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Frost Sensor – czujnik niskiej temperatury
Trawa przy temperaturach bliskich zera jest podatna na uszkodzenia. Po aktywacji czujnika niskiej 
temperatury koszenie nie rozpocznie się przy temperaturach poniżej 5°. 

Uwaga:  Czujnik jest umieszczony wewnątrz urządzenia. Możliwe jest opóźnienie odczytu 
w stosunku do temperatury zewnętrznej.

Aby aktywować czujnik:

1.  Nawiguj strzałkami oraz przyciskiem menu: Ustawienia > Instalacja > Frost Sensor 

2. Wciśnij OK

3. Wciśnij przycisk menu powrót

CorridorCut
Jeśli na obszarze pracy znajdują się wąskie przejścia, z pomocą przychodzi funkcja „Pokrycie 
Trawnika” oraz CorridorCut. Funkcja „Pokrycie Trawnika” kieruje robota do odległych miejsc 
ogrodu, natomiast CorridorCut pozwala na efektywne skoszenie trawy w wąskich przejściach. 
Aby skorzystać z obu funkcji konieczne jest ułożenie przewodu doprowadzającego. Możliwe jest 
ustalenie 3 odległych obszarów. Funkcja „Pokrycie Trawnika” jest uruchamiana po przejechaniu 
przez robota zadanego odcinka wzdłuż przewodu doprowadzającego, po czym robot rozpoczyna 
pracę w zwykłym trybie.

Funkcja CorridorCut jest odpowiednia do wąskich przejść o szerokości od 60 cm do 1,5 m. 
Robot w tym miejscu kosi trawnik wg specjalnego wzoru. Funkcja CorridorCut jest uruchamiana 
po przejechaniu przez robota zadanego odcinka wzdłuż przewodu doprowadzającego. Po 
przejechaniu wąskiego przejścia robot rozpoczyna pracę w zwykłym trybie.

Włączanie funkcji CorridorCut:

Uwaga:  Aby uniknąć rozjeżdżania trawnika w wąskim przejściu GARDENA rekomenduje, 
aby jedynie niewielki procent wyjazdów był ustawiony w trybie CorridorCut.

Włączenie funkcji Pokrycie Trawnika:

1.  Za pomocą strzałek i przycisku OK wybierz: Ustawienia > Pokrycie Trawnika > Obszar 1-3

2. Wybierz obszar

3. Wciśnij OK

4.  Zmierz odległość wzdłuż przewodu doprowadzającego od stacji bazowej do początku 
wąskiego przejścia 

  Uwaga:  Odległość do miejsca aktywowania funkcji „CorridorCut” jest ustawiana  
w ramach funkcji „Pokrycie Trawnika”.

5. Wciskająć strzałki ustaw odległość.

6. Wciśnij przycisk OK

7.  Korzystając ze strzałek wybierz % czasu, kiedy robot ma rozpoczynać pracę w wąskim 
przejściu

8. Wybierz opcję: Więcej > CorridorCut

9. Wciśnij OK, aby włączyć funkcję CorridorCut

10. Wciśnij przycisk menu powrót
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