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Bezpečnost především 
DŮLEŽITÉ! 

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY A 

USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

Definice výstražných štítků 

Bezpečnostní výstrahy a opatření 

Bezpečnostní funkce sekačky 

Robomow 

www.robotworld.cz
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Definice 
výstražných štítků 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Tento elektrický stroj je nebezpečný. Při provozování stroje buďte obezřetní

a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a výstrahy.

2. Než začnete používat sekačku Robomow, přečtěte si pozorně bezpečnostní
příručku.

3. Během provozu si dávejte pozor na odletující objekty.

4. Když pracuje sekačka Robomow, udržujte bezpečnou vzdálenost od sekačky.

Udržujte další osoby (zejména děti), zvířata a přihlížející osoby z dosahu místa,

kde je v provozu sekačka Robomow.

5. Vyhněte se riziku zranění od žacího nože sekačky Robomow. Udržujte ruce

a nohy v bezpečné vzdálenosti a nezvedejte sekačku Robomow ze země.

6. Než začnete pracovat na sekačce Robomow nebo se ji pokusíte zvednout,

vyjměte blokovací zařízení (viz bod 3.b).

7. Na sekačce Robomow nejezděte.

Nelikvidujte sekačku Robomow ani žádnou její část jako netříděný 
komunální odpad. Musí být zlikvidována samostatně v rámci 
příslušného typu odpadu. 

Tento produkt je ve shodě s platnými směrnicemi EU. 

www.robotworld.cz
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Bezpečnostní 
výstrahy a opatření 

A. Před použitím 

1. Než začnete používat sekačku Robomow, přečtěte si pozorně

bezpečnostní příručku, abyste se dobře seznámili s ovládacími prvky

a správným použitím.

2. Nikdy nedovolte dětem, osobám s omezenými fyzickými,

smyslovými či mentálními schopnostmi, osobám s nedostatečnými

zkušenostmi a znalostmi a osobám, které nejsou seznámeny

s těmito pokyny, používat tento stroj. Místní předpisy mohou

omezovat věk obsluhy.

3. Máte odpovědnost za nehody a škody způsobené jiným osobám

nebo na jejich majetku.

4. Vaší odpovědností je informovat sousedy o rizicích a nebezpečích

a že je zakázáno vstupovat na trávník, když je sekačka Robomow

v provozu.

5. Pokud je trávník otevřený do silnice nebo k sousedům, musíte

varovat ostatní osoby, aby během provozu sekačky nevstupovaly na

váš trávník. Případně musíte ochránit či oplotit trávník, aby byl

ostatním osobám během provozu sekačky zamezen přístup na

trávník.

B. Bezpečnostní opatření 

1. Zajistěte správnou instalaci obvodového vodiče podle pokynů.

2. Pravidelně kontrolujte plochu, kde se sekačka Robomow používá,

a odstraňte veškeré kameny, tyče, šišky, dráty a jiné cizí předměty.

3. Pravidelně provádějte vizuální kontroly, aby bylo zajištěno, že není

nůž opotřebený nebo poškozený. Opotřebený nebo poškozený nůž

vyměňte. Před kontrolou nebo výměnou nože vypněte sekačku

Robomow.

www.robotworld.cz
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C. Provoz 

1. Neprovozujte sekačku Robomow, pokud je poškozená, opotřebená nebo

neprovozuschopná jakákoli bezpečnostní funkce nebo součást sekačky.

2. Udržujte ruce a nohy z dosahu žacího nože a dalších pohyblivých dílů.

3. Před zvedání sekačky Robomow nebo prováděním jakýchkoli nastavení

vypněte sekačku.

4. Nikdy nezdvihejte ani nepřenášejte sekačku Robomow se spuštěnými motory.

5. Nedotýkejte se nože, dokud se zcela nepřestane otáčet.

6. Nepoužívejte sekačku Robomow pro jakékoli jiné účely, než je sečení trávníku.

7. Udržujte všechny bezpečnostní kryty, ochranné prvky, bezpečnostní zařízení

a snímače na místě. Opravte nebo vyměňte poškozené díly, včetně štítků.

8. Nastavte týdenní program na dobu, kdy se nevyskytují na trávníku žádné

osoby.

9. Nepřipojujte poškozený napájecí kabel ke zdroji napájení ani se nedotýkejte

poškozeného kabelu, než jej odpojíte od zdroje napájení. V opačném případě

hrozí kontakt s díly pod proudem.

10. Udržujte prodlužovací kabel z dosahu nože, aby se zabránilo jeho poškození

nožem sekačky Robomow. Poškozený napájecí kabel může mít za následek

kontakt s díly pod proudem.

11. Pokud dojde při použití k poškození nebo zamotání napájecího kabelu, odpojte

jej ze sítě vytažením zástrčky ze zásuvky.

12. V případě, že dojde při provozu sekačky Robomow k nehodě nebo poruše,

okamžitě stiskněte červené tlačítko STOP.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY! 

Nenechávejte sekačku Robomow pracovat bez dozoru, pokud víte, že 

se mohou v blízkosti nacházet zvířata, děti nebo lidi. 

Nikdy nesečte, když jsou poblíž další osoby (zejména děti) nebo zvířata. 

www.robotworld.cz
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D. Přeprava 

Uvnitř pracovní oblasti: 

1. Stisknutím tlačítka STOP zastavte

sekačku Robomow.

2. Vypněte sekačku Robomow

a přeneste ji za držadlo, jak je

znázorněno na obrázku vpravo.

Na dlouhé vzdálenosti: 

Při přepravě sekačky Robomow na dlouhé 

vzdálenosti zajistěte, aby byla vypnutá. 

DŮLEŽITÉ! Doporučuje se ponechat si originální obal pro účely 
přepravy či odeslání. 

www.robotworld.cz
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E. Použití dálkového ovládání (manuální 

sečení) 

1. Sečte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení

a neprovozujte sekačku na vlhké trávě.

2. Neprovozujte sekačku Robomow naboso nebo v otevřených sandálech. Vždy

používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Na svazích vždy udržujte stabilní

postoj.

3. Buďte velmi opatrní, zejména při jízdě sekačky směrem k vám.

4. Motor vždy zapínejte podle pokynů a stůjte z dosahu nože.

5. Nesečte manuálně na svazích se sklonem větším než 15 stupňů ani v místech,

kde není možné udržovat stabilní postoj.

F. Baterie 

1. Neotevírejte ani nepoškozujte bateriovou (pohonnou) jednotku.

2. Bateriová jednotka obsahuje elektrolyt. V případě úniku elektrolytu z bateriové

jednotky je nutné podniknout následující opatření:

• Styk s kůží: Okamžitě omyjte zasaženou oblast pomocí vody a mýdla.

• Styk s očima: Okamžitě opláchněte oči velkým množstvím čisté vody po

dobu alespoň 15 minut bez tření.

• Vyhledejte lékařskou pomoc.

3. Zajistěte, aby byla baterie napájena pomocí správné nabíječky doporučené

výrobcem. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem,

přehřívání nebo úniku žíravé kapaliny z baterie.

www.robotworld.cz
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G. Údržba a zvláštní pokyny 

1. Vždy vypněte sekačku Robomow a vyjměte blokovací zařízení před

odstraňováním zablokovaných překážek, kontrolou, čištěním a prací

na sekačce nebo po nárazu do cizího předmětu a kontrolou stroje

ohledně poškození. Nikdy se nepokoušejte provádět servis ani

nastavovat sekačku, když je v provozu.

2. V případě neobvyklých vibrací zastavte sekačku, vypněte ji

a zkontrolujte, zda není poškozený nůž. Opotřebený nebo poškozený

nůž vyměňte. Nůž musí být vyvážený. Pokud se nadále projevuje

problém s vibracemi, obraťte se na servis.

3. Při kontrole nebo servisu nože používejte pevné rukavice.

4. Neprovádějte údržbu naboso nebo v otevřených sandálech. Vždy

používejte vhodnou pracovní obuv a dlouhé kalhoty.

5. Vyměňte opotřebené nebo poškozené díly pro vaši bezpečnost.

6. Používejte pouze originální vybavení a příslušenství. Není povoleno

modifikovat původní konstrukční provedení sekačky Robomow.

Veškeré modifikace provádíte na vlastní riziko.

7. Zajistěte, aby byla výměna žacích nástrojů provedena pouze za

nástroje správného typu.

8. Údržbu, servis a čištění sekačky Robomow je třeba provádět podle

pokynů výrobce.

9. Udržujte všechny matice, šrouby a vruty utažené, aby bylo zajištěno,

že je stroj v bezpečném provozním stavu.

VAROVÁNÍ! 
Existuje-li riziko zásahu bleskem, odpojte obvodový vodič od stanice 

základny a zástrčku zdroje napájení 230 V/120 V od síťové zásuvky. 

www.robotworld.cz
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H. Konec používání produktu 

1. Sekačku Robomow a její příslušenství je třeba na konci životnosti zařadit do

odpadu z elektrických a elektronických zařízení a zabránit jejímu vyvezení na

skládky podle požadavků na ochranu životního prostředí.

2. Nelikvidujte sekačku Robomow ani žádné její části (včetně zdroje napájení

a stanice základny) jako netříděný komunální odpad. Musí být zlikvidovány

samostatně v rámci příslušného typu odpadu.

3. Zeptejte se místního distributora nebo prodejce na dostupnost systémů

vracení a odběru produktů.

4. Nelikvidujte bateriovou jednotku v ohni a nevyhazujte použité baterie do

odpadkového koše.

5. Baterie musí být vytříděna, recyklována a zlikvidována způsobem šetrným

k životnímu prostředí.

www.robotworld.cz
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Bezpečnostní funkce 
sekačky Robomow 

A. Dětský zámek 

Dětský zámek brání neúmyslnému provozu sekačky Robomow 

náhodným stisknutím jednoho z tlačítek. Správným postupem 

zahájení provozu je po aktivaci funkce stisknutí dvou tlačítek. Pokud 

existuje možnost, že mohou děti mladší 6 let přijít do styku se 

sekačkou Robomow, je nutné aktivovat dětský zámek. 

B. Blokovací zařízení 

Blokovací zařízení po vyjmutí brání jakékoli osobě v provozu sekačky 

Robomow. Důrazně se doporučuje vyjmout blokovací zařízení ze 

sekačky, aby se zabránilo jejímu provozu dětmi nebo osobami, 

které nejsou dostatečné obeznámeny se sekačkou Robomow nebo 

ji nesmějí používat. 

C. Snímač zdvihnutí 

Pokud dojde během provozu nože ke zvednutí sekačky ze země, nůž 

se okamžitě zastaví. 

VAROVÁNÍ! 
Sekačka Robomow je vybavena řadou vestavěných bezpečnostní 

funkcí. Sekačka je navzdory tomu nebezpečným strojem s ostrým 

nožem, který může způsobit vážná zranění osobám, které s ním přijdou 

do styku. 

Z tohoto důvodu je zcela zakázáno vyskytovat se na trávníku, když 

sekačka pracuje. Případně zastavte provoz sekačky, když jsou nějaké 

osoby (zejména děti) nebo zvířata přítomny nebo si hrají na trávníku. 

www.robotworld.cz
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D. Snímač naklonění 

Pokud dojde k naklonění směrem k svislé poloze, nůž se okamžitě zastaví. 

E. Snímač překážek 

Sekačka Robomow během provozu detekuje předměty, které jí mohou 

překážet v činnosti. Když sekačka narazí do překážky, okamžitě zastaví otáčení 

nože, zastaví svůj pohyb v daném směru a obrátí se směrem od překážky. 

F. Tlačítko nouzového zastavení 

Stisknutím tlačítka STOP je možné kdykoli během provozu okamžitě zastavit 

sekačku a nůž. 

G. Tlačítko GO/ON-OFF 

Tlačítko GO/ON-OFF umožňuje zcela vypnout napájení sekačky Robomow. 

Vypnutí sekačky Robomow brání sekačce v jakémkoli provozu. Před zvedáním 

sekačky Robomow nebo prováděním údržby je nezbytné sekačku vypnout. 

H. Stanice základny a obvodový vodič 

Sekačka Robomow nemůže pracovat bez instalovaného obvodového vodiče, 

který je aktivován prostřednictvím stanice základny. V případě vypnutí signálu 

obvodového vodiče sekačka Robomow přestane pracovat. 

I. Ochrana proti krádeži (pouze modely 

RX20u/RX20 Pro) 

Funkce ochrany proti krádeži brání každému v použití sekačky Robomow, 

pokud není odemknuta připojením k registrovanému mobilnímu zařízení. 

www.robotworld.cz
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Začínáme. 

Nemohu se 

dočkat, 

až poseču váš 

trávník. 

www.robotworld.cz
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Instalace 

Gratulujeme vám k nákupu sekačky Robomow! Už jste jen několik kroků od 

setkání s vaším nejlepším týmovým hráčem. Velmi brzy se již budete moci 

spolehnout, že sekačka Robomow odvede perfektní práci. 

Předinstalovaný obvodový vodič nastaví hranice („virtuální stěnu“) pro vaší 

sekačku Robomow. Obvodový vodič bude položen podél okrajů vašeho trávníků 

a objektů, které chcete chránit. 

Sekačka Robomow se bude nahodile pohybovat po pracovní ploše, jak je 

definovaná obvodovým vodičem. Tento typ nahodilého pohybu zajišťuje 

perfektní střih a kompletní pokrytí vašeho trávníku. Na konci každého sečení 

se sekačka Robomow automaticky vrátí do základny, kde bude nabita. 

Po rychlé a snadné instalaci budete připraveni užít si volného času, zatímco se 

bude sekačka Robomow starat o váš trávník. 

www.robotworld.cz
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Co tedy musíme udělat? 
Správná instalace systému Robomow zajistí maximální výsledky. Nejdůležitější je 

připravit systém Robomow tak, aby pro vás mohl odvádět perfektní práci. 

Začínáme 
Vyberte polohu stanice základny 

Výjezd! 
Sekačka Robomow je připravena 

Položte vodič 
Ohraničte trávník vodičem 

Připojte napájení 
Vše řádně připojte 

Nastavte základnu 
Instalujte stanici základny 

www.robotworld.cz
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V krabici naleznete 
následující součásti 

Model Robomow RX 

Vaše nová robotická sekačka 

Kolíky na připevnění vodiče*, 150 ks 

(100 ks pro model RX12u) 

Pro zajištění vodiče k zemi 

(*) Nedodává se s modelem RX20 Pro 

Hlava stanice základny 

Generuje signál obvodového vodiče 

Stanice základny 

To je místo, kde se sekačka Robomow 
dobíjí 

Obvodový vodič s konektorem dílce* 

80 m / 260 stop 

(70 m / 230 stop pro model RX12u) 

Označuje pracovní plochu pro 

sekačku Robomow 

(*) Nedodává se s modelem RX20 
Pro 

Zdroj napájení 

S prodlužovacím kabelem 10 m / 33 stop 

www.robotworld.cz
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Kolíky stanice základny (4x) 

Pro připevnění stanice 

základny k zemi 

Konektory vedení (2x) 

Pro spojení obvodového vodiče 

v případě přerušení 

Konektory dílce (2x) 

Pro připojení obvodového vodiče 

ke stanici základny 

Tištěný návod k použití 

Pravítko RoboRuler 

Pro měření vzdálenosti obvodového 

vodiče od okraje trávníku 

Nástroj RoboTool 
Pro výměnu a údržbu nožů. 

DŮLEŽITÉ! Uschovejte tento 

nástroj pro budoucí použití. 

Jste připraveni? 

Začínáme... 

Příručka 

www.robotworld.cz
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Začínáme 

Výběr polohy stanice základny 

Stanice základny je místo, kde se sekačka Robomow dobíjí a kde začíná a končí 

obvodový vodič. V tomto instalačním kroku musíte rozhodnout, kde je nejlepší 

místo pro stanici základny. 

Upřednostněte instalaci v rohu 

** Viz další instalační možnosti v příloze A ** 

www.robotworld.cz
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Max. 10 m / 33' 

Stanice 
základny 

Řiďte se těmito jednoduchými pokyny a určete správné 
místo pro stanici základny. 

Až 10 metrů / 33 stop od napájecí 
zásuvky 

Vodič natažený minimálně 
1 metr / 3,3 stopy v přímém 
směru, aby se umožnilo 
správné zajetí do základny 

Minimálně 1 metr / 3,3 stopy 

od hlavice zavlažovače, aby se 

zabránilo poškození vnitřních 

součástí sekačky 

Rovné a ploché místo (do sklonu ±5 %) 

TIP 

Stanice základny bude instalována v pozdější fázi po umístění 

obvodového vodiče. 

Max. 1 m / 3,3' 

Min. 1 m /3,3' 

www.robotworld.cz
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Položte 
vodič 

Položte obvodový vodič („virtuální ohraničení“), které definuje pracovní plochu 

pro sekačku Robomow 

TIPY 

• Mějte při ruce krabici od sekačky Robomow.

• Než začnete pokládat obvodový vodič, ještě naposledy posečte

trávník svojí starou sekačkou. To usnadní vkládání kolíků a zajistí, že

sekačka Robomow nepřesekne obvodový vodič.

CO 

BUDE 
POTŘEBA Kladívko Kombinované kleště Štípací kleště 

A. Vytvořte správné začáteční místo 
Pomocí pravítka RoboRuler určete vzdálenost, kterou byste měli udržet mezi 

obvodovým vodičem a okrajem trávníku. 

www.robotworld.cz
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Změřte pomocí pravítka 

RoboRuler vzdálenost III od 

rohu, kde chcete instalovat 

stanici základny a označte 

tento bod na zemi. 

Vytáhněte vodič označený 

písmenem A z cívky 

obvodového vodiče; 

ponechte přibližně 20 cm / 

8 palců. Poté, co vytvoříte 

zakončení vodiče, zapíchněte 

první kolík do země a zajistěte 

tento konec drátu. 

Zatlučte kolíky ve dvou dalších 

místech: ve vzdálenosti I na 

pravítku RoboRuler podél 

okraje od prvního kolíku a ve 

vzdálenosti III na pravítku 

RoboRuler od okraje, jak je 

znázorněno na obrázku. 

20 cm/8" 

2 

3 

1 

www.robotworld.cz
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TIP 

Pokud má roh vašeho trávníku relativně rovný okraj, můžete posunout 

začátek vodiče až 60 cm / 2 stopy ven z trávníku. 

To bude určovat, jak daleko z trávníku bude instalována stanice 

základny. 

Dobře! Toto je nejsložitější část 
instalace vodiče. Postupme dál… 

www.robotworld.cz
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B. Udržujte správné vzdálenosti 

Položte obvodový vodič volně po obvodu, jak budete procházet po okraji 

trávníku. 

Pomocí pravítka RoboRuler určete vzdálenost, kterou byste měli udržet mezi 

obvodovým vodičem a okrajem trávníku. 

Pokud je okraj relativně rovný, 

položte vodič ve vzdálenosti II 

od okraje. 

Pokud tvoří okraj zeď, použijte 

vzdálenost III na pravítku RoboRuler. 

Když tvoří okraj snížené místo, použijte 

vzdálenost III na pravítku RoboRuler. 

Začněte odvíjet vodič proti směru hodinových ručiček kolem trávníku 
počínaje místem, kde má být instalována stanice základny. 

www.robotworld.cz
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Ponechte minimálně 1,2 m (4 stopy), pokud trávník hraničí s vodní plochou. 

• Obvodový vodič se upevňuje k zemi

pomocí kolíků dodaných se sekačkou

Robomow.

• Před zatlučením kolíků kladívkem do

konečné hloubky v zemi napněte

vodič.

• Dávejte pozor, abyste nepoškodili

zavlažovací potrubí.

• Kolíky umísťujte po několika desítkách

centimetrů.

• Přidejte kolíky v místech, kde jsou

zapotřebí, aby byl vodič napnutý na

zemi, aby se zabránilo jeho poškození

sekačkou Robomow.

Min. 1,2 m 
(4')

www.robotworld.cz
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C. Chraňte překážky 

Tvrdé překážky 

Překážky, které jsou svislé, pevné 

a vyšší než 15 cm (6 palců), například 

stromy nebo telefonní sloupy, nemusí 

být chráněny obvodovým vodičem. 

Sekačka Robomow do nich narazí 

a obrátí se. 

Měkké překážky 

Objekty, například květinové záhony, 

jezírka nebo malé stromky musí být 

chráněny nastavením obvodových 

ostrůvků. 

D. Co dělat, když máte vedlejší plochy? 

Pokud má trávník vedlejší 
plochy, jak je zobrazeno níže, 
podívejte se do přílohy B. 

nebo 

Nastavte obvodový vodič PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK okolo 
překážky. V opačném případě sekačka Robomow vjede do 
obvodového ostrůvku nebo nebude schopná jej řádně posekat. 

www.robotworld.cz
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E. Dokončete nastavení vodiče 

• Vraťte se zpět k poloze základny, dokud se nesetkají dva konce vodiče.

• Musíte dodržovat vzdálenost alespoň 1,5 m / 5 stop rovného vodiče na každém
konci.

• Zapíchněte poslední kolík velmi blízko k prvnímu kolíku.

www.robotworld.cz
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c 

• Vložte jeden z poskytnutých konektorů dílců na druhý konec vodiče.

• Pomocí kleští stiskněte konektor a štípacími kleštěmi odstřihněte

zbývající vodič.

• Oba konce vodiče musí mít stejnou délku.

• Nenechávejte ani nevytvářejte smyčky drátu.

b a 

www.robotworld.cz
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Nastavte základnu 

• Umístěte stanici základny na plánované místo.

• Zarovnejte ji s okrajem trávníku.

• Použijte vzdálenost I na pravítku RoboRuler tak, aby byl střed stanice základny

správně posunut doprava vzhledem k vodiči, jak je znázorněno na obrázku.

• Upevněte základnu k zemi pomocí 4 dodaných kovových kolíků.

Při zatloukání kolíků dávejte pozor, abyste nepoškodili zavlažovací 
potrubí. 

3 

www.robotworld.cz
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Připojte 
napájení 

 
 

 

 

1. Zapojte konec vodiče označený písmenem A do svorky A a druhý konec do 

svorky B na hlavě stanice základny. 

2. Připojte konektor zdroje napájení k hlavě stanice základny. 

 
 

 

 

 
3. Umístěte hlavu na stanici základny a zarovnejte ji se značkami, jak je 

znázorněno na níže uvedeném obrázku. 

 
Značky pro umístění hlavy stanice základy 

 

 

www.robotworld.cz
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4. Umístěte hlavu na stanici základny a zarovnejte ji se značkami, jak je

znázorněno na níže uvedeném obrázku.

5. Zasuňte zcela hlavu.

Dávejte pozor na vodítka a otvor pro zavedení vodičů.

Vodítko 

www.robotworld.cz
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TIP 

Pokud musíte z nějakého důvodu odmontovat hlavu stanice základny, 

můžete to udělat zdvižením páčky (A) a jejím zatlačením směrem 

dovnitř základny. 

6. Zapojte konektor zdroje napájení do zástrčky.

Veďte napájecí kabel vně plochy určené k sečení, aby se zabránilo 
jeho poškození, a zajistěte jej k zemi tak, aby nepředstavoval riziko 
klopýtnutí. 

Zdvih 

Zatlačení 

www.robotworld.cz
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Výjezd! 

• Vložte sekačku Robomow dovnitř stanice základny.

• Stisknutím tlačítka GO po dobu 2 sekund zapněte sekačku.

Vaše sekačka Robomow je 

připravena! 

2 sekundy 

www.robotworld.cz
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Příloha A 

Další instalační možnosti 

1. Vodič s rovným okrajem.

2. Vodič se sníženým okrajem.

Naskenujte kód QR 
a podívejte se na 
doprovodné video. 

Naskenujte kód QR 
a podívejte se na 
doprovodné video. 

www.robotworld.cz
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Příloha B – Vedlejší plochy 

Propojené vedlejší plochy 

Pokud má váš trávník vedlejší plochy 
propojené pomocí průchodu a sekačka 
Robomow dokáže průchodem projet, měli 
byste dodržovat následující pravidla: 

• Minimální vzdálenost mezi vodiči by měla v takovém
průchodu být 15 cm / 6 palců.

• Minimální šířka takovéhoto průchodu by měla být 57 cm / 22 palců.

Min. 15 cm Min. 57 cm 

Oddělené vedlejší plochy 

Pokud má váš trávník oblasti, které jsou zcela 
oddělené (pomocí plůtku, chodníku, cesty atd.) 
můžete prodloužit obvodový vodič tak, aby 
pokrýval takové vedlejší plochy, jak je znázorněno 
na níže uvedeném obrázku. 

0 cm 

www.robotworld.cz
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Skvěle! 
Nyní si odpočiňte a nechte 
sekačku Robomow dělat 
svoji práci. 

www.robotworld.cz



Stručný přehled 

Seznámení se sekačkou Robomow 
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Další možnosti s mobilní aplikací 

Péče o sekačku Robomow 

Řešení problémů 

Často kladené dotazy 

Jak zajistit servis 

Specifikace 

Záruční list 
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Seznámení se 

sekačkou Robomow 

Abyste si mohli naplno užívat sekačku Robomow, poznejte její součásti a hlášení. 

Porozumění, jak sekačka Robomow pracuje a reaguje, napomáhá plynulému 

a jednoduchému provozu. 

Přední strana 

Držadlo 

Plovoucí žací zařízení 
Přední hnací kolo 

Zadní strana 

Knoflík pro nastavení 
výšky sečení Provozní panel 

Blokovací zařízení 

Zadní kluzák 

www.robotworld.cz
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Zadní pohled 

Plovoucí 
žací zařízení 

Žací nůž 

Hnací kola 
s terénním 
vzorkem 

Snímač zdvihnutí 

www.robotworld.cz
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Provozní panel 

Signalizace 
kontrolky zámku: 

Svítí oranžové: dětská 

ochrana je aktivní  

Bliká oranžové: 

ochrana proti krádeži 
je aktivní. 

Tlačítko 

STOP / Domů 

Signalizace kontrolky 
baterie: 

Signalizace kontrolky ON-
OFF (zapnutí /vypnutí): 

Svítí zeleně: sekačka je zapnutá / 

sekačka je v provozu. 

Bliká zeleně: sekačka se vrací do 

stanice základny / sekačka míří do 

počátečního bodu. 

Bliká zeleně rychle (a pípá): 

sekačka vyjíždí ze stanice základny. 

Bliká zeleně pomalu: sekačka je 

v režimu spánku. 

Bliká červeně / svítí červeně: 

sekačka má poruchu (viz 

kapitola Řešení problémů). 

Spínač 

GO / ON-OFF 

Bliká zeleně: sekačka se 

nabíjí v základně. 

Svítí zeleně: baterie je zcela 

nabitá 

Bliká červeně: baterie je 

téměř vybitá, brzy bude 

zapotřebí baterii nabít. 

Svítí červeně: baterie je 

vybitá a musí být nabita, aby 

se mohl obnovit provoz. 

www.robotworld.cz
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Stanice základny 
 

 

 

Svítí zeleně: signál obvodového vodiče je v pořádku, 

sekačka je v základně. 

Bliká zeleně: signál obvodového vodiče je 

v pořádku, sekačka je mimo základnu. 

Bliká červeně rychle: obvodový vodič je 

poškozený nebo přerušený. 

Bliká červeně pomalu: špatné připojení obvodového 

vodiče nebo je vodič příliš dlouhý. 

Svítí červeně: porucha zdroje napájení. 

Napájecí kolíky 

Hlava stanice základny 

Zadní slot  

a otvor pro  

demontáž hlavy 

 Signalizace kontrolky stanice základny 

www.robotworld.cz
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Jednotlačítkové 
ovládání 

Než začnete cokoli dělat 

• Před použitím sekačky Robomow odstraňte z trávníku kameny, spadlé větve

a další cizí předměty.

• Nastavte výšku sečení na požadovanou úroveň. Doporučujeme nastavit výšku

sečení na maximální úroveň před prvním sečením a na začátku každé sezóny.

Poté výšku postupně snižujte na požadovanou úroveň.

Chcete-li nastavit výšku sečení, stiskněte knoflík pro nastavení 

výšky sečení a otočte jím v požadovaném směru: 

• I je nejnižší výška sečení.

• IIII je nejvyšší výška sečení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY! 
Nenechávejte sekačku Robomow pracovat bez dozoru, pokud víte, 
že se mohou v blízkosti nacházet zvířata, děti nebo lidi. 
Nikdy nesečte, když jsou poblíž další osoby (zejména děti) 
nebo zvířata. 

www.robotworld.cz
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Spuštění sekačky Robomow 
Sekačku Robomow spustíte stisknutím a podržením tlačítka GO na 2 sekundy, dokud 

se nerozsvítí kontrolka ON/OFF. 

Když potřebujete sekačku Robomow vypnout, jednoduše stiskněte a podržte tlačítko 

GO na 2 sekundy, dokud nezhasne kontrolka ON/OFF. 
 

Upozornění: Pokud je aktivována 

ochrana proti krádeži (modely RX20 

Pro / RX20u), musíte před spuštěním 

sekačky Robomow odemknout sekačku 

pomocí mobilní aplikace. 

 

 

 

 
 

2 sekundy 

 

 

 
 

Aktivace dětské ochrany 
Dětská ochrana brání nahodilému použití sekačky Robomow malými dětmi.  

Když je dětská ochrana aktivní, sekačka Robomow bude vyžadovat speciální 

kombinaci, aby začala pracovat nebo se vrátila zpět do základny. 

 

Dětskou ochranu aktivujete současným stisknutím a podržením tlačítek 

GO a STOP po dobu 6 sekund. 

 

Chcete-li deaktivovat dětskou ochranu, znovu 

současně stiskněte a podržte tlačítka GO a STOP po 

dobu 6 sekund. 

Případně je možné dětskou ochranu pohodlně 

aktivovat či deaktivovat pomocí mobilní aplikace 

(pouze modely RX20 Pro a RX20u). 
6 sekund 

www.robotworld.cz
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X 

Zahájení sečení 
Zahájení sečení je velmi jednoduché! 

Pokud chcete spustit pravidelné sečení 

(až 2 hodiny nepřetržitého provozu), 

musíte pouze jednou stisknout tlačítko 

GO. 

1x 

Pokud je doba pravidelného sečení 

příliš dlouhá, můžete 

zahájit krátké sečení (do 60 minut) 

dvojím stisknutím tlačítka GO. 

Když je aktivní dětská ochrana, 
2x

k zahájení sečení je požadována 

zvláštní kombinace tlačítek. Stiskněte 

a podržte tlačítko STOP a jednou 

stiskněte tlačítko GO, 

aby se odemkla dětská ochrana po dobu 

30 sekund. Signalizace kontrolky zámku se 

dočasně vypne. 
Nyní můžete zahájit sečení 

výše popsaným způsobem. Okamžitě 

po zahájení procesu sečení, se dětská 

ochrana automaticky opět znovu 

uzamkne. 

1x 

www.robotworld.cz
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Zastavení a provoz 
Pokud chcete zastavit jakoukoli aktuální činnost,. stiskněte tlačítko STOP /     . 

Poslání sekačky Robomow do základny 
Chcete-li poslat sekačku Robomow do základny, jednoduše 

stiskněte tlačítko STOP /    , když je sekačka uvnitř trávníku. 

Pokud je aktivní dětská ochrana, podívejte se do části „Zahájení 

sečení“ výše, kde naleznete informace, jak ochranu dočasně 

odemknout. Poté stisknutím tlačítka STOP /     pošlete sekačku 

Robomow do základny. Dětská ochrana se poté automaticky znovu 

uzamkne. 

Automatické nabíjení 
Po dokončení postupu sečení se sekačka Robomow automaticky vrátí 

do stanice základny, kde bude nabita, aby byla připravena na příští 

provoz. 

Jak dlouho je třeba trávník sekat? 
Doba sečení závisí na ročním období a na velikosti vašeho trávníku. 

Doporučujeme následující dobu sečení týdně na velikost trávníku 

v období nejrychlejšího růstu. 

Velikost trávníku Doporučené doby sečení týdně 

Do 50 m2 2 hodiny 

50 až 100 m2 4 hodiny 

100 až 150 m2 6 hodin 

150 až 200 m2 
(pouze RX20/RX20 Pro) 

9 hodin 

www.robotworld.cz
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Další možnosti 
s mobilní aplikací 

(pouze modely RX20 Pro/ RX20u) 

Robomow RX je inteligentní produkt s možností připojení. Dodává se s vestavěným 

nízkoenergetickým zařízením Bluetooth LE (Low Energy), které umožňuje ovládat 

sekačku pomocí chytrého telefonu. 

Bezplatná doplňková mobilní aplikace vám umožní používat modely sekaček 

Robomow RX20u a RX20 Pro zcela odlišným způsobem! 

Aplikaci se můžete stáhnout (pouze verze pro 

operační systém Android) naskenováním kódu QR. 

Kromě vzrušujícího zážitku přináší následující další možnosti a kapacity pro „chytré“ 
sečení na vaší zahradě: 

• Nastavení plánu automatického sečení

• Aktivace ochrany proti krádeži

• Definování počátečních bodů

• Dálkové ovládání ručního sečení

• Vzdálená diagnostika pomocí servisní stanice

www.robotworld.cz
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Péče o sekačku 
Robomow 

Pravidelná údržba 

Jednou měsíčně: 

• Zkontrolujte spodní stranu sekačky. V případě potřeby proveďte čištění.
Pečlivě seškrabte nahromaděné travní odřezky ze spodní strany žacího
zařízení.

• Většinu nahromaděné trávy lze odstranit pomocí tyčky nebo
podobného předmětu.

• Pravidelně kontrolujte stanici základny. Odstraňte z ní bláto a nečistoty,
aby bylo zajištěno řádné zajetí a nabíjení.

Aby bylo možné lépe udržovat sekačku Robomow v dobrém stavu, doporučuje se 

odvézt sekačku Robomow k certifikovanému prodejci produktů značky Robomow, 

aby provedl údržbu před uskladněním na zimu. 

DŮLEŽITÉ! 
NIKDY nepoužívejte vodu pod vysokým tlakem k čištění 
sekačky. Tekutiny mohou poškodit součásti. Používejte 
pouze vlhkou nebo mokrou utěrku k setření povrchu po 
seškrabání nečistot. 

VAROVÁNÍ 
Nebezpečí vážného úrazu! 

Než se pokusíte zdvihnout sekačku, vždy vypněte bezpečnostní spínač. Nůž 

je velmi ostrý. Může způsobitřezné a tržné rány. Při práci s nožem nebo 

v okolí nože vždy používejte pevné pracovní rukavice. NIKDY nepoužívejte 

poškozený nebo zlomený nůž. Používejte pouze ostrý nůž. 

www.robotworld.cz
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Činnost blokovacího zařízení 

• Blokovací zařízení brání v provozu sekačky Robomow, pokud je vyjmuto ze stroje. 

• Po vytažení blokovacího zařízení se okamžitě zastaví právě prováděná činnost, 

kontrolka zámku třikrát zabliká a poté zhasne kontrolka LED ON/OFF 

(zapnutí/vypnutí). 

• Po stlačení libovolného tlačítka na ovládacím panelu, kontrolka zámku třikrát 

zabliká, čímž signalizuje, že blokovací zařízení není ve stroji přítomno. 

• Pokud je aktivní ochrana proti krádeži, zůstane aktivní i po vyjmutí blokovacího 

zařízení. 
 

Výměna nože 

1. Vypněte sekačku Robomow stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy. 
 

 

www.robotworld.cz
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2. Vyjměte blokovací zařízení. 

 

 

 

 

 
3. Vložte nástroj RoboTool na nůž a odšroubujte nůž. 

Používejte odolné rukavice. 

 

 

 

 

 
4. Podržte nůž pomocí nástroje RoboTool a poskytnutým imbusovým klíčem 

(dodaným s náhradním nožem) odšroubujte šrouby. 

5. Vyměňte nůž za nový. 

6. Zkontrolujte, zda jsou oba šrouby pevně utažené. 

Tah 

Zdvih 

www.robotworld.cz
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Uskladnění na zimu 

Robomow 

• Zcela nabijte sekačku Robomow v základně. 

• Vypněte sekačku Robomow stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy. 

• Skladujte zařízení v suchém vnitřním prostoru při okolní teplotě vyšší než 0 °C. 
 

Stanice základny 

• Stanici základny není nutné uskladnit na zimu. Může být ponechána na trávníku 

během zimního období. 

• Před příchodem zimy se doporučuje odpojit zdroj napájení od sítě. 
 

Zimní servis 

• Aby bylo možné lépe udržovat sekačku Robomow v dobrém stavu, doporučuje se 

odvézt sekačku Robomow k certifikovanému prodejci produktů značky 

Robomow, aby provedl údržbu před uskladněním na zimu. 

• Zimní servis zahrnuje servisní úkony, např. čištění součástí sekačky a žacího 

zařízení, kontrolu opotřebených dílů (například nože, hnacích kol a dalších 

pohyblivých dílů) a v případě potřeby jejich výměnu, testování funkcí sekačky 

a bezpečnostních součástí, kontrolu baterie a nahrání nejnovější verze softwaru, 

která může obsahovat nově přidané funkce. 

www.robotworld.cz
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Řešení problémů 
 

 
 

 

 

Jednoduché kroky pro řešení problémů 
 

Počet 
pípnutí 

Kontrolka 
ON-OFF 

Význam Nápravné 
opatření 

• Bliká červeně Sekačka přejela ven /  

sekačka uvízla na místě / 

bylo zjištěno zvednutí 

sekačky / špatné 

připojení vodiče 

• Zkontrolujte, zda není obvodový vodič 

umístěn příliš blízko okraji nebo zda není 

na svažitém terénu. 

• Přesuňte sekačku dovnitř trávníku pryč 

z tohoto konkrétního místa a obnovte 

provoz sekačky. 

• Zkontrolujte, zda nejsou na ploše 

prohlubně. Vyplňte je zeminou 

a zarovnejte  

• Přehoďte přípojky vodiče v hlavě stanice 

základny. 
 

 

 
(*) Všechny výše uvedené poruchy a příslušná nápravná opatření jsou 
komunikována a popsána také v aplikaci. Tato funkce je dostupná pro všechny 
modely RX s rokem výroby 2017 (včetně modelu RX12u). 

• 
• 

Bliká červeně Zkontrolujte nůž / 

žací motor se přehřívá 
• 

• • 
• 

Bliká červeně Žádný signál vodiče / 

čeká se na signál / 

vodič je přerušený 

• 

• 

 

• 

 

 
• 

• • • • Bliká červeně 

Svítí červeně 

Zkontrolujte hnací kola /  

hnací motor se přehřívá 

Další poruchy Žádné 

Vyjměte blokovací zařízení a zkontrolujte, 
zda nejsou na noži cizí materiály nebo 
nečistoty, které mu brání v otáčení. 
 

Zvyšte výšku sečení. 

Potvrďte, že je zdroj napájení zastrčený 

v síťové zástrčce. 

Zkontrolujte připojení zdroje napájení a obv. 

vodiče k stanici základny. 

Zkontrolujte signalizaci na stanici základny. 

Pokud je vodič přerušený, opravte spojení 

pomocí konektorů vodiče. 

 

 Zkontrolujte hnací kola a odstraňte 

trávu a cizí objekty. 

• Proveďte kontrolu pomocí mobilní 

aplikace* nebo zavolejte na servis 

Robomow. 

www.robotworld.cz
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Zvláštní signalizace 
 

Signalizace Význam 

Melodie „porucha“ a kontrolka LED baterie blikne 

dvakrát červeně 

Pokus o sečení, když je baterie vybitá. Nejprve je 

nutné dobít baterii. 
 

 

 

Restartování sekačky Robomow 

Pokud je nutné z nějakého důvodu sekačku Robomow restartovat, jednoduše ji 

vypněte a znovu zapněte. 

 
Resetování sekačky Robomow na tovární nastavení 

Když je nutné obnovit tovární nastavení sekačky Robomow, můžete to udělat 

stisknutím tlačítka GO na více než 10 sekund (dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí 

a nezačnou blikat všechny kontrolky LED), když je sekačka Robomow vypnutá. 

Melodie „porucha“ a LED zámku blikne dvakrát  Pokus o sečení, když je aktivní dětská ochrana. 

Současným stisknutím tlačítka GO a STOP dočasně 

uvolněte dětskou ochranu. Nyní jednou nebo 

dvakrát stiskněte tlačítko GO a zahájí se sečení. 

 

Melodie „porucha“ a LED zámku blikne třikrát Pokus o sečení, když je aktivní ochrana proti

 krádeži. Nejprve odemkněte sekačku 

pomocí registrovaného mobilního zařízení. 

Bliká kontrolka LED ON/OFF a baterie Napětí baterie je příliš nízké pro spuštění  
společně červeně sekačky. Je nutné stále nabíjet. 

Kontrolka LED zámku blikne třikrát, když nesvítí Blokovací zařízení je vyjmuto. Vložte blokovací 

kontrolka LED ON/OFF zařízení, chcete-li provozovat sekačku. 

www.robotworld.cz
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Často kladené 
dotazy 

 
 

 

Sekačka správně nezajíždí do stanice a někdy mine kontakty stanice 

základny 

Vjezd do stanice základny není rovný. Vyplňte trávník kolem stanice 

základny zeminou, aby byl rovný a aby byl umožněn hladký vjezd. 

Zkontrolujte, zda je obvodový vodič položen podle instalačních pokynů 

na dodané instalační šabloně. Zkontrolujte, zda je stanice základny 

umístěna na relativně rovném povrchu. 

 
 

Špatná kvalita sečení 

Nůž je pravděpodobně tupý. Vyjměte blokovací zařízení. Navlékněte si 

pevné a odolné rukavice a zkontrolujte nůž. V případě potřeby proveďte 

výměnu. Nesečte mokrou trávu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když 

bude sekačka Robomow sekat suchou trávu. Doporučuje se nesekat 

v časných ranních hodinách. 
 

 
Nerovnoměrné sečení 

Doby sečení nejsou dostatečné. Prodlužte dobu, kdy sekačka Robomow 

pracuje na trávníku. Definujte další počáteční body (pouze modely 

RX20u / RX20), aby bylo zajištěno rovnoměrnější pokrytí trávníku. 
 

 

Sekačka dlouho nevyjíždí ze základny (pouze modely RX20u / RX20 Pro) 

Stiskněte a podržte šedé tlačítko Domů v aplikaci na 3 sekundu, když je 

sekačka v stanici základny. Zobrazí se důvod, proč sekačka nevyjíždí. 

 

 

Máte další 
dotazy. 

Podívejte 
se sem! 

www.robotworld.cz



52 
 

 

 

 

 

 

 

Sekačka pracuje ve špatných časech (modely RX20 Pro / RX20u) 

Ověřte, zda je v sekačce nastaven správný čas. Je nutné obnovit 

nastavení času a data po každém zapnutí sekačky Robomow. Čas sekačky 

se automaticky synchronizuje, když se připojí k mobilnímu zařízení. 
 

 

Sekačka příliš často naráží do pevných překážek na hranicích trávníku 

Posuňte obvodový vodič do vzdálenosti 45 cm /18 palců od pevné 

překážky na hranici trávníku (například plotu). 
 

 

Sekačka Robomow je příliš hlučná 

Nůž je pravděpodobně poškozený nebo nevyvážený. Zkontrolujte, zda 

nejsou na trávníku větve, kameny nebo další předměty, které mohou 

poškodit nůž. V případě potřeby vyměňte nůž. 

www.robotworld.cz
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Jak zajistit 
servis 

 
 

 

Některé poruchy sekačky Robomow můžete vyřešit vlastními silami nebo pomocí pokynů uvedených 
v kapitolách Řešení problémů a Často kladené dotazy v uživatelské příručce. Pokud neuspějete, měli 
byste se obrátit na středisko podpory pro produkty Robomow. 

 

1. Vlastní servis 

Než se obrátíte na středisko podpory pro produkty Robomow, zkuste provést následující činnosti vlastními 
silami: 

a. Ověřte, zda je zdroj napájení připojen k síti a správně zapnutý. 

b. Vypněte sekačku Robomow a znovu ji zapněte stisknutím tlačítka GO na 2 sekundy. 

c. Podívejte se do kapitoly Řešení problémů a Často kladené dotazy v uživatelské 
příručce a vyhledejte informace o problému. 

d. Navštivte středisko podpory Robomow Help Center (Knowledgebase) na webové stránce 
https://support.robomow.com/hc/en-us, kde můžete nalézt další odpovědi na otázky 
související s produktem. 

 
 
 

2. Středisko podpory pro produkty Robomow 

Pokud nezvládnete vyřešit problém vlastními silami, obraťte se na středisko podpory pro produkty 
Robomow ve vaší zemi (e-mail a telefonní číslo jsou dostupné na webových stránkách Robomow). 
Musíte poskytnout název produktu, číslo modelu, sériové číslo, popis problému a platné potvrzení 
o nákupu. 

Jsou k dispozici následující možnosti řešení problému: 

a. Řešení po telefonu nebo e-mailem: Zástupce společnosti Robomow se pokusí vyřešit 
záruční problémy a může vyžadovat vaši asistenci při provádění běžných diagnostických 
postupů, nastavení či kalibrace nebo změny nastavení. 

b. Řešení odesláním náhradního dílu: Většina dílů je navržena pro snadnou výměnu, kterou 
může provést sám zákazník. Pokud zástupce společnosti Robomow zjistí, že je nutné 
vyměnit nějaký díl, bude vám díl odeslán, včetně pokynů, jak provést výměnu. 

c. Řešení prostřednictvím autorizovaného poskytovatele servisu: Pokud zástupce společnosti 
Robomow zjistí poruchu na vašem produktu, která vyžaduje další diagnostiku a opravu 
autorizovaným poskytovatelem servisu společnosti Robomow, váš produkt musí být 
fyzicky dodán poskytovateli servisu. Můžete se rozhodnout, zda chcete dopravit produkt či 
odeslat produkt poskytovateli servisu nebo požádat o jeho vyzvednutí. V každém případě 
platíte veškeré přepravní náklady, včetně pojištění (je-li to relevantní). Je vaší 
odpovědností zajistit bezpečné zabalení produktu. Naskenujte kód QR a podívejte se na 
ukázku zabalení produktu. 

 

Jak správně 
zabalit 

sekačku 

www.robotworld.cz
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Specifikace 
 

 

 

 
 

 RX20 Pro RX20u RX12u 

Název Robotická sekačka Robotická sekačka Robotická sekačka 

Doporučená velikost trávníku 
200 m2 (2150 ft2) 200 m2 (2150 ft2) 150 m2 (1600 ft2) 

Maximální velikost 
trávníku 

300 m2 (3200 ft2) 300 m2 (3200 ft2) 250 m2 (2700 ft2) 

Stanice základny Součástí dodávky Součástí dodávky Součástí dodávky 

Rozměry robota 
53 × 42 × 26 cm 

(20,9" × 16,5" × 10,2") 
53 × 42 × 26 cm 

(20,9" × 16,5" × 10,2") 
53 × 42 × 26 cm 

(20,9" × 16,5" × 10,2") 

Rozměry obalu 
66 × 54 × 30 cm 

(26" × 21,2" × 11,8") 
66 × 54 × 30 cm 

(26" × 21,2" × 11,8") 
66 × 54 × 30 cm 

(26" × 21,2" × 11,8") 

Hmotnost robota 7,5 kg (16,5 lb) 7,5 kg (16,5 lb) 7,5 kg (16,5 lb) 

Šířka sečení 18 cm (7") 18 cm (7") 18 cm (7") 

Výška sečení 15–45 mm (0.6"–1,8") 15–45 mm (0.6"–1,8") 15–45 mm (0.6"–1,8") 

Žací výkon 100 W 100 W 100 W 

Žací motory Stejnosměrný, 
komutátorový 

Stejnosměrný, 
komutátorový 

Stejnosměrný, 
komutátorový  

Hladina hluku 
Režim ECO: 64 dB 

Vysoký výkon: 67,9 dB naměřená (69 dB garantovaná) 
Hlučnost v uších obsluhy je nižší než 70 dBA. 

Typ baterie Olověná Olověná Olověná 

Kapacita baterie 7 Ah 7 Ah 7 Ah 

Maximální svah 15 % (8,5°) 15 % (8,5°) 15 % (8,5°) 

Vzdálené počáteční body 
Max. 2 Max. 2 0 

Doba sečení 90–120 min 90–120 min 90–120 min 

Doba nabíjení 16–20 hodin 16–20 hodin 16–20 hodin 

Spotřeba energie 4 kWh/měsíc 4 kWh/měsíc 2,5 kWh/měsíc 

Modul GSM Součástí dodávky Dostupné Dostupné 

Vodič a kolíky Dostupné Součástí dodávky Součástí dodávky 

Ochrana proti krádeži Ano Ano Ne 

Aplikace Robomow App Ano (pouze Android) Ano (pouze Android) Ne 

Aplikace Remote Control 
App 

Ano Ano Ne 

www.robotworld.cz
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