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Senzor mrazu
Když zahradu pokryje námraza, je trávník velmi citlivý na poškození. Při aktivaci senzoru mrazu 
sekačka přestane sekat při teplotách nižších než 5°C. 

Poznámka: Senzor mrazu se nachází na šasi a může na okolní teplotu reagovat s jistým 
spožděním.

Nastavení senzoru mrazu:

1. Při navigaci strukturou nabídky Nastavení > Instalace > Senzor mrazu použijte tlačítka se 
šipkami a tlačítko OK. 

2. Pro navolení senzoru mrazu stiskněte tlačítko OK.

3. Stiskněte tlačítko ZPĚT (BACK).

CorridorCut
Pokud pracovní prostor obsahuje plochy, které jsou propojeny úzkými pasážemi, je vhodné 
využít funkcí Pokrytí zahrady a CorridorCut, aby byl trávník dobře posečený ve všech částech 
zahrady. Funkce Pokrytí zahrady se používá pro navedení přístroje do vzdálených oblastí 
zahrady. Funkce CorridorCut se používá pro sečení úzkých pasáží. Naváděcí vodič musí být 
položen tak, aby bylo možné tuto funkci využít. Můžete nastavit maximálně 3 vzdálené oblasti 
zahrady. U funkce Pokrytí zahrady následuje sekačka nejdříve naváděcí kabel, po určité 
vzdálenosti jej opustí a začne sekat trávník.

Funkce CorridorCut je vhodná pro sečení úzkých pasáží se šířkou od 60 cm do 1.5 m. Sekačka 
se pohybuje v určitém vzoru, aby pokryla celou šířku pasáže. Přístroj zahájí funkci CorridorCut v 
určité stanovené vzdálenosti od nabíjecí stanice. Po dosažení konce úzké pasáže bude sekačka 
pokračovat v normálním sečení.

Nastavení funkce CorridorCut:

Poznámka: Aby se zabránilo nadměrnému zatížení trávníku v úzkých pasážích, doporučuje 
GARDENA nastavit co možná nejnižší procento pro funkci CorridorCut. Při nastavení funkce 
Pokrytí zahrady postupujte podle následujících kroků:

1. Při navigaci strukturou nabídky Nastavení > Pokrytí zahrady > Oblasti 1 - 3 použijte tlačítka 
se šipkami a tlačítko OK.

2. Pro navolení oblasti použijte tlačítko se šipkami.

3. Stiskněte tlačítko OK.

4. Změřte vzdálenost od nabíjecí stanice po začátek úzké pasáže. Vzdálenost měřte podél 
naváděcího kabelu. 

Poznámka: Ujistěte se, že vzdálenost k bodu, kde začíná CorridorCut, se nachází v úzké 
pasáži.

5. Stiskněte tlačítko se šipkami pro navolení vzdálenosti.

6. Stiskněte tlačítko OK.

7. Pro navolení % pracovního času, během kterého bude sekačka sekat úzkou pasáž, 
stiskněte tlačítko se šipkami. 

8. Použijte tlačítko se šipkami a tlačítko OK pro navolení více oblastí Plus > CorridorCut.

9. Stiskněte tlačítko OK pro aktivaci funkce CorridorCut.

10. Stiskněte tlačítko ZPĚT (BACK).
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