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CRAMER ROBOT FAQ 
 
Q: Robotklipperen vil ikke ut av ladestasjonen – Grønn LED lyser på robot 

 A: Sjekk LED-lyset i ladeplaten. Denne skal lyse grønt 

- Sjekk innstillingene i appen. Det kan være at enten timeplanen eller 
regnsensoren hindrer roboten i å klippe 

- Det kan hende at roboten laster ned oppdatert programvare 

 

 

Q: Robotklipperen vil ikke ut av ladestasjonen eller står ute på plenen – Gul LED blinker på 
robot 

 A: Pinkode autorisasjon kreves. Åpne appen og skriv inn pinkoden 

 

 

Q: Robotklipperen ser ikke ut til å våkne etter å ha satt den i ladestasjonen første gang 

A: Roboten blir satt i en «dyp søvn» etter produksjonen for å bevare batteriet. Noen   
ganger kan en manuell «vekking» være nødvendig.  

- Sett nøkkelen i posisjon «ON» 
- Sett roboten i ladestasjonen. Sørg for at ladestasjonen er koblet til en 

strømkilde. 
- Press ned START-knappen på roboten og deretter tilbake til STOP. 
- Roboten vil nå våkne opp 

 

Q: Robotklipperen går hjem mye tidligere enn den burde 

A: Ved høyt gress går roboten hjem tidligere for å være sikker på at batteriet skal 
holde hjem  
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Q: Batteriet til roboten tappes unormalt raskt 

A: Roboten bruker mer strøm jo høyere gresset er. La roboten klippe i 2 dager for å få 
ned gresshøyden. 

 

 

Q: Roboten oppfører seg rart innenfor klippeområdet/finner ikke eller følger ikke guidekabel 

 A: Sørg for at ingen av kablene krysser hverandre 

- Er ladeplaten korrekt montert? 
- Prøv å generer en ny sløyfekode. Dette kan gjøres i appen. 

 

 

Q: Roboten stopper under klipping, varsler med feilmelding «Mistet grensesignal» beveger 
seg litt og kommer med samme melding igjen 

 A: Prøv å generer ny sløyfekode i appen 

- Sørg for at det ikke er noe i bakken der roboten stopper, som kan forstyrre 
signalet til begrensningskabelen 

 

 

Q: Hvordan burde jeg oppbevare roboten gjennom vinteren? 

A: Lad batteriet til roboten opp. Robot og ladeplate bør oppbevares inne i 
plussgrader gjennom vinteren 
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