
Pro modely robotických sekaček 
RMI 422, RMI 422 P, RMI 422 PC
Jazyková verze: CS

  Tento stručný návod používejte pouze společně s  
   návodem k obsluze Vaší robotické sekačky.

1. Před instalací vytvořte nákres zahrady.
2. Dobíjecí stanici nainstalujte na vhodném místě a sekačku iMow zde nabijte.
3. Sekačku iMow probuďte stisknutím tlačítka „OK“ a postupujte podle pokynů až po kapitolu „Uložení omezovacího drátu“.
4. Uložení omezovacího drátu. K vytvoření odstupů použijte iMow Ruler a také šablonu pro úzké průchody.
5. Pokračujte v instalaci podle kapitoly „Připojení omezovacího drátu“ a podle dalších pokynů instalaci dokončete.

Stručný návod iMow 
Instalaci dobíjecí stanice a uložení omezovacího drátu
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Nesjízdná plocha:
• Vzdálenost: 28 cm
• Výška překážky: > 1 cm

12.5

Uzavřená plocha:
• Vzdálenost: 28 cm
• Omezovací drát ukládejte bez překřížení

12.9

Rohy s ostrým 
úhlem:
Úhel: ≥ 90°

12.6

Sousední sjízdná plocha: 
• Vzdálenost: ≥ 0 cm
• Nerovnosti u travního 
 drnu: < +/- 1 cm

12.5

Základní instalace 
Umístění dobíjecí stanice uvnitř sečené plochy a uložení omezovacího drátu

Příprava na instalaci:
• Sečenou plochu před zahájením provozu posečte běžnou 
 sekačkou na trávu na výšku 2-4 cm.
• Sečené plochy se nesmí překrývat. 
 Minimální vzdálenosti mezi omezovacími dráty ≥ 1 m.
• Maximální vzdálenost mezi robotickou sekačkou iMow a 
 omezovacím drátem: 17 m.
• Nastavte výšku sečení sekačkou iMow. 
 Doporučení: Stupeň výšky sečení 4.
• Doporučujeme dodržovat dostatečnou vzdálenost od zdrojů rušení, 
 jako jsou například kovy.

9.1/9.5/9.9

Správná instalace elektrických konektorů:
Volné, neodizolované konce drátu zasuňte až na 
doraz do elektrického konektoru. Elektrické konektory 
stlačte k sobě vhodnými kleštěmi – dbejte na to, 
aby správně zacvakly.

12.16

Uložení omezovacího drátu:
Omezovací drát (1) je třeba uložit na zemi 
a v pravidelných odstupech jej připevnit k zemi 
pomocí kolíků (2). V případě nerovností použijte 
další kolíky.

12.3

Příslušenství AKM 100 pro malé zahrady: 
Pro sečené plochy < 100 m² nebo pro délky omezovacího drátu < 175 m.

12.1

Poloha dobíjecí stanice: 
• Ve stínu, na chráněném a vodorovném místě
• Vzdálenost od uzavřené plochy: ≥ 2 m
• Doporučujeme použít zásuvku s 
 přepěťovou ochranou.

9.1/12.8

Robotické sekačky STIHL iMow jsou 
vyrobeny v souladu se všemi platnými 
bezpečnostnímistandardy. 
Přesto však nesmí být robotické sekačky iMow 
považovány za hračku. V průběhu aktivních dob 
robotické sekačky iMow dbejte na to, aby se zejména 
děti, přihlížející osoby a zvířata nezdržovaly 
v pracovní oblasti.

iMow Ruler Šablona pro 
úzké průchodyOmezovací drátNávod k použití 

Dobíjecí stanice uvnitř sečené plochy:
• Omezovací drát ve vzdálenosti   
 60 cm veďte v úhlu 90° od 
 dobíjecí stanice
• Volná plocha před dobíjecí stanicí:   
 poloměr 1 m

9.1

Pevná překážka:
Je detekována
nárazovým 
čidlem. 

4.1

Vodní plocha: 
Vzdálenost: 100 cm

12.14
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Vedlejší plocha: 
12.10

Úzký průchod: 
• Vzdálenost mezi dráty v úzkých 
 průchodech: 22 cm
• Vzdálenost mezi dráty na začátku/na konci: 6 cm
• Používejte šablonu pro úzké průchody

12.11

Dobíjecí stanice mimo sečenou plochu:
• Umístění mimo sečenou plochu  
• Doporučení: Vytvoření úzkého průchodu

9.1

Vyhledávací smyčky:
Pokud je aktivována funkce odsazení od 
okraje při návratu domů (koridor), je nutné 
u dobíjecí stanice umístěné mimo sečenou 
plochu a u úzkých průchodů nainstalovat 
vyhledávací smyčky.

12.11/12.12

Rozšířená instalace
Umístění dobíjecí stanice mimo sečenou plochu a uložení omezovacího drátu ve zvláštních případech

Terénní zlomy na sečené ploše:
Aby robotická sekačka dokázala automaticky a bez potíží posekat 
svažující se terén, je nutné při pokládání omezovacího drátu ve 
svahu (1) dodržet minimální vzdálenosti od terénního zlomu. 
Vzdálenost: 0,5 m

12.13

Výchozí body: 
Na sečených plochách, do nichž 
sekačka vjíždí přes úzký průchod nebo 
z dobíjecích stanic mimo sečenou 
plochu, musí být definován jeden 
výchozí bod.  

9.8/11.15/12.10
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