
Universellt åskskydd 

till robotgräsklippare

Skyddar robotgräsklippare mot 

överspänningar orsakade av åska via 

begränsningsslingan. Passar alla 

robotgräsklippare utan eller med en 

guideslinga. 

Förbrukade elektroniska 

produkter ska lämnas till 

avsett insamlingsställe för 

återvinning.
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Garantiavtal - garantivillkor

1) Intonums garantiansvar är begränsat endast till det åskskydd 

som inköpts via Intonum eller dess återförsäljare.

2) Intonum lämnar en tvåårig garanti mot fabrikationsfel. Garantin 

gäller mot uppvisande av kvitto eller faktura där inköpsdatum 

framgår.

3) Garantin gäller endast under förutsättning att produkten 

används som åskskydd mellan en laddstation och 

begränsningsslinga för automatiska gräsklippare och inkopplad 

enligt inkopplingsanvisning. All annan användning kan vara farlig, 

förorsaka personskada och skador på utrustning. Garantin gäller 

ej skador orsakade av annan användning än den produkten är 

avsedd för.

Observera: Ett säkerhetsbälte och krockkuddar i en modern bil 

ger ett mycket gott skydd vid en olycka. Men det är inte en garanti 

att man klarar sig helt från skador. Det är många olika parametrar 

som påverkar utgången. Det är också väldigt många parametrar 

som spelar in vid ett åsknedslag och avgör om ansluten 

utrustning blir skadad. Ett åskskydd från Intonum ger ett mycket 

gott skydd mot transientskador orsakade av åska men det är inte 

en garanti att man klarar sig helt från skador. 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR För enskild konsument gäller den 

ansvarsbegränsning som framgår av gällande tillämplig 

Konsumentköplag. 

Köparen har således ej rätt till ersättning utöver kostnad för 

ersättning av nytt åskskydd. För näringsidkare är säljarens och 

Intonums ansvar begränsat till vad som framgår av detta 

garantiavtal. Köparen äger således ej rätt till ersättning för 

ekonomisk skada utöver vad som uttryckligen ovan i tillämpliga 

delar angivits, dvs ej för personskada eller förmögenhetsskada. 

Rätt till ersättning föreligger ej heller för skada på annan 

egendom än åskskyddet. Köparen erinras ånyo om vikten av att 

åskskyddet hanteras med största varsamhet och i enlighet med 

bruksanvisningens föreskrifter!
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Bruksanvisning

Åskskyddet ser till att åskan tar en genväg 

till en jordpunkt samtidigt som åskskyddet 

ser till att inte åskan grenar upp sig och 

hittar en väg in i laddstationen. Åskskyddet 

påverkar inte laddstationens eller 

gräsklipparens normala funktioner utan 

aktiveras bara då spänningar från åska når 

nivåer som riskerar att skada känslig 

elektronik. Ett separat åskskydd för 

nätanslutningen ger ett ytterligare ökat 

skydd mot åskskador.
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Installation

Åskskyddet är konstruerat för gräsklippare 

utan eller med en guideslinga. Åskskyddet 

installeras mellan laddstationen och 

begränsningsslingan enligt schemat nedan. 

Välj de kontakter som passar till er specifika 

klippare. Skala kabel, pressa kontakterna 

med en kabelskotång och värm kontakter 

med värmepistol eller liknande för att krympa 

dem till en helt tät anslutning. 

Kabelanslutningar till plåt skall hållas så korta 

som möjligt. Plåten skall monteras med så 

mycket som möjligt av sin yta under jord för 

bästa funktion.  Använd ej våld eller slå ner 

åskskyddet i gräsmattan.  Använd spade för 

att skapa ett spår att montera det i. 

Åskskyddet är konstruerat för att klara en 

miljö med värme, regn, kyla och kan lämnas 

ute under vintern. Kontakter smörjes med 

fördel med kontaktfett eller liknande och 

skyddas med en plastpåse under vintern.

Tekniska data

Avsett för gräsklippare utan eller med 

en guideslinga.

Skyddsklass IP53. 

(Dammskyddat/Strilsäkert)


