Underhåll av knivar
Rekommendation av tillverkaren är att byta kniven efter varje säsong.
På RS-modell skiftar man höger och vänster kniv.
Om man tänker slipa kniven med en fil var noga med att den är balanserad annars kan
det bli följd skador på knivmotor och detta täcks inte av garantin.

Vinterförvaring
Under månader som inte är säsong, såsom vinter, behöver Robomow's batteri vara
fulladdat för att inte ta skada.
Gräsklipparen ska inte lagras och laddas där temperaturen är kallare än -10°C.
RS-modell
Pausa programmet och låt klipparen stå i laddstationen i 2-4 dagar så att den är fulladdad.
Slå av brytaren och plocka ut säkringen och förvara den i avsedd plats under locket.
När det är dags för säsong igen stoppa i säkringen, slå på brytaren och låt klipparen stå
med pausat program i laddstationen i 2-4 dagar innan användning.
RC-modell
Dela kabelskarv mellan manöverbox och laddstation, stoppa i skyddspluggen.
Anslut manöverboxen direkt till uttaget på baksidan på klipparen och ladda i 2-4 dagar slå
sedan av brytaren. Var tredje månad skall proceduren upprepas under förvaringstiden.
När det är dags för säsong igen ladda i 2-4 dagar innan användning.

Vinterservice
Det är rekommenderat att en service utförs inför varje ny säsong för att få så lång livslängd
som möjligt. I en service ingår noggrann rengöring, smörjning med silikonfett och
funktionstest. De kunder som vill utföra detta själv får instruktion om vad som skall göras.
I samband med att service utförs läggs även ny mjukvara in som innehåller förbättringar
och ibland helt ny funktionalitet.

Installation som gränsar till andra robotgräsklippare
Oavsett fabrikat så uppkommer störningar mellan separata slingor. Detta är inte unikt för
Robomow utan förekommer för alla tillverkare.
Rekommendationen är att ha minst 2 meter mellan slingorna. Det finns dock flera
parametrar som styr hur långt avståndet måste vara. Total längd på slinga/slinga, hur långt
de går parallellt etc.
Har man lägen där separata slingor angränsar varandra måste man testa. Det finns inget
exakt mått att gå efter. Anledningen till detta är att signalen inte är unikt kodad per
installation för något fabrikat.
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