 60 60 60 60 60 60

Art.  4071 4077 4072 4069 4052 4054 4055
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ja meie vastused neile.

Korduma 
kippuvad 
küsimused

Robotniidukite lisatarvikud

Seinahoidja 
Sobib robotniidukitele  
Art. 4052 / 4054 / 4055 
Art. 4042

Kaabliühenduste kaitsekarp 
Sobib kõikidele robotniidukitele
Art. 4056

Hoiustamiskott 
Sobib kõikidele robotniidukitele 
Art. 4057

Hoolduskomplekt
Sobib kõikidele robotniidukitele
Art. 4067
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Kas laadimisjaama võib paigaldada nurka või 
seina süvendisse?
See sõltub mudelist. SILENO ja SILENO+ robotniidukite korral saab 
laadimisjaama asukohta kohandada. Teiste mudelite puhul tuleb 
laadimisjaama asukoht valida nii, et piirdekaabli saab paigaldada 
sirgelt vähemalt 1,5 m nii vasakule kui paremale. Järgige kindlasti 
kasutusjuhendis olevaid paigaldusjuhiseid. 
 
 
Kas ma tohin ühendada laadimisjaama majast 
väljaspool olevasse pistikupesasse?
Jah, kaablid ja trafod on konstrueeritud nii, et need võib paigaldada välistin-
gimustesse. 
 
 
 
2  Erinevad aia ja muru tüübid

Kas GARDENA robotniiduk tuleb toime ka kallaku-
tega?
GARDENA robotniiduk tuleb toime kallakutega vahemikus 25-35%, seda 
olenevalt mudelist (see tähendab kõrguse muutumist 25 cm või 35 cm ühe 
meetri kohta).

Kas GARDENA robotniiduk tuleb toime ka ebaüh-
tlasel murupinnal?
Tänu suurtele ratastele tuleb GARDENA robotniiduk toime ka ebaühtlasel 
pinnal. Nelja rattaga mudelid SILENO ja SILENO+ sobivad eriti hästi töötama 
ebaühtlasel ja konarlikul murul.

Kas ma saan kasutada robotniiduki  
paigaldusteenust?
GARDENA robotniiduki paigaldamine on väga lihtne, nii et te saate 
sellega ise hakkama. Kuid kui soovite kasutada paigaldusteenust, siis 
GARDENA teeb koostööd antud teenust osutavate partneritega, kes teevad 
paigaldustöid. Küsimuste korral pöörduge lähima paigaldusettevõtte poole 
(vt lisateavet www.gardena.ee). Paigaldamise hind sõltub aia asukohast, 
keerukusest, suurusest jne.

Minu murus on palju sammalt, kas GARDENA 
robotniiduk saab sellest jagu?
Jah. GARDENA robotniiduk võib mõjutada sambla kasvu. Pidev niitmine 
mõjutab väga positiivselt muru kasvamist, misläbi sammal kaob aega-möö-
da muru seest. 
 
 
 
3  Töötamine 

 
Millise süsteemi järgi GARDENA robotniiduk muru 
hooldab?
GARDENA robotniidukis kasutatakse SensorCuti süsteemi. See tähendab, 
et niitmine toimub ebaregulaarse mustri järgi erinevatest suundadest. 
Tänu sellele muutub rohi tugevamaks ja tihedamaks. Niiduk läbib muruala 
ühtlaselt ja ilma nähtavaid jälgi jätmata. 
 
 
Kas GARDENA robotniiduk võib töötada ka siis, kui 
vihma sajab?
Jah. Kui osadel robotniidukitel on vihmaandur, mis peatab nende töö vihma 
või märja ilma korral ja seetõttu võib muru jääda pikemaks ajaks niitmata, 
siis GARDENA robotniiduk garanteerib puhtalt niidetud muru ka halva ilma 
korral. Kuid sellele vaatamata soovitame tuua robotniiduki kuiva kohta, kui 
ilm on väga halb, näiteks paduvihma või tormi korral. Tormihoiatuse korral 
soovitame laadimisjaamast kõik pingestatud kaablid lahti ühendada. 
 
 
4  Juht- ja piirdekaablid  

 
Mis funktsioon on piirdekaablil?
Piirdekaabel määratleb robotniiduki tööala. 

 
Mis funktsioon on juhtkaablil?
Juhtkaabel on patenteeritud lahendus, mida on esiteks vaja GARDENA 
robotniidukil juhtimiseks laadimisjaama ning teiseks juhib see robotniidukil 
laadimisjaamast kaugemale, aia eemalasuvatesse piirkondadesse. See 
aitab robotniidukil leida kiiresti laadimisjaam ilma rattajälgi jätmata 
ja tagab, et muru on ühtlaselt niidetud, ka aia nendelt aladelt, mis on 
laadimisjaamast kaugemal. 
 
 
Mul on aias ilus lillepeenar ja puud, mida soovin 
kaitsta. Kas see on võimalik?
Jah muidugi. Lihtsalt paigaldage piirdekaabel ümber lillepeenarde, puude, 
põõsaste ja teiste kohtade, mida soovite kaitsta ning GARDENA robotniiduk 
hoiab nendelt aladelt eemale ega kahjusta lilli, puid, põõsaid jms. Paigalda-
misel järgige kasutusjuhendis toodud juhiseid.

1  Planeerimine ja paigaldamine

www.gardena.ee
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Kas robotniiduki piirde- ja juhtkaablid tuleb 
maasse kaevata?
Ei, mõlemad kaablid võib panna ka maapinnale ja kinnitada komplekti 
kuuluvate piikide abil. Mõne nädala möödumisel kasvab muru üle kaablite. 
Teine võimalus on kaevata kaablid mõne sentimeetri sügavusele pinnases-
se. 
 
 
Kas ma saan kasutada GARDENA robotniidukit 
kahel erineval tööalal?
Kui tööala koosneb kahest alast, mille vahel ei saa robotniiduk liikuda, on 
kõige parem moodustada kaks kõrvalasetsevat ala. Sel juhul tuleb robotni-
idukit kanda käsitsi põhialalt kõrvalasetsevale alale, et niiduk saab niita ka 
kõrvalasetseva ala. 
 
 
Miks ei ole lõiketerad jäigalt fikseeritud?
GARDENA robotniidukitel on turvafunktsioon, mille puhul on lõiketerad ei ole 
jäigalt fikseeritud. Kui lõiketerad puutuvad vastu takistusi (nt puuvili, oksad), 
liiguvad need eemale. Niitmise ajal liiguvad lõiketerad tsentrifugaaljõu mõjul 
väljapoole ja lõikavad muru. Kuid kui lõiketerad põrkavad vastu takistust, siis 
need kohe paiskuvad tagasi. 
 
 
 
5  Ohutus

 
Kas GARDENA robotniiduk on varustatud  
vargusevastase kaitsega?
Jah. Robotniidukil on mitu vargusevastast seadist, mille saab aktiveerida. 
Tähtis: GARDENA robotniidukit ei saa kasutada ilma isikliku PIN-koodita. Nii 
on tagatud, et robotniidukit saab kasutada ainult teie aias. Kui robotniiduki 
töö füüsiliselt peatatakse või kui niiduk tõstetakse maast lahti, tuleb sisesta-
da PIN-kood. Vastasel juhul käivitub alarm. 
 
 
Mis juhtub siis, kui GARDENA robotniiduk põrkub 
vastu puid või teisi takistusi või need kergitavad 
niiduki üles? 
Robotniiduk on varustatud ülitundlike kokkupõrke-, kallutus- ja tõstean-
duritega. Robotniiduk puutub õrnalt vastu takistust, tagurdab ja valib teise 
suuna. Üles tõstmise korral jääb lõikemehhanism kohe seisma. 

6  Hooldus

Kuidas on robotniidukit kõige parem puhastada?
Oluline on jälgida, et robotniiduk on alati puhas ja et sellele ei ole kogune-
nud ülemäära palju murujääke. Soovitame puhastada harja ja niiske lapiga. 
Kuid ärge puhastage robotniidukit voolava vee või survepesuriga.

Mida peaksin teadma talvel hoiustamisel?
Enne talvist hoiustamist tuleb robotniiduk hoolikalt puhastada ja aku täis 
laadida. Robotniidukit tuleb hoida kuivas kohas, kus temperatuur ei lange 
alla nulli ja nii, et niiduk seisab oma ratastel või spetsiaalses seinahoidikus. 
Niitmishooaja lõppedes pakub GARDENA ka professionaalset talvehooldust 
(vt lähemalt www.gardena.ee) 

 
 
7  Tervis 

 
Kas sagedane muru niitmine süvendab  
allergia sümptomeid?
Vastupidi, kui teil on rohuallergia või kannatate heinapalaviku all, võib GAR-
DENA robotniiduk olla õige lahendus teie jaoks. Kuna te ei pea ise juures 
olema, kui GARDENA robotniiduk muru niidab, ei puutu te niidujäätmetega 
kokku. Ja kuna muru on alati nii lühike, ei levi allergeenid ka õhus edasi ja 
mis kõige olulisem, murutaimedele ei anta võimalust õitseda.
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GARDENA klienditugi
Lisateave veebilehelt:
www.gardena.ee 

E-post: info@gardena.ee



Nõustamine robotniidukite alal
Teie lähim GARDENA robotniidukite müüja
E-post: info@gardena.ee

GARDENA teenindus
Küsimused robotniiduki paigaldamise kohta või kui vajate lisateavet, 
võtke meiega ühendust www.gardena.ee. Sealt leiate üksikasjalikud 
paigaldusvideod, vastused korduma kippuvatele küsimustele ning palju 
muud teavet, fakte ja soovitusi.

Jätame endale õiguse teha muudatusi, sh muuta tooteid..

www.gardena.ee


