
 
 

 
Felsökningsguide för Grimsholm Signalkabelsökare MS6812 
 
       Gör så här 
 

1. Koppla in bifogade batterier i både "Sändare" 
(EN: Sender) och "Mottagare" (EN: Receiver). 
 

2. Sätt "Sändare" i läge "TONE" på sidan av 
enheten. När du gör detta ska diodlampan för 
"TONE" på ovansidan blinka.  
 

3. Sätt "Sändare" i läge "CONT" på sidan av 
enheten och för ihop röd och svart 
krokodilklämma vid upprepade tillfällen. Vid 
varje tillfälle som kontakt skapas mellan den röda 
och svarta krokodilklämman ska diodlampan för 
"CONT" på ovansidan av enheten lysa. 
 

4. Koppla ihop röd och svart krokodilkämma 
genom att låta dem "bita fast i varandra". 
Diodlampan för "CONT" på ovansidan av 
enheten ska lysa med fast sken. 
 

5. Sätt "Sändare" i läge ”TONE” på sidan av 
enheten. När du gör detta ska diodlampan för 
"TONE" på ovansidan blinka.  
 

6. Placera den röda och den svarta kabeln på ett 
plant underlag i en vid båge, så att kablarna 
tillsammans nästan bildar en cirkel, men med 
krokodilklämmorna isär (krokodilklämmorna 
placeras med några centimeters mellanrum). 
Diodlampan för "TONE" på ovansidan av 
enheten blinkar. 

 
7. Starta "Mottagare" genom att vrida ljudreglaget 

mot "ökande ljud/volym” enligt symbol på sidan 
av ”Mottagare". Ett klick hörs när "Mottagaren" 
ändrar från AV/OFF till PÅ/ON. Ställ in maximal 
ljudvolym till att börja med (volymen kan sänkas 
senare om den upplevs för hög/stark).  

 

8. Håll "Mottagare" med pennfattning och håll in 
den ljusblå knappen med tummen (pekfingret 
hamnar då i höjd så att ljudvolymen kan 
justeras). För sedan "Mottagare" mot "Sändare" 
och låt sedan spetsen på ”Mottagare" 
långsamt följa antingen den röda eller den 
svarta kabeln mot den avslutande 
krokodilklämman (det spelar ingen roll vilken 
kabel du följer). När du är i närheten av kabeln 
kommer du att höra en entonig ton från 
"Mottagaren" (du kan justera volymen på tonen 
genom volymreglaget på sidan av enheten). 
Ju närmre du kommer kabeln desto 
högre/starkare hörs tonen. 
 

9. Genom att upprepande gånger röra spetsen 
på ”Mottagaren" mot och från kabeln i 
”höjdled” noteras avståndet som "Mottagaren" 
reagerar/fungerar på.  

 
10. Låt spetsen på ”Mottagaren" långsamt följa 

antingen den röda eller den svarta kabeln mot 
den avslutande krokodilklämman samt över 
och förbi glappet/öppningen mellan den röda 
och svarta kabeln som skapats enligt punkt 6. 
När glappet/öppningen passeras med spetsen 
på ”Mottagaren" blir ljudtonen svagare. När 
glappet/öppningen passerats med spetsen på 
”Mottagaren" och du igen långsamt följer 
kabeln blir ljudtonen starkare. 

 

 
Efter genomförd test 
Efter genomförd test stängs ”Sändare” av genom att sätta reglaget på sidan av enheten i läge ”OFF”. ”Mottagare” 
stängs av genom att reglaget för ljud/volym på sidan av enheten ändras mot minskande ljud/volym enligt symbol tills 
ett klick hörs. 
 
 
Vid framgångsrikt funktionstest 
Se produktens instruktion för utförlig information om hur du använder signalkabelsökaren för att felsöka och hitta ett 
eventuellt avbrott på signal- och/eller guidekabel för din robotgräsklippare. 
 
 
Om funktionstest med negativt utfall 
Vid eventuellt misslyckat funktionstest ber vi dig notera vid vilket steg som funktion upphörde. Notera att du bör testa att 
byta batteri om ”Sändare” eller ”Mottagare” inte har grundläggande funktioner.  
 
Kontakta inköpsstället om du har fortsatt problem med din utrustning. 


