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(Hämtat från stihlgarden.se) 

Börja med att placera ut en slinga som markerar det område som iMOW ska klippa. Välj mellan att 

gräva ner slingan (max 10 cm under marknivå) eller att fästa den ovan jord. I det senare fallet kommer 

gräset inom kort att växa över slingan och dölja den helt. Därefter startar du det förinställda 

programmet och slutför installationen genom att följa stegen på displayen. 

Klippschemat skapas antingen automatiskt eller manuellt efter dina instruktioner. Du kanske föredrar 

att iMOW arbetar när du inte är hemma eller sover? Inga problem. iMOW klipper inte bara automatiskt 

enligt klippschemat, utan lägger även in en reservtid för att kunna ta igen missad klipptid, till exempel 

på grund av batteriladdning eller en regnskur (om du har aktiverat regnsensorn). 

Allt som är över 8 cm högt känner iMOWs krocksensorer av. iMOW byter då riktning och klipper vidare 

på en annan yta. Mindre föremål som t.ex. leksaker eller flip-flops bör plockas bort från gräsmattan 

innan iMOW ska klippa. Vill du skydda rabatter, mindre prydnadsbuskar eller andra fasta objekt som 

är mindre än 8 cm höga bör du dra slingan runt dem. 

 

Den dubbelslipade kniven är både effektiv och säker – utan att lämna metallbitar i gräsmattan. Kniven 

i en iMOW stannar också så fort någon försöker lyfta maskinen. Runt kniven finns också ett väl tilltaget 

säkerhetsavstånd. Det finns även en tydlig STOPP-knapp som man kan trycka på för att stänga av sin 

iMOW vid behov. 
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Nej, iMOW sänder ut störningsfria signaler, vilket gör att den inte påverkar grannens robotklippare 

eller annan elektronisk utrustning. Den håller sig bara till sin egen slinga och dockningsstation.

Samtliga iMOW-modeller är utrustade med larm som aktiveras när maskinen lyfts upp. Du kan 

dessutom ställa in att det ska krävas en personlig PIN-kod för att kunna starta din iMOW igen efter ett 

avbrott. C-modellerna har även ett s.k. geofence där du blir meddelad i appen om din iMOW lämnar 

gräsmattan. Funktionen "Find my iMOW" visar exakt var den befinner sig.

Ja, iMOW har en löstagbar styrkontroll som gör att du kan styra iMOW manuellt, ändra inställningar 

mm. Den skarpa LCD-displayen är lika tydlig oavsett väderlek*. 

* Gäller endast RMI-6 modellerna. 

I vårt breda sortiment finns robotklippare för gräsmattor ända upp till 5.000 m2 . Om din gräsmatta har 

många vinklar och vrår hjälper vi dig gärna att hitta den optimala lösningen för just din gräsmatta.

iMOW är en bioklippare och behöver därför ingen uppsamlare. Genom att klippa ner gräset i mycket 
små bitar försvinner klippet ner i gräsmattan och ger värdefull näring till jorden. Detta gör att du får 
en vacker och välmående gräsmatta utan extra ansträngning. 
 

På natten och i skymning finns det många djur som är aktiva, därför uppmanar vi att man 
programmerar sin iMOW till att endast klippa dagtid. Läs igenom bruksanvisningen för att säkerställa 
att du använder din iMOW på ett säkert sätt. Exempelvis ska klippområdet kontrolleras för djur i 
förväg. 

Några gånger i veckan börjar iMOW sitt pass med en sväng runt kanten för att den ska bli extra fin. 
Mjuka kanter som ligger i marknivå (som låga altaner och gångar) omges av slingan. För hårda kanter 
(exempelvis murar och upphöjda altaner) installeras iMOW så att den kan köra så nära kanten som 
möjligt. 
 

Ja, förutsatt att de är sammanbundna med samma slinga. En andra, separat gräsyta kan också klippas 
om den har en egen dockningsstation. 


