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Samsvarserklæring 

Fabrikant: 

KOBOTS ApS 

Rolundvej 23 

5260 Odense S 

Erklærer herved at følgende utstyr: 

Betegnelse: Skjærerobot 

Modell: Amigo 912 

Serienummer: 

Er i overensstemmelse med følgende direktiver: 

• Maskindirektivet 2006/42/EF av 17. mai 2006 

• Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU av 16. april 2014 

• RoHS-direktivet 2011/65/EU av 21. juli 2011 

Følgende harmoniserte standarder er anvendt: 

• DS/EN ISO 12100:2011 - Generelle prinsipper for konstruksjon – Risikovurdering og risikoreduksjon 

• DS/ISO 14121-2:2012 – Maskinsikkerhet – Risikovurdering – Del 2: Praktisk veiledning og metodeeksempler 

• DS/EN ISO 13850:2015 – Maskinsikkerhet – Nødstopp – Prinsipper for konstruksjon 

• DS/EN ISO 14118:2018 – Maskinsikkerhet – Forebygging av uventet start

De ovennevnte standardene er brukt i den utstrekning det er relevant i forbindelse med bruken av Amigo skjærerobot. 

________        _____________________________

   Sted og dato                    Fabrikant underskrift
                                                                                      CEO -  Peter Hartvigsen

Representant for samling av teknisk dokumentasjon: 
Peter Hartvigsen 

KOBOTS ApS 
Rolundvej 23 
5260 Odense S

17.05.2021Odense
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Gratulerer! 

Du har valgt KOBOTS skjærerobot, Amigo. 
Din nye skjærerobot fra KOBOTS, heretter referert til som Amigo, er utviklet 
for å formatskjære platematerialer av gips og fibergips – lett, nøyaktig og 
sikkert. 

Amigo kan betjenes via en app eller med stemmestyring via hodesett. 
Det er enkelt å styre Amigo gjennom KOBOTS-appen. 
Malstruktur i stemmestyring: 
Den ønskede formen tales inn via en mal, basert på kommunikasjon mellom 
håndverkere. Brukeren veiledes enkelt gjennom malens trinn ved hjelp av den 
innebygde talesyntesen. 

En av de viktigste kjerneverdiene i Kobots er minimering av støv. Vi har desig-
net Amigo for akkurat dette, og vi utvikler plattformen kontinuerlig for å gjøre 
den enda bedre. 

Støvsuger følger ikke med.

NO
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Sikkerhetsinstrukser 

Når Amigo brukes, skal sikkerhetsinstruksene i denne anvisningen alltid følges for å unngå risiko for elektrisk støt, per-
sonskader og brann. Dette dokumentet revideres fortløpende. 

Følgende piktogrammer brukes i denne veiledningen:

               

               

              

               

1. Bruk egnet personlig verneutstyr når det er nødvendig, blant annet: 

 – Bruk vernebriller                                                                                                                                                               
Bruk vernebriller hvis du befinner deg i nærheten av Amigo mens den arbeider. 

 – Bruk hansker                                                                                                                                                                      
Bruk hansker til å håndtere sagblad og råmaterialer. Ekstra sagblad skal oppbevares trygt. 

 – Bruk hørselvern                                                                                                                                                                  
Lydnivået ved bearbeiding av ulike materialer kan variere. Bruk alltid hørselvern for å beskytte deg selv. 

 – Bruk støvmaske                                                                                                                                                                  
Beskytt luftveiene dine hvis du skjærer i materialer som kan generere helsefarlig støv. 

2. Hold arbeidsområdet ryddig 
Rotete arbeidsområder og arbeidsbenker øker risikoen for skader. Sørg alltid for å holde arbeidsområdet rent og ryddig. 

3. Tenk på virkningen av arbeidsmiljøet 
Amigo må ikke utsettes for regn. Ikke bruk Amigo på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning rundt arbeidsområ-
det. Amigo må kun plasseres innendørs, på jevne overflater, og uten risiko for værpåvirkning som regn, snø, vind, direkte 
sollys og fukt. Sørg for at gulvområdet Amigo brukes på er flatt, godt vedlikeholdt og uten løst materiale som f.eks. spon 
og avskåret materiale. 

4. Brannfare 
Ikke bruk Amigo i nærheten av eller sammen med brannfarlige væsker eller gasser. 

5. Beskytt deg mot elektrisk støt 
Demonter aldri det elektriske utstyret. Foreta en inspeksjon ved hver oppsetting og nedtaking for feil på kabler og stø-
psler. Hvis det oppdages feil, skal disse ALLTID utbedres av KOBOTS før utstyret tas i bruk. Bruk av utstyr med feil kan 
forårsake alvorlig skade eller død. 

6. Bruk aldri utstyret i våte eller fuktige omgivelser, da det kan medføre fare for elektrisk støt. 

7. Hold barn på avstand 
Ikke la barn komme i kontakt med Amigos deler eller skjøteledning. Det er påkrevd å ha tilsyn med barn under 16 år 
mens Amigo er i bruk.

  

Fare for elektrisk støt 

Bruk kun bladstørrelse Ø125 mm 

Les denne monteringsanvisningen før bruk 

Avhending av produktet

Advarsel 

Klemfare 

Fare for å skjære seg 

Blyfri

Skjærebladets retning

NO
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8. Oppbevar Amigo sikkert 
Når Amigo ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt, høyt plassert sted i et avlåst område utenfor barns rekkevidde. 

9. Bruk Amigo riktig 
Amigo må ikke utføre arbeid den ikke er beregnet for. Ikke bruk Amigo til formål den ikke er beregnet for, slik som skjæring 
i materialer som ikke er angitt i denne anvisningen. 

10. Bruk egnet bekledning 
Ikke bruk løse klær eller smykker. De kan sette seg fast i bevegelige deler. Langt hår kan utgjøre en fare ved kontakt med 
bevegelige deler. Sett opp eller samle håret slik at det ikke utgjør en risiko. 

11. Ødelegg ikke ledningen 
Løft aldri Amigos deler etter ledningen, og trekk ikke i ledningen for å fjerne støpselet fra kontakten. Ledningen må ikke 
utsettes for varme, olje, trykk eller skarpe kanter. 

12. Kontroller offerplaten 
Offerplaten er platen som settes inn i Amigo som skjæreunderlag. Kontroller offerplatens tilstand, plassering og tykkelse. 
Offerplaten skal ligge stabilt og dekke hele skjærearealet. Skjær om nødvendig en eller flere plater til hvis du ikke greier å 
dekke hele skjærearealet med én plate. 

13. Sørg for at arbeidsemnet er plassert stabilt 
Kontroller alltid at arbeidsemnet er riktig plassert og ligger stabilt uten å vippe. 

14. Koble fra støpselet på Amigo 
Strømforsyningen skal ALLTID være frakoblet eller avslått før du trekker ut støpselet på Amigo. Dette gjelder både motor-
støpselet, støpselet til vinkelsliperen eller støvsugeren. Farlige situasjoner kan oppstå (f.eks. kan skjærehodet flytte seg) 
hvis støpselet trekkes ut mens strømforsyningen er tilkoblet. 

15. Fjern støpselet fra kontakten 
Trekk støpselet ut av stikkontakten når Amigo ikke er i bruk, før og under service samt ved utskiftning av tilbehør. 

16. Unngå utilsiktet start, flytt ikke på Amigo i montert tilstand 
Ikke flytt, skyv eller løft Amigo i montert tilstand. 

17. Klemfare 
Hold kroppsdeler borte fra Amigo når den er i bevegelse. 

18. Vær oppmerksom 
Ikke bruk Amigo hvis du er trøtt, har inntatt alkohol eller på annen måte er påvirket av noen former for rusmidler. 

19. Kontroller Amigo for skader før du kobler ledningen til stikkontakten 
a. Før bruk av Amigo må du kontrollere at de bevegelige delene fungerer som de skal og ikke henger fast, og at ingen deler 
er skadet. 
b. Kontroller at alle deler er riktig montert og festet, og at andre forhold som kan påvirke driften er i orden. 
c. Hvis sikkerhetsanordninger eller andre deler er skadet, må Amigo ikke kobles til strømforsyningen. 
d. Skadede deler skal repareres eller byttes av et autorisert serviceverksted, med mindre noe annet er angitt i bruksanvis-
ningen. 

20. Få verktøyet ditt reparert hos et autorisert KOBOTS-serviceverksted 
Amigo overholder de relevante sikkerhetsforskriftene. For å unngå fare skal reparasjoner av Amigo kun utføres av et 
autorisert verksted. 

Tiltenkt bruk 
Bruk ikke Amigo til noe annet enn å formskjære platemateriale av gips og fibergips. Sag ikke i metaller, mur eller annet.

NO
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Støvoppsamling 
Amigo skjærerobot er beregnet for bruk med en støvsuger med manuell start, dvs. at ved å slå på støvsugerens 
startknapp kan den slås av og på ved å koble til og avbryte forsyningen til støvsugeren. 
Dette kontrolleres ved å koble støvsugeren til en stikkontakt med bryter. Still startknappen på start og slå stikkontak-
tens bryter av og på. Hvis støvsugeren starter og stopper, kan den brukes med Amigo. 
Koble støvsugeren til Amigo og slå på startknappen før saging utføres. 
Ved oppstart vil Amigo slå på støvsugeren kort, slik at brukeren kan høre at den fungerer korrekt. 
Hvis støvsugeren ikke slås på, må ikke Amigo brukes før feilen er rettet opp. 

Støvsugerposen fylles raskt 
AMIGO samler så mye støv at posene fylles raskt. Vi anbefaler derfor å bruke en støvsuger med syklon eller med en 
billigere poseoppsamling, slik at man slipper store utgifter til dyre maskinspesifikke poser. 
For å oppnå optimal sugeevne skal den anvendte industristøvsugeren være i klasse H eller bedre. En annen fordel er 
bankefunksjon for å minimere tilstopping av systemet. 
Det vil være behov for regelmessig rengjøring av maskinen for å oppnå optimal ytelse. Slanger og tilkoblinger kan bli 
tilstoppet, og disse må derfor sjekkes og rengjøres minst ved hvert posebytte. 

Utbedring av nedsatt sugekapasitet eller ved tilstoppet system 
Bytt pose og slå på støvsugeren manuelt, ta deretter av slangen og blokker røret et par ganger med håndflaten. 
Koble slangen på maskinen igjen og demonter slangen ved skjærehodet. Dette er en fleksibel slange som man kan blok-
kere på samme måte med håndflaten, samt med fordel strekke og komprimere for å fjerne støv i ytterkantene av røret. 
Bruk en blyant eller lignende og frigjør eventuelt støv som blokkerer i tilkoblingsstykket på skjærehodet. Benytt den løse, 
fleksible slangen til å samle opp støvet som måtte løsne. 

Maks. effektforbruk
Kan kobles til støvsuger med samlet effektforbruk på opptil 1500 W.

Merk! Støvsuger medfølger ikke 

Beskyttelsesanordninger og skjæreblad 
Fjern ikke avskåret materiale eller andre deler av arbeidsemnet fra området hvor det skjæres mens Amigo kjører. 
Vent med å samle opp avskåret materiale til skjærehodet står i hvilestilling. 
Informer forhandleren om eventuelle feil på Amigo, herunder også på bekyttelsesanordninger eller skjæreblad, umiddel-
bart etter at feilene er oppdaget. 

Kontroller at dekselet til bladet er helt lukket og riktig låst. Bruk ikke Amigo uten at beskyttelsesanordningen er riktig 
plassert, fungerer som den skal og er vedlikeholdt på riktig måte. 

  
Supplerende sikkerhedsbestemmelser for Amigo

Ytterligere sikkerhetsbestemmelser for Amigo 
• Bruk kun den anbefalte strømspenningen: 220–240 V 
• Kontroller at alle låseskruer er strammet før start. 
• Kontroller at alle låsemekanismer på støpslene er intakte og korrekt låst før Amigo startes. 
• Kontroller med jevne mellomrom at motorens luftinntak er frie for støv og spon. 
• Les bruksanvisningen nøye før du bruker tilbehør til Amigo. Feilaktig bruk av tilbehør kan medføre person- og materi-

al skader. 
• Hold kroppsdeler borte fra skjærebladet og området hvor det skjæres når strømmen er koblet til. 
• Skjær ikke i plater som er mindre enn 400 x 400 mm.
• Forsøk aldri å stanse skjærebladet ved å presse et emne mot det roterende skjærebladet. Dette kan medføre alvor-

lige personskader. 
• Kontroller at alle låsehåndtak er strammet før du begynner å bruke Amigo. Låsehåndtak skal strammes uten bruk 

av verktøy. 

NO
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Sikkerhetsbestemmelser for blad og bladbytte 
•  Velg et skjæreblad som passer til materialet som skal skjæres. Amigos vinkelsliper kjører med et omdreiningstall  

 på 12 000 omdreininger i minuttet. Bruk derfor bare skjæreblad som tåler denne hastigheten. 
•  Bruk bare skjæreblad som anbefales av KOBOTS. 
•  Bruk bare skjæreblad på 125 mm. Se skjærebladets diameter i de tekniske spesifikasjonene. 
•  Bruk ikke slipeskiver, flapskiver eller andre uegnede skjæreblader. Bruk bare det spesifiserte eternitt-skjærebla 

 det for gips og Fermacell. 
•  Skjærebladet skal alltid monteres i henhold til fabrikantens anvisning for korrekt montering. 
•  Bruk aldri skadede skjæreblad. 
•  Kontroller at skjærebladet og flensene er rene. Stram mutteren godt kun ved hjelp av fingrene, dvs. uten bruk av     

 verktøy. 
•  Kontroller at skjærebladet alltid er skarpt med utgangspunkt i materialet som skal skjæres i. 
•  Ikke bruk Amigo hvis skjærehetten ikke er på plass. Frontplaten skal dreies helt på plass, og fingerskruen skal  

 skrus helt i bunnen av det angitte hullet. 
•  Sørg for å holde hendene borte fra skjærebladet. 
•  Koble skjærebladet fra strømforsyningen før skjærebladet byttes eller det utføres vedlikeholdsarbeid. 
•  Unngå å løfte bladbeskytteren når Amigo er koblet til strøm. 

Restrisiko 
Selv om arbeidet utføres i fullstendig samsvar med standarder og lovbestemmelser, kan man ikke utelukke at andre risi-
koer kan oppstå i forbindelse med bruk av Amigo. 
Amigo og alle øvrige systemkomponenter oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Likevel kan en viss restrisiko ikke utelukkes, 
også når Amigo brukes som tiltenkt og alle anvisninger følges. 
Restrisiko kan heller ikke utelukkes utenfor Amigos definerte risikoområder. Personer i nærheten av Amigo må være 
ekstra oppmerksomme, slik at de kan reagere umiddelbart dersom det oppstår funksjonssvikt, uhell, havari osv. 
Alle personer i umiddelbar nærhet av Amigo skal få instruksjon om hvilke risikoer som kan oppstå ved bruk av Amigo. 

I tillegg gjør vi oppmerksom på at sikkerhetsbestemmelsene i denne bruksanvisningen skal følges ved bruk av Amigo. 

Disse risikoene kan omfatte 
•  hørselskader 
•  risiko for uhell med de roterende sagbladenes utildekkede deler 
•  risiko for skade ved utskiftning av blad 
•  risiko for å få fingrene i klem ved åpning av skjermen 
•  risiko for å få fingrene i klem ved oppsetting 
•  helserisiko ved innånding av gipsstøv som dannes ved saging 

Følgende punkter skal overholdes under transport og håndtering av Amigo: 

 – Før transport 
       Kontroller at alle låser på oppbevarings-/transportbokser er korrekt låst. 

 – Transport 
       Amigo må ikke transporteres i montert tilstand.  Alle deler, samt mobil, lader og hodesett, skal være pakket og riktig      
       plassert i de medfølgende oppbevarings-/transportboksene. Se monteringsanvisningen for riktig plassering av Ami   
       gos utstyr.

 – Utslitt verktøy og miljøet 
       Beskytt naturen når Amigo skal avhendes. Avhend ikke Amigo sammen med vanlig avfall. Lever Amigo til et oppsam 
       lingssted i din kommune eller til et KOBOTS serviceverksted. 

NO
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Rengjøring 
For at Amigo skal fungere tilfredsstillende gjennom hele sin levetid er det viktig at den behandles korrekt og rengjøres 
jevnlig. 

Amigo må kun rengjøres ved støvsuging. 
Det må ikke brukes rengjøringsmidler, trykkluft osv. 
Støv skal støvsuges fortløpende fra listene. Alle føringer skal støvsuges, dvs. topp- og bunnføringene, tverrskinnen samt 
føringer i hodet til sugehetten. 

I tillegg skal skjermen på sugehetten ved vinkelsliperen vendes bort, og gipsstøv skal støvsuges bort i hetten. 

OBS! All rengjøring skal utføres uten tilkobling til strøm, altså spenningsfritt. 
Garanti 

Garanti 

KOBOTS garanterer at produktene i den gjeldende garantiperioden (definert nedenfor) under normal bruk og gitt 

at produktene installeres og vedlikeholdes som angitt av KOBOTS 

(a) vil være i overensstemmelse med gjensidig avtalte skriftlige spesifikasjoner eller andre beskrivelser og 

(b) vil være frie for vesentlige feil i materiale og utførelse 

Garantiperioden begynner på avsendelsesdagen og fortsetter i perioden som er angitt nedenfor: 

• Line powered Amigo: 12 måneder (uansett antall driftstimer) 

• Utstyrsrelaterte reservedeler: 6 måneder. 

• Erstatningsrelaterte reservedeler: Resten av den opprinnelige garantiperioden. 

I tilfelle brudd på ovennevnte garantier («garantiene») vil KOBOTS’ eneste ansvar og kjøpers eneste rettsmiddel være (et-
ter KOBOTS’ valg), at KOBOTS skal reparere, erstatte eller kreditere kjøpers konto for ethvert produkt som ikke overhol-
der garantiene, forutsatt at (i) KOBOTS i løpet av garantiperioden informeres skriftlig umiddelbart etter oppdagelsen av en 
slik mangel med en detaljert forklaring av eventuelle påståtte mangler; ii) KOBOTS får en rimelig mulighet til å undersøke 
alle krav og iii) KOBOTS’ undersøkelse av et slikt produkt bekrefter de påståtte manglene, og at manglene ikke er forårsa-
ket av uhell, misbruk, uaktsomhet, feil hastighet, uautorisert endring eller reparasjon eller feil testing. 

Ingen produkter må returneres til KOBOTS før de er inspisert og godkjent av KOBOTS. Garantien mot defekter gjelder ikke 
for (1) forbruksartikler eller vanlige slitedeler, eller 2) bruk av produktene med utstyr, komponenter eller deler som ikke er 
spesifisert eller levert av KOBOTS eller beregnet i henhold til produktdokumentasjonen.

NO
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1. Bunnføring (merket med svart)

2. Ben 1

3. Ben 2

4. N-ramme

5. Toppføring (merket med blå)

6. Tverrskinne

7. Skjærehode

8. Hovedkabel

9. Motorkabel

10. Strømkabel

11. Bunnføring til styreboksens kabel

12. Støvsugerslange

13. Styreboks
7.

3.

13.

11.

4.
6.

8.

5.

2.

12.
9. 10.

1.

Boks 1 Toppføring, bunnføring

Boks 2 N-ramme, ben x 2

Boks 3 Tverrskinne, kabler, støvsugerslange

Boks 4 Skjærehode

Boks 5 Styreboks

NO
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1. Star t med AMIGOs bunnfør ing

Monter bunnføringen. Start med motorsiden.

 
                            

3a.

3b.

3. Bunnfør ing

2.Ben

Slå ut AMIGOs to ben. Bena skal plasseres slik at de på øye-
mål ligger i flukt med de blå markeringene på bunnføringen.

4. N-ramme 4a.

Plasser N-rammen i hurtigkoblingen og trekk rammen 
mot venstre slik at det dannes en «N».
                            

Lås hurtigkoblingen.
                            

Lås fast ved å sette inn splinten øverst på beslaget.

Plasser bunnføringen på gulvet der du ønsker å montere 
AMIGO med motoren på venstre side.

90

NO
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5. 5a.

6. 6a.

6b.

7. K largjør Amigo for montering av t verrsk inne

Toppføringen monteres og låses fast ved alle punktene 
(1, 2, 3, 4). 
(To hurtigkoblinger på N-rammen kan måtte justeres 
under montering.)

                            

35 CM

Skyv glideren inn i hullet mellom kalibreringsklossen og 
skjærelisten slik at hengslet på glideren er synlig.

Forsikre deg om at gliderne på topp- og bunnføringen 
er plassert fra hverandre, ca. 35 cm målt fra moto-
rene.

  

35 CM

1 2 3
4

Lås hurtigkoblingen.           

Lås fast ved å sette inn splinten øverst på beslaget.

NO
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8. Tverrsk inne

Tverrskinnen monteres fra topp til bunn.

Lås veksellåsene øverst og nederst.

8a. 8b.

b.

a.

1

NO
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9. Monter sk jærehodet

10. Koble t i l  hovedkabelen

Skjærehodet monteres og låses.
                                                   

Hovedkabelen tilkobles fra baksiden, på toppen av monteringsboksen. (Turkis mot turkis.)

10a.

10b.

NO
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Støpselet kobles til skjærehodet. (Gul mot gul.)
                                                   

11. Koble t i l  støpselet på sk jærehodet

12. Koble t i l  støvsugeren

12a. Støvsugerslangen kobles til på Amigos skjærehode. 
12b. Støvsugerslangen kobles til støvsugeren.

12b.
12a.

NO
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Sett inn en offerplate. Offerplaten fungerer 
som skjæreunderlag. 

Offerplaten skal dekke hele området. 
Skjær om nødvendig en eller flere plater til 
hvis du ikke greier å dekke hele skjærearea-
let med én plate. 

Tilleggstykker må plasseres til venstre, som 
vist i illustrasjonen.

Evt. sparkelkant skal vende ut.

14. Of ferplaten set tes inn

13. Koble motorkabelen og bunnfør ingen t i l  st yreboksens kabel

13a. Koble til motorkabelen og lås.
Skrue i hus på ledning overfor skrue i hus på føring.

13b. Koble til bunnføringskabelen og lås
Skrue i hus på ledning overfor skrue i hus på føring.

NO
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Er alle støpsler på Amigo korrekt tilkoblet og låst?

Sjekk at offerplaten dekker hele området og at boardsensoren er aktivert.
Skjær om nødvendig en eller flere plater til hvis du ikke greier å dekke hele skjærearealet med én plate.

c.

15.2
Sjekk at støvsugeren er korrekt tilkoblet.

15.3

NO

Er alle veksellåse, splinter og hurtigkoblinger låst?

15. Sjekk l iste

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og de gjeldende forskriftene. 
Sjekklisten SKAL gjennomgås før Amigo kobles til stikkontakten.

15.1
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17. Nødstopp

Deaktivering av nødstopp.
Deaktiver nødstopp ved å trykke inn og vri 
mot høyre.

16. Koble t i l  støpselet på st yreboksen
Støpsel 1: Støpsel fra støvsuger til styreboks.

Støpsel 2: Hovedkabel fra styreboks til Amigo. 

Støpsel 3: Bunnføring til styreboks.

Støpsel 4: Støpsel fra strømnett til styreboks.

1.

3. 2.

Aktivering av nødstopp. 
Aktivering av nødstopp gjøres med nødstoppknappen, som 
sitter på skjærehodet. Nødstoppknappen gir øyeblikkelig stopp 
av motorer, skjæreverktøy og støvsuger. Nødstoppknappen må 
bare brukes i nødstilfeller og må IKKE brukes som en stop-
panordning.

4. 

Støvsugeren skal kobles til Ami-
gos styreboks

Maks. effektforbruk
Kan kobles til støvsuger med samlet 
effektforbruk på opptil 1500 W.

NO
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18. Amigo set tes i  hjemposisjon

Sett inn platen som skal skjæres. Pla-
ten skal stå flatt mot Amigo og skyves 
helt til venstre.

OBS! Gipsplater skjæres med baksi-
den ut som standard, slik at snittet da 
kommer på baksiden. 

Hvis platen settes inn i Amigo med 
forsiden ut, må du derfor endre fra 
«bakside ut» til «forside ut» under 
Skjæreside i appen.

Når den røde lampen i Amigos lystårn blinker raskt, 
kan du trykke på load-knappen på Amigo. 

Amigos lystårn begynner å blinke sakte grønt, og 
Amigo kjører til startposisjonen.

19. Set t inn platen

NO
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KOBOTS APP
- Kom godt i gang med KOBOTS APP

NO
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1. Åpne KOBOTS-appen. 
Ikonet for appen er som vist her. 

20. Telefonen slås på 

21. WiFi - forbindelse oppret tes 

1. Hovedside 
Åpne innstillingene for Amigo. 
Ikonet «Innstillinger» er plassert nederst i høyre hjørne. 

2. Innstillinger 
Trykk på «WiFi» for å åpne telefonens WiFi-meny. 

3. WiFi 
Velg WiFi-hotspot for din Amigo, f.eks. 
«Amigo 00XXX» 

4. Passord 
Passordet til hotspoten er «Amigo900» med stor «A». 
Gå deretter tilbake til appinnstillingene. 

5. Tilkoblet 
Når du er tilkoblet til Amigo, skifter robotsymbolet øverst under «Innstillinger» farge fra rød til grønt, og navnet på robotfa-
nen i nederste venstre hjørne endres til navnet på din Amigo.

1. 2. 3. 4. 5.

Navnet på roboten

Ikonet er grønt

Amigo900

NO
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22. Første gang du skjærer med KOBOTS-appen 
– eller ønsker å skjære i nytt materiale

1. 2.

Off /On

1. Valg av materiale 
Ved første skjæring velger du det materi-
alet du vil skjære i. 
Gå deretter tilbake til hovedsiden.

Hvis du ønsker å skjære i et nytt materia-
le, gjentar du denne handlingen.

Stemmestyring (figur a) 
I «Innstillinger» slås stemmestyring av og på. Når det er slått på, vises et mikrofonsymbol. I tillegg finnes mulighe-
ten for «Tilbakelesing» og «Automatisk start», samt en oversikt over tilgjengelige stemmekommandoer. 

Tilbakelesing (figur b) 
Når tilbakelesing er aktivert, vil appen lese valgmulighetene tilbake. 

Automatisk start 
Når automatisk start er aktivert, vil appen automatisk slå på stemmestyringen når den forventer et svar.

23. Stemmestyring 
–av eller på

4. 5.

NO
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25. Klar til å skjære med Amigo – Stemmestyring 
Via stemmekommandoer velger du ønsket mal og taler inn målene, og med kommandoen KJØR vil Amigo deretter 
motta skjæreoppgaven.

1. Mal 
Trykk på ikonet 
«Mikrofon», tal deretter 
inn kommandoen «Mal».

2. Kant 
Tal inn kommandoen 
«Kant».

3. Topp 
Tal inn kommandoen 
«Topp». 

Se den valgte malen 
nederst på siden.

4. a Angi mål 
«Mål 1» Tal eller tast 
inn målene i mm.

4.a Angi mål 
«Mål 2» Tal inn mål i 
mm. avslutt med kom-
mandoen «Ferdig» eller 
«Kombiner». 

«Kombiner», gå til side 
30, avsnitt: «Kombiner 
malen».

For å aktivere stemmestyring velger du ikonet «Mikrofon». Ikonet «Stemmestyring» angir nå at Amigo er klar for å motta en 
kommando. Snakk tydelig, det koster så lite, og en robot har vel også en slags følelser.

24. Slik aktiverer du stemmestyring

1. 2. 3. 4a. 4b.
Skjæreeksempel: Ende

NO
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a. b.

26. Amigo sk jærer 
Når en skjæreoppgave er sendt til Amigo, vil «kontrollfeltet» på appens hovedside (figur a) skifte farge fra «kontinuerlig 
grønt» til «sakte gult blink». Signalet indikerer at Amigo teller ned til start. Dette tar ca. 5 sekunder, og deretter skifter den 
til «hurtig gult blink», som indikerer at Amigo nå skjærer eller simulerer en skjæreoppgave. Se den fullstendige beskrivelsen 
av lystårnets signaler.

Mens Amigo kjører, vises en rød stoppknapp til venstre for stemmestyringsknappen i appen. Stoppknappen i appen må 
IKKE forveksles med et nødstopp eller et stabilt driftsstopp, da enhver feil i kommunikasjonen mellom telefonen og Amigo 
kan medføre at knappen ikke fungerer. 

Ved behov for øyeblikkelig stopp må nødstoppknappen ALLTID brukes. Knappen i appen er kun ment som en støttende 
funksjon for brukeren for å avverge ufarlige situasjoner.

Stoppknapp 

Sjekkliste 
Gå gjennom alle 
punktene og trykk 
«OK» for å fortsette.

Oversiktsside 
Sjekk at alle målene er 
korrekte og at platen 
som skal skjæres ven-
der riktig vei. 

Velger du skjær, er 
malen ferdig.

5. 6. 7.a

Når Amigo er lastet, skifter ikonet i appen fra rødt til grønt, og 
Amigo begynner å skjære.

Last Amigo 
Før hver skjæring skal Amigo lastes. 
Trykk på Amigos grønne betjeningsknapp (figur 7 a)

NO
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Kombiner malen
Fortsettelse fra side 28, avsnitt 26
Skjæreeksempel: Kant.

5. 6. 7a. 7b.

Kant 
Tal inn kommandoen
«Kant» eller velg med 
et trykk.

Venstre
Tal inn kommandoen
eller velg med et 
trykk.

Se den valgte malen 
nederst på siden.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 
1» Bredde bunn.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 2» 
Bredde topp.

   
  

Kombiner
Tal eller tast inn
«Kombiner» for å 
legge til kant, hull 
eller skrå.

   

Når Amigo er lastet, skifter ikonet i appen fra rødt til grønt, og 
Amigo begynner å skjære.

Last Amigo
Før hver skjæring skal Amigo lastes.
Trykk på Amigos grønne betjeningsknapp

Sjekkliste
Gå gjennom alle punk-
tene og trykk «OK» 
for å fortsette.

Oversiktsside
Sjekk at alle målene er 
korrekte og at platen 
som skal skjæres ven-
der riktig vei.

Velger du «skjær», er 
malen ferdig.

8. 9. 10.a

NO
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Etter endt skjæring

Nylige
Etter endt skjæring kan du se malen i «Nylige». I «Nylige» kan du se 
de 40 siste skjæringene. Den eldste blir slettet når nummer 41 
utføres. Hvis du nullstiller appen, slettes alle skjæringer i «Nylige».

Kø
Amigo kan ha opptil 10 oppgaver i kø. Legg til en ny skjæreoppgave 
via Maler.

Lagret
Her finnes alle lagrede maler.

NO
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Innstillinger 
Innstillingsfanen viser relevante 
innstillinger for app, stemmestyring 
og robot. Her kan du f.eks. endre 
bladbredde.

Verktøy 
Her finnes nyttige verktøy som lom-
melykt, kalkulator og vaterpass. Flere 
verktøy blir lagt til fortløpende.

Robot 
Her finnes relevante robotrelaterte 
funksjoner og sider. Du kan opprette 
skjæreoppgaver, se tidligere skjærin-
ger og få tilgang til robotens kontrol-
lpanel.

KANT

Angi mål.

Kombiner

Kombiner

Mål 1.

Mål 2.

Velg mal
(Oversikt)

Angi mål

Velg
inndatamal 

BUNN

TOPP

VENSTRE

HØYRE

BUNN

TOPP

VENSTRE

HØYRE

SKRÅHULL

MAL

HJØRNE KANT PLATE

SPECIAL

STRIMLER FJERN SPARKELKANT TEKST

ØVERST VENSTRE

ØVERST HØYRE

NEDERST VENSTRE

NEDERST HØYRE

Angi mål.

. . .
Kombiner

Angi mål.

ØVERST VENSTRE

ØVERST HØYRE

NEDERST VENSTRE

NEDERST HØYRE

STRIMMELRETNING TEKST

BREDDE

ANTALL

Kombiner

Angi mål.

Detaljer.

SPARTELKANT 
BREDDE

TOPP KANT

BUNN KANT

VENSTRE KANT

HØYRE KANT

. . .

STØRRELSE

. . .

Flow-diagram

Oversik t KOBOTS-app 

NO
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Maloversikt 
Skjæreeksempel: Kant

1. 2. 3a. 3b.

Kant 
Tal inn kommandoen 
«Kant» eller velg med 
et trykk.

Venstre 
Tal inn kommandoen 
eller velg med et 
trykk. 

Se den valgte malen 
nederst på siden.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 
1» Bredde bunn.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 2» 
Bredde topp.

   
  

BUNN VENSTRETOPP

KANT

HULL

SKRÅ

Angi mål.

Kombiner

Mål 1.

Mål 2.

KANT

MAL

HØYRE

Hurtigoversikt: Kant

Kombiner 
Tal eller tast inn 
«Kombiner» for å 
legge til kant, hull 
eller skrå.

NO
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KANT PLATEHJØRNE

ØVERST VENSTRE

ØVERST HØYRE 

NEDERST VENSTRE

NEDERST HØYRE

Angiv mål.

Kombiner

Mål 1.

Mål 2.

Angiv mål.

Mål 1.

Mål 2.

Kombiner

HULL

MAL

BUNN

TOPP

VENSTRE

HØYRE

Mål 3.

Angiv mål.

Mål 1.

Mål 2.

Kombiner

Mål 3.

Mål 4.

Hull 
Tal inn «Hull» eller 
velg «Hjørne» med et 
trykk. 

Hjørne 
Tal inn eller velg 
«Hjørne». 

Se den valgte malen 
nederst på siden. 

Øverst venstre
Tal inn eller velg 
«Øverst venstre». 

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 1» 
venstre side. 

Angi mål 
Tal eller tast inn målene 
i mm. «Mål 2», avslutt 
med å velge «Ferdig» 
eller «Kombiner».

Hurtigoversikt: Hjul

Skjæreeksempel: Hull 

NO
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Øverst venstre 
Tal inn kommandoen 
«Øverst venstre». 

Se den valgte malen 
nederst på siden.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 
1» bredde bunn.

Angi mål 
Tal eller tast inn 
målene i mm. «Mål 2» 
bredde topp.

Skrå 
Tal inn kommandoen 
«Skrå» eller velg 
«Skrå» med et trykk.

ØVERST VENSTRE ØVERST HØYRE NEDERST VENSTRE NEDERST HØYRE

SKRÅ

MAL

KANT

HULL

SKRÅ

Angiv mål.

Kombiner

Mål 1.

Mål 2.

Hurtigoversikt: Skrå

Skjæreeksempel: Skrå

NO
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Oversiktsside 
Velg strimmelretning, 
bredde og antall 
ønskede strimler.

Oversiktsside 
Velg kantene som 
skal skjæres fra, 
samt bredden på 
sparkelkanten.

Fjern sparkelkant 
Tal inn kommandoen 
«Fjern sparkelkant» 
eller velg «Fjern 
sparkelkant» med et 
trykk.

Skjæreeksempel: Spesial

Strimler 
Denne malen gjør det 
mulig å skjære strimler 
ut fra bredde, strim-
melretning og antall.

Tekst
Lek med bokstaver. 
Skriv navnet ditt eller 
kanskje en hyggelig mel-
ding til en god kollega. 

KOBOTS oppfordrer til 
den gode tonen.

NO
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Freeform

Freeform:
Alt det som ikke finnes som mal, kan defineres i Freeform. 

Flytt på punkter 
Ved å trekke i punkter kan du definere en skjæremodell. 

Lås punkt / lås opp punkt 
Trykk to ganger på et punkt, og velg deretter «lås punkt». Fargen på det låste punktet endres til svart. 
Lås opp punktet igjen ved å trykke to ganger på punktet og velge «Lås opp punkt» i menyen. Punktfargen blir blå, og du kan 
nå flytte punktet. 

Sett inn punkt 
Trykk to ganger på målet i menyen og velg «sett inn punkt». 

Tast inn målene
Trykk to ganger på målet.

Verktøylinje

Avslutt freeform

Lagre malen

Zoom

Nullstill malen

Linjal

Lås / lås opp 
punkter

Gå en handling 
tilbake eller frem

1

NO
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Nullstill feil 
Du må alltid først forsøke å nullstille feilen på en av de to følgende måtene: 
Via appen: Velg «Kontroll» fra «Robot»-siden. Klikk på «Nullstill feil» nederst. 
Via Amigo: Hold inne den grønne knappen i 5 sekunder. Figur 2. 

Start Amigo på nytt 
Hvis nullstillingen ikke hjelper, kan du prøve å starte Amigo på nytt. 
Via Amigo: Hold inne den grønne knappen i 10 sekunder. 

Via støpselet: Trekk ut støpselet, vent i 5 sekunder og koble til støpselet igjen. 
Hvis feilen er markert som «Emergency Stop», er nødstoppet aktivert enten via nødstoppknappen eller offerplatesensoren. 
Sjekk derfor om en offerplate er satt inn i Amigo og om nødstoppknappen er aktivert. Når nødstoppet ikke lenger er akti-
vert, vil Amigo starte på nytt, og feilen forsvinner.

Hvis det dreier seg om aksefeil eller andre feil, kan disse enten nullstilles fra appen eller ved å trykke lenge på lasteknappen 
(minst 5 sekunder). Nullstilling av feil via appen utføres under kontrollfanen, hvor «Nullstill feil»-knappen vises når en feil 
oppstår. Trykk her og bekreft. Feilen nullstilles og Amigo må som regel settes i hjemposisjon på nytt. Dette indikeres fra 
lystårnet, som blinker sakte rødt, eller under kontrollfanen i appen, hvor en «Home»-knapp er synlig når det er behov for 
hjemposisjon. 

Kontakt KOBOTS’ kundestøtte. 
Hvis de ovennevnte metodene ikke løser problemet, kan du kontakte KOBOTS’ kundestøtte. 

KOBOTS’ kundestøtte: 
Tel +45 70203212

Fei lhåndter ing

Amigo 0.1.5 Kommando Feil Nullstill feil 

Betjeningsknapp

NO

Deaktiver 
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Bet jeningsknapp

Status 

Ikke i hjemposisjon 

Motor slått av 

Ikke lastet 

Lastet og i ventemodus 

Kjører 

Ventemodus 

Feil 

Ventemodus 

Demotilstand 
– avventer

Handling 

Enkelt trykk 

Enkelt trykk 

Enkelt trykk 

Enkelt trykk 

Enkelt trykk 

Dobbelt trykk 

Langt trykk – 5 sek 

Langt trykk – 10 sek 

Dobbelt trykk

Output  
Sett Amigo i hjemposisjon – første gang etter oppstart (etter at 
Amigo har vært avslått) skal hjemposisjonen finnes via monterte 
sensorer. Hjemmeposisjonen er i nederste venstre hjørne. 

Slå på strømmen til motoren. 

Laster Amigo, trykk på betjeningsknappen. 

Avlaster Amigo. 

Stopper der den er. 

Kjører til hjemmeposisjon hvis ikke allerede hjemme. 

Nullstiller eventuelle feil. 

Starter Amigo på nytt. 

Kjøre demoprogram.

NO
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Amigo er utstyrt med et lystårn som kan lyse 
i tre forskjellige farger, hver med sin betyd-
ning. Her følger betydningen av de forskjellige 
fargene:
  

Konstant lys 

   

Sakte blinking 

Blinking i middels 
hastighet

Rask blinking
  

Blinking

Blink

Betydning

Betydning

Lystårn 

Rødt lys

Gult lys

Grønt lys

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Blink 

Klar  Lastet Skjæreoppgave i kø 

Konstant lys Amigo teller ned i 5 
sekunder og kjører deretter

Konstant lys

Sakte blinking 

Rask blinking

Feil. Se feilhåndtering

Motorer slått av 

Avventer hjemposisjon

Amigo kjører og er i bevegelse

Ingen lys Nødstopp eller slått av  

NO
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Byt te blad 

1. Kontroller at Amigo ikke er koblet til strøm. 
(Trekk ut støpselet fra stikkontakten.)

2. Drei vinkelsliperen med klokken (180 grader) 
til den peker nedover og sugeskjermen peker op-
pover.

5. Fell opp det lille håndtaket ved mutteren.

Skjærebladet skal settes inn som vist i illustrasjonen. 

6.a For å skifte blad må bladrotasjonen låses på 
vinkelsliperen. Dette gjøres ved å trykke på den 
svarte knappen på forsiden av vinkelsliperen. Se 
bildet.

6.b Samtidig som du trykker ned denne, bruker du 
den andre hånden til å løsne bladet ved hjelp av 
håndtaket på mutteren.

7. Mutter og skjæreblad kan nå fjernes. 9. Skyv frontdekselet tilbake og lås.

3. Løsne fingerskruen på sugeskjermen til front-
dekselet er løst.

4. Skyv frontdekselet til side slik at skjærebladet 
blottlegges.

NO
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