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Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de 
robotmaaier in elkaar zet en gebruikt. Het is gevaarlijk 
om dit product te gebruiken wanneer u niet op de hoogte 
bent van deze instructies. Bewaar deze handleiding op 
een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.
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INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuw apparaat. Dit apparaat werd tijdens het 
fabricageproces op kwaliteit gecontroleerd en werd aan een finale inspectie onderhevig 
gesteld. De functionaliteit van uw apparaat is aldus gewaarborgd. Er kan echter niet worden 
uitgesloten dat er in uitzonderlijke gevallen resten van water of smeermiddel op of in het 
apparaat/slangen aanwezig zijn. Dit wijst niet op een fout of defect en is geen reden tot 
ongerustheid.

De gebruiksaanwijzing is een onderdeel van dit product. Deze bevat belangrijke 
informatie over de veiligheid, het gebruik en de verwijdering van het product.
Maak uzelf vertrouwd met alle gebruiks- en veiligheidsinstructies voordat u 
het product gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de 
aangegeven toepassingen. Bewaar deze handleiding in een veilige plaats en 
in het geval dat het product aan een derde wordt gegeven, geef tevens alle 
documenten mee.

De robotmaaier dient alleen voor het maaien van gazons. Het is alleen bestemd voor 
huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

SA500ECO Originele gebruiksaanwijzing
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DOELMATIG GEBRUIK

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in deze gebruiksaanwijzing is goedgekeurd kan leiden 
tot schade aan de robotmaaier en ernstig letsel aan de gebruiker.
Dit apparaat MAG NIET worden gebruikt door gebruikers met beperkte fysische, visuele of 
mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie 
of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
De eigenaar of bediener is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die zich bij andere 
personen of hun eigendommen voordoen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verkeerde werking van de 
robotmaaier of wanneer het niet wordt gebruikt voor een doeleinde waarvoor het is bestemd.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Inhoud van de verpakking
Pak de grasmaaier voorzichtig uit en controleer of alle onderstaande onderdelen aanwezig 
zijn:
• Robotmaaier
• Laadstation
• Transformator
• Verlengsnoer
• Omheiningsdraad 
• Connector voor omheiningsdraad B (blauw)
• Haringen
• Reservemessen
• Meetlat (op de gekleurde doos)
• Cementweerstand
• Handleiding
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Overzicht

Raadpleeg de uitklapbare pagina’s aan de voor- en achterkant voor een 
afbeelding van de voornaamste onderdelen.

1 Robotmaaier x 1
2 STOP knop
3              Scherm en toetsenblok 
4a:           Laadcontacten (Robotmaaier)
4b:           Laadcontacten (laadstation)
5 Laadstation x 1
6 Mes (elk per 3)
7 Meshouder
8 Voorwiel
9 Achterwiel
10            Draaghandvat met veiligheidsschakelaar
11 Hoofdschakelaar
12 Bedieningspaneel
13 Transformator x 1
14 Verlengsnoer x 1
15 Haring x 120
16 Meetlat (op de gekleurde doos) x 2
17 Connector voor omheiningsdraad x 3
18 Omheiningsdraad x 1 (100m)
19            Cementweerstand x 1

Functionele omschrijving
Deze Robotmaaier is een autonome robot voor het maaien van gras. De machine blijft binnen 

een zone die door een omheiningsdraad is afgebakend, start met werken overeenkomstig 

een geprogrammeerd schema en keert terug naar het laadstation wanneer nodig. De 

scherpe messen zorgen voor een perfecte maaibeurt met minimale schade aan de planten. 

Grassnippers komen op de bodem van het gazon terecht als een natuurlijke meststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

Max maaigebied 500 m2

Accu
862615 18650-20Q
Lithium-Ion accu, 28 V/2.0 Ah, 56Wh

Voeding
FY3201500
Ingang 100-240V AC, 50/60 Hz 
Uitgang 32 V DC, CC1,5A

Gebruikelijke maaiduur met één 
laadbeurt

60 min

Nominale spanning 28 V DC

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen 50 W

Maaisnelheid zonder belasting 3500 min-1

Maaibreedte 18 cm

Model van mes / onderdeelnummer 846210

De maaihoogte afstellen 5 instellingen

Maaihoogte, min-max 20 mm-60 mm

Aantal messen Drie (draaiend)

Laadtijd 60 min

Aanbevolen tijd per dag* Zie onderstaande opmerking 1.

300 m2 4 uur

500 m2 6 uur

Beschermingsgraad:

Robotmaaier IPX4

Laadstation IPX4

Voeding IP 67

Gewicht Robotmaaier 8,5 Kg

Gewicht laadstation 2 Kg

Afmetingen Robotmaaier L x B x H 570 X 390 X 260 mm

Afmetingen verpakking L x B x H 780 X 510 X 330 mm

Bruto gewicht 18 kg

Gemeten geluidsvermogenniveau

Gemeten geluidsniveau 46,6 dB(A) , K=3,0 dB(A)

Gewaarborgd 
geluidsvermogenniveau

U,A= 67 dB(A) (K=0,35 dB(A))

De geluidswaarden werden vastgesteld overeenkomstig de geluidstestcode die is gegeven 
in EN 50636-2-107 en met gebruik van de basisnormen EN ISO 11203 :2009 en EN ISO 
3744:2010.
De vermelde geluidswaarden zijn emissieniveaus, en zijn niet noodzakelijkerwijs veilige 
bedrijfsniveaus.
Factoren die een impact op het werkelijk blootstellingsniveau aan werkkracht hebben 
omvatten de eigenschappen van de werkplaats, andere geluidsbronnen, i.e. het aantal 
machines en andere naburige processen en de duur waaraan een bediener aan het lawaai 
wordt blootgesteld. Het toegestane blootstellingsniveau kan tevens van land tot land 
verschillen. Deze informatie zorgt er echter voor dat de gebruiker van de machine de gevaren 
en risico’s beter kan beoordelen.

* 1: De aanbevolen tijd per dag die hier is vermeld is louter indicatief. Deze is afhankelijk van 
de staat van de messen, het soort gras dat wordt gemaakt, de groeitoestand, vochtigheid en 
of het maaigebied vlak is. Een meer complex gazon met bomen, bloemperken, tuinpaden en 
hellingen kunnen een langere werktijd vereisen.
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Deze sectie beschrijft de basis veiligheidsvoorschriften 
waarmee men rekening dient te houden tijdens het 
gebruiken van deze machine.

Algemene mededelingen over veiligheid

Deze machine kan ernstig letsel veroorzaken als 
het op een verkeerde manier wordt gebruikt. Lees 
deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en maak 
uzelf vertrouwd met alle bedieningselementen 
voordat u deze machine in gebruik neemt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing in een eenvoudig 
toegankelijke plaats zodat u deze informatie altijd 
bij de hand hebt.
Ondanks de vele veiligheidsmaatregelen in 
de constructie, veiligheidsvoorzieningen en 
bijkomende maatregelen zijn er nog restrisico's 
tijdens het gebruiken van deze machine.

Gebruikte symbolen in de handleiding

Waarschuwingssymbolen met informatie over het 
voorkomen van schade en letsel.

Waarschuwingssymbool met informatie over het 
gevaar op elektrische schokken.

Symbolen op de machine

Opgelet!
Deze instructies moeten worden gelezen.

Risico op letsel door wegslingerend materiaal! 
Houd omstanders uit de buurt van de machine.

WAARSCHUWING - Rij niet op de machine.
OPGELET - Raak het ronddraaiend mes niet aan.

WAARSCHUWING - Verwijder de 
inschakelblokkering voordat u onderhoud op de 
machine uitvoert of deze optilt.

WAARSCHUWING - Houd altijd handen en voeten 
uit de buurt van de bewegende onderdelen Plaats 
uw handen of voeten nooit dicht tegen of onder 
de romp wanneer de Robotmaaier in werking is.

Lever alle gebruikte batterijen in bij uw handelaar 
of een gepast inzamelpunt.
Gooi dit product niet weg met het gewone 
huisvuil. Recycle indien mogelijk. Raadpleeg 
uw plaatselijke overheid of handelaar voor 
recyclingadvies.

De waarde van het gewaarborgd geluidsdrukniveau 
is 67 dB.67

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Warning Symbols on the charger

Waarschuwing!

Voor gebruik, raadpleeg de overeenkomstige 
paragraaf in deze handleiding.

Dubbele isolatie

Richting van de polen

Gooi afgedankte elektrische producten niet 
weg met het huisvuil. Recycle indien mogelijk. 
Raadpleeg uw gemeente of handelaar voor 
recyclingadvies.

CE-merkteken van overeenstemming

Waarschuwingssymbolen op de accu

Batterijen bevatten li-ion en mogen niet met het 
normale huisvuil worden weggegooid. Neem 
contact op met uw gemeente voor een juiste 
verwijdering.

Niet in water gooien.

Niet in vuur gooien.

Stel de accu niet langdurig bloot aan fel zonlicht 
of een hoge temperatuur.(max.45 OC).

Gooi afgedankte elektrische producten niet 
weg met het huisvuil. Recycle indien mogelijk. 
Raadpleeg uw gemeente of handelaar voor 
recyclingadvies.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Hoofdschakelaar

Extra veiligheidsinstructies voor robotmaaiers

Plaats tijdens de opslag of het gebruik geen zware 
voorwerpen op de robotmaaier of het laadstation.

Gebruik het apparaat nooit als de hoofdschakelaar (11) 
beschadigd is of niet naar behoren werkt. Omzeil de 
hoofdschakelaar nooit. Stel de hoofdschakelaar in op 
OFF (uit) wanneer u het apparaat opbergt of niet gebruikt. 
Transporteer de robotmaaier in de originele verpakking, in 
het bijzonder voor verre afstanden.
Als u de robotmaaier van of binnen het werkgebied dient 
te verplaatsen, druk eerst op de STOP knop (2) om het 
apparaat te stoppen.

Ten tweede, zorg dat de stroomschakelaar (11) op OFF 
(uit) is ingesteld voordat u de robotmaaier optilt.

Ten derde, sluit het bovenste deksel en draag de 
robotmaaier via het draaghandvat (10) onderaan de 
achterkant van de maaier. Houd de messenschijf weg van 
uw lichaam, zoals afgebeeld.

Opmerking: Het draaghandvat (10) is voorzien van twee 
veiligheidsschakelaars. Het optillen van het apparaat via 
het draaghandvat activeert de schakelaars waardoor de 
robotmaaier wordt uitgeschakeld.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Bescherming tegen bliksem
Om schade aan de machine door bliksem te vermijden, 
plaats het laadstation niet onder hoge bomen.

De machine bedienen:

WAARSCHUWING! Deze machine kan ernstig letsel 
veroorzaken.
Volg de instructies om het risico op ongevallen en 
letsel te beperken.

BELANGRIJK
LEES GRONDIG VOOR GEBRUIK

BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING

Voorbereiding:

• Lees de instructies aandachtig door en zorg dat 
u ze volledig begrijpt. Maak u vertrouwd met de 
bedieningsknoppen en het juiste gebruik van de 
machine.

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door 
personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, 
zintuiglijke of mentale mogelijkheden, die een gebrek 
aan ervaring en kennis hebben of niet vertrouwd zijn 
met deze gebruiksinstructies.

• De lokale wetgeving kan een minimum leeftijd voor 
de gebruiker opleggen. Houd toezicht over kinderen 
zodat ze niet met het apparaat spelen.

• De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor 
ongevallen of gevaren die zich bij ander personen of 
hun eigendommen voordoen.

• Zorg dat de omheiningsdraad wordt geïnstalleerd 
zoals aangegeven.

• Controleer regelmatig het gebied waar de machine 
wordt gebruikt en verwijder alle stenen, stokken, 
kabels en ander vuil dat de machine kan beschadigen 
of onveilig maakt.

• Controleer de messen, de mesbouten en het 
snijmechanisme regelmatig op slijtage of schade. 
Vervang versleten of beschadigde messen en bouten 
om het evenwicht te behouden.

• Voor machines met meerdere spoelen: Wees 
voorzichtig, het draaien van één mes kan leiden tot het 
draaien van andere messen.

• Laat de machine nooit zonder toezicht achter wanneer 
in werking, in het bijzonder wanneer er zich kinderen 
of huisdieren in de buurt bevinden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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• Gebruik de machine nooit om oneffenheden vlak te 
maken.

• Als de messen niet langer juist maaien of de motor 
raakt overbelast, controleer alle onderdelen en 
vervang in geval slijtage wordt waargenomen. Als een 
uitvoerige reparatie noodzakelijk is, neem contact op 
met het servicecentrum.

Gebruik:

• Gebruik de machine nooit met een defect scherm, of 
zonder gemonteerd veiligheidsmechanisme, zoals de 
deflectors en/of de grasopvangbak op de juiste plaats.

• Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of 
onder de draaiende onderdelen.

• Hef de machine nooit op of draag ze niet als de motor 
draait.

• Schakel de machine UIT

- voor het verwijderen van een verstopping.

- voor het controleren, reinigen of onderhouden van 
de machine.

• Start de robotmaaier volgens de gegeven instructies. 
Als de hoofdschakelaar (11) op de stand ON (aan) is 
ingesteld, houd uw handen en voeten uit de buurt van 
de draaiende messen.

• Til de robotmaaier nooit op of draag deze niet wanneer 
de hoofdschakelaar op de stand ON (aan) is ingesteld.

• Personen, die niet op de hoogte zijn van de juiste 
werking van de maaier, mogen het apparaat niet 
gebruiken.

• Plaats niets op de robotmaaier of het laadstation.

• Gebruik de robotmaaier niet met een beschadigd mes, 
romp, schroeven of moeren, etc.

• Gebruik de machine niet in nat gras. Dit kan tot meer 
slijtage leiden en vereist snellere reiniging van de 
machine.

Werkonderbreking:

• Eenmaal de machine is uitgeschakeld, blijft de 
mescilinder nog enkele seconden draaien. Houd 
handen en voeten uit de buurt.

• Verwijder een eventuele verstopping pas eenmaal de 
machine tot een volledige stilstand is gekomen. Zorg 
dat de grasafvoeropening (indien aanwezig) schoon is.

• Schakel de machine uit voordat u deze transporteert, 
optilt of kantelt.

• Laat de machine nooit zonder toezicht achter. Houd 
toezicht over kinderen zodat ze niet met het apparaat 
spelen.

  OPGELET! 
Hieronder vindt u enkele maatregelen om schade 
aan de robotmaaier of letsel aan de bediener te 
vermijden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Draag zorg voor uw machine:

• Schakel de machine uit voordat u het over een oneffen 
ondergrond verplaatst, bijv. trappen.

• Controleer de machine voor elk gebruik. Gebruik 
de machine nooit als er veiligheidsvoorzieningen 
(bijv. impactbeschermer, onderdelen van het 
snijmechanisme of bouten) ontbreken, of versleten 
of beschadigd zijn. Controleer de stroomkabel 
en starthendel (indien aanwezig) op schade. Om 
onevenwicht te vermijden, vervang altijd alle 
gereedschap en bouten als een volledige set.

• Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires 
die met het apparaat meegeleverd zijn of door de 
fabrikant zijn aanbevolen. Het gebruik van vreemde 
onderdelen zal de garantie onmiddellijk teniet doen.

• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven stevig 
vastgedraaid zijn om een veilige werking van de 
machine te waarborgen.

• Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren, tenzij 
u hiervoor bent opgeleid. Alle werkzaamheden die niet 
in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld mogen alleen 
door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

• Draag goed zorg voor de machine. Houd uw machine 
altijd schoon. Volg de onderhoudsinstructies.

• Overbelast de machine nooit. Werk altijd binnen 
het aangegeven werkingsbereik. Gebruik geen 
machine met een laag vermogen voor een zware 
werkzaamheid. Gebruik de machine niet voor andere 
doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.

Elektrische veiligheid:

 OPGELET! 
Lees het volgende om ongevallen en letsel door 
elektrische schokken te vermijden

• Voor elk gebruik, controleer de stroom- en verlengkabel 
op tekenen van schade en slijtage. Een beschadigde 
kabel verhoogt het risico op een elektrische schok.

• Sluit de machine aan op een stopcontact met een 
differentieelschakelaar met een uitschakelstroom niet 
hoger dan 30mA.

• Houd de verlengkabel altijd uit de buurt van de 
messen. Als de stroomkabel tijdens het gebruik wordt 
beschadigd, haal de stekker onmiddellijk uit het 
stopcontact. HAAL ALTIJD EERST DE STEKKER UIT 
HET STOPCONTACT VOORDAT U DE STROOMKABEL 
AANRAAKT! Risico op elektrische schokken.

• De stroomkabel kan niet worden vervangen. Dank het 
apparaat af als de stroomkabel beschadigd is.

• Houd de verlengkabel uit de buurt van de messen of 
andere bewegende onderdelen. Deze kunnen de kabel 
beschadigen waardoor u met de delen onder stroom in 
contact kunt komen.

• Controleer of de netspanning overeenstemt met de 
spanning aangegeven op het typeplaatje.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Onderhoud en opslag

• Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven altijd 
stevig vastgedraaid zijn om een veilige werking van de 
machine te waarborgen.

• Uit veiligheidsoverwegingen, vervang versleten en 
beschadigde onderdelen.

• Vervang de messen alleen door deze die door de 
fabrikant worden aanbevolen.

• Laad de accu alleen op door de lader die is 
meegeleverd of door de fabrikant wordt aanbevolen. 
Een verkeerd gebruik kan leiden tot een elektrische 
schok, oververhitting of het lekken van accuvloeistof.

• Het onderhoud van de machine moet worden 
uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.

• In geval van het lekken van elektrolyt, spoel 
overvloedig met water/ neutraliserend middel en 
raadpleeg een arts als het met de ogen in contact 
komt.

• Bewaar het apparaat met een volledig opgeladen accu 
tegen kamertemperatuur (ca. 20°C).

• Elke diepe ontlading van de accu doet het vermogen 
van de accu afnemen. Voor een lange levensduur 
wordt het aldus aanbevolen om tijdens een langdurige 
opslag van uw product de accu elke 6 maanden 
volledig op te laden.

Transport 
Gebruik de originele verpakking om de robotmaaier over 
een lange afstand te transporteren.
Om de machine van of binnen het werkgebied veilig te 
verplaatsen:

• Druk op de STOP knop om de maaier te stoppen.

• Stel de hoofdschakelaar in op de stand OFF (uit) voordat 
u de maaier draagt.

• Draag de robotmaaier via het handvat onderaan de 
achterkant. Draai de maaier met de messenschijf weg 
van het lichaam gericht.

Basiswerking van de robotmaaier

• De rijrichting van de robotmaaier wordt willekeurig 
gekozen. Het gazon binnen de door uw afgebakende 
zone wordt volledig gemaaid. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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max. 8 m

min. 2 m

Opmerking: Als uw robotmaaier het contact met de 
grond verliest door het raken van een obstakel, stopt 
de messenschijf onmiddellijk om mogelijke schade te 
vermijden.

Het laadstation lokaliseren

• Zodra de accu leeg raakt, keert de robotmaaier 
automatisch terug naar het laadstation. Het nadert de 
dichtstbijzijnde omheiningsdraad en volgt het tegen 
de klok in (zonder te maaien) totdat het laadstation 
wordt bereikt. Eenmaal volledig opgeladen, hervat de 
robotmaaier automatisch zijn werking. De startrichting 
van het laadstation (met de klok mee) is in het geheugen 
geprogrammeerd en kan niet worden gewijzigd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

•  U bepaalt het maaigebied door het aanbrengen van 
de meegeleverde omheiningsdraad. Eenmaal de 
robotmaaier de omheiningsdraad detecteert, stopt en 
rijdt het achteruit, en maait het vervolgens verder in een 
andere richting. Zorg dat het maaigebied volledig is 
omheind. Alle objecten die u binnen het maaigebied wilt 
beschermen, zoals een tuinvijver, bomen, tuinmeubilair 
of een bloemenperk, kunnen tevens met behulp van de 
omheiningsdraad worden omheind. De omheiningsdraad 
moet een volledige lus vormen. Als de robotmaaier een 
obstakel detecteert, zoals een persoon, boom, huisdier 
of ander tuinobstakel, stopt en rijdt het achteruit, en 
maait het vervolgens verder in een andere richting.

• Als u een nauwe gang nodig hebt om twee gazonperken 
binnen de omheining te verbinden, zorg voor een gang 
van minimum 2 meter breed en maximum 8 meter lang.

De omheiningsdraad herkennen

• Voor het stoppen en wijzigen van de richting, overschrijdt 
de robotmaaier de omheiningsdraad met 10 tot 20 cm. 
Houd hiermee rekening tijdens het installeren van de 
omheiningsdraad.
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10-20 cm

 

Start

Home

Set

> 0,5 m

> 10 m

> 10 m

S1 S2

Own land Neighbour

Starten en stoppen tijdens het maaien

• Als u de robotmaaier tijdens het maaien wilt stoppen, 
druk op de STOP knop (2). Het drukken op de STOP 
knop opent tevens het bovenste deksel om u toegang 
tot de bedieningsinterface te geven. De robotmaaier 
treedt pas opnieuw in werking nadat u het bovenste 
deksel hebt gesloten.

Maaibeperkingen van de robotmaaier

• Eenmaal uit de verpakking is de robotmaaier ingesteld 
om 7 dagen per week te werken. U kunt de dagelijkse 
werkingstijd instellen naargelang uw tuin.

• In geval uw buur dezelfde robotmaaier gebruikt, 
handhaaf een ruimte van minstens 0,5 meter tussen 
uw omheiningsdraad en deze van uw buur om storing 
tussen de twee apparaten te vermijden. Houd uw 
laadstation tevens op een afstand van meer dan 10 
meter van de omheiningsdraad van uw buur. Zorg er 
tenslotte voor dat de aangrenzende omheiningsdraden 
verschillende signalen gebruiken. Raadpleeg de sectie 
“Het signaal instellen” om S1 of S2 voor uw installatie te 
selecteren.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Onderstaand vindt u een tabel met de signaalafstanden 
voor elke robotmaaier. Bekijk uw model en gebruik deze 
informatie als gids voor de indeling van uw omheining.

Model Max veld Max afstand tot draad

SA500ECO 500 m2  11,5 m 
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＜100 m2

OPMERKING! Als het maaigebied kleiner dan 100 m2 
is of de totale omheiningsdraad is minder dan 40 m, 
integreer de meegeleverde 10 Ω / 20 W cementweerstand 
in de omheiningsdraad.

Informatie over het maaien met de robotmaaier

• De robotmaaier kan worden ingesteld op een 
maaihoogte tussen 20 mm en 60 mm. Als het gras 
hoger dan 60 mm, maai het tot 60 mm of lager voordat 
u de robotmaaier gebruikt. Anders is de belasting op 
de machine te groot en zal dit een negatieve impact op 
de maaiprestaties hebben. We bevelen aldus aan om 
eerst een gewone grasmaaier of -trimmer te gebruiken. 
Eenmaal geïnstalleerd, stel de machine in op de 
gewenste maaihoogte. Start altijd in een hoge maaistand 
en ga omlaag tot de gewenste maaihoogte. Voordat u 
de maaihoogte aanpast, druk altijd op de STOP knop (2) 
om het maaien te onderbreken. Draai vervolgens aan de 
grote knop om de maaihoogte aan te passen.

Opmerking: Pas de maaihoogte alleen aan wanneer de 
robotmaaier is uitgeschakeld.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• Gebruik de robotmaaier niet bij bliksem of storm. Als 
het elektronisch circuit wordt beschadigd, trek de 
stekker van het laadstation uit het stopcontact en, indien 
mogelijk, ontkoppel de omheiningsdraad. 

De maaiprestaties van de robotmaaier zijn afhankelijk 
van de scherpte van de messen, houd ze aldus in een 
goede staat.
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Installatiehandleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de installatie van de robotmaaier. Lees het volledig door voordat u met de 

installatie start.

Inleiding
Wij raden u aan om een schets van uw gazon te maken met alle obstakels en hoe deze te 

beschermen. Dit maakt het aldus eenvoudiger om een goede plaats voor uw laadstation te 

vinden en hoe de omheiningsdraad juist rondom uw tuin aan te brengen zodat uw heesters, 

bloemenperken, etc. worden beschermd. U hebt tevens gereedschap nodig, zoals een hamer, 

kniptang, tang of schaar.

Maaibeperkingen

De robotmaaier is voorzien van botsingssensoren. Deze detecteren alle losse en vaste 

obstakels hoger dan 100 mm, zoals een muur, hekken of tuinmeubilair. 

Als de sensoren geactiveerd worden, stopt de robotmaaier, rijdt het achteruit en maait 

vervolgens verder in een andere richting. Het beschermen van de obstakels met het 

aanbrengen van omheiningsdraad is echter de beste oplossing op lange termijn.

> 100 mm

< 400 mm

Bomen

Een oneven gazon kan ertoe leiden dat de messen de grond raken. We bevelen aldus aan om 

het gazon vlak te maken voordat u de robotmaaier gebruikt om de oneffen ondergrond uit te 

sluiten met behulp van omheiningsdraad.

Stenen

We bevelen aan om kleine (lager dan 100 mm) rotsen en stenen of stenen met een ronde 

rand uit het gazon te verwijderen. De robotmaaier kan op dergelijke stenen of rotsen rijden in 

plaats van ze als een obstakel te zien.

Als de robotmaaier op een steen vast komt te zitten, dient de gebruik de maaier opnieuw in te 

schakelen.

Contact met stenen kan de messen beschadigen.

Hellingen

De robotmaaier kan op hellingen van maximaal 50% worden gebruikt.

De helling mag niet steiler dan 

50% (27°) zijn.

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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De omheiningsdraad mag nooit loodrecht lopen met een helling van meer dan 10°.

Zorg tevens voor een gang van minstens 2m tussen een helling van minstens 10° en de 

omheiningsdraad. De snellere daalsnelheid kan ertoe leiden dat de robotmaaier over de 

omheiningsdraad rijdt, dit voornamelijk op een natte of gladde ondergrond.

> 4
0 c

m
 

Tuinpaden, opritten en wegen

Als een verhoogde oprit uw gazon doorkruist, wordt het aangeraden om het buiten de 

omheiningsdraad te houden.

Laat een veilige ruimte van 40 cm tussen de oprit en de omheiningsdraad.

boundary wire

min. 2 m

Slope should not be 

steeper than 10˚
De helling mag niet steiler 

dan 10° zijn.

Boundary wire

Oneffen gazonoppervlak

Een oneven gazonoppervlak kan ertoe leiden dat de messen de grond raken. We bevelen 

aldus aan om het gazon vlak te maken voordat u de robotmaaier gebruikt om de oneffen 

ondergrond uit te sluiten met behulp van omheiningsdraad.

boundary

boundary

Als de oprit en het gazon zich op gelijke hoogte bevinden, gebruik de omheiningsdraad om een 

gang te creëren. Dit zorgt ervoor dat uw robotmaaier de oprit probleemloos over kan rijden om het 

gazon aan de andere kant te bereiken.

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES



32 33

< 5 mm

2) U kunt tevens een ruimte van minder dan 5 mm tussen de evenwijdige draden handhaven. 

Zorg dat de draden elkaar niet kruisen - zie hieronder. Op deze manier herkent de 

robotmaaier de draden niet en rijdt de machine er ongehinderd over. Deze optie vereist 

het plaatsen van een obstakel op de omheiningsdraad rondom het bloemenperk. Plaats 

een obstakel, bijv. een grote rots of paal, in de buurt van positie A zoals in onderstaande 

afbeelding weergegeven. Het obstakel moet worden omgeven door een vlak gebied van 

circa 1 m x 1 m, zonder hellingen. Dit obstakel stelt de machine in staat om de cirkel te 

verlaten.

Bloemenperken

Gebruik omheiningsdraad om bloemenperken uit het maaigebied uit te sluiten. Er zijn 

twee opties voor de twee lengtes van omheiningsdraad die tussen het bloemenperk en de 

buitenste omheining lopen:

1) Handhaaf een ruimte van minstens 10 cm tussen de evenwijdige draden. Op deze manier 

herkent de robotmaaier de omheiningsdraad als een gewoon obstakel. Tijdens het maaien, zal 

de maaier zoals gewoonlijk worden “weg gebotst”. Tijdens het volgen van de omheiningsdraad 

naar het laadstation, neemt het een omweg rond het bloemenperk.

> 10 cm

> 10 cm

Kruis nooit de draden!

Wat wel en niet doen

Leg de omheiningsdraad niet evenwijdig met en direct boven een gewone stroomkabel.

Het elektrisch veld van de stroomkabel kan het omheiningssignaal verstoren.

Kruis nooit twee omheiningsdraden! Het radiosignaal raakt verstoord en de robotmaaier werkt 

niet zoals het hoort.

Vijvers en zwembaden

De robotmaaier is beschermd tegen regen en opspatten water. Een volledige onderdompeling 

zal de elektronische onderdelen echter ernstig beschadigen.

Het is aldus noodzakelijk omheiningsdraad te gebruiken om zwembaden/ vijvers uit het 

maaigebied uit te sluiten. Voor extra veiligheid bevelen we tevens aan om een omheining 

rondom het zwembad te plaatsen.

Maximum 

lengte van de 

gang is 8 m

Minimum breedte 

van de gang is 2 m

Als u een gang binnen uw maaigebied hebt gemaakt, zorg dat deze minstens 2 m breed en 

maximum 8 m lang is.

Als de gang te smal of te lang is, zal de robotmaaier niet van het ene uiteinde naar het andere 

rijden.

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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Houd ermee rekening dat bloemen, heesters en struiken tijdens de seizoenen van grootte 

veranderen.

Houd voldoende ruimte tussen de omheiningsdraad en de planten om storing tijdens het jaar te 

vermijden.

Het maaigebied van de robotmaaier markeren

U bent nu op de hoogte van de basiswerking van uw robotmaaier. De volgende stap is het 

markeren van het maaigebied met omheiningsdraad overeenkomstig de schets van uw tuin.

Dit is een zeer belangrijke stap tijdens de installatie, wees aldus voorzichtig.

De omheiningsdraad moet vanaf het laadstation slechts één continue lus zonder openingen 

of kruisingen zijn. Sluit het uiteinde aan op de tweede connector van het laadstation om het 

circuit te voltooien.

Indien mogelijk, gebruik de meegeleverde meetlat om de nodige afstand van 40 cm te 

controleren.

Zoek eerst naar de beste positie voor uw laadstation. Een permanente aansluiting op 

de netvoeding is noodzakelijk, zorg dat het laadstation zich aldus in de buurt van een 

stopcontact bevindt.

> 1 m

> 2 m

De meegeleverde stroomkabel is 9 m lang.

Installeer het laadstation (5) op een vlakke ondergrond, op grondniveau.

Zowel de voor- als achterkant van het laadstation moeten voor de omheiningsdraad 

toegankelijk zijn. Om een probleemloze terugkeer van de robotmaaier naar het laadstation te 

garanderen, zorg voor 2 m rechte draad voor het laadstation en 1 m richting het maaigebied. 

Plaats het laadstation in een schaduwrijk gebied, een lagere temperatuur zorgt voor betere 

laadprestaties van de accu.

Belangrijk: Plaats het laadstation op een effen en vlakke ondergrond, uit de buurt van een 

vijver, zwembad of trap.

We bevelen een gepaste bescherming voor de elementen aan, zoals een robotpoort of 

-garage.

 

  Bescherm tevens de kabel!

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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5> <5

Plaats het laadstation niet in de buurt van een helling, zoals bovenop een heuvel of in een 

greppel. Vermijd een linker of rechter helling van meer dan 5 graden.

Als u gazon een zachte of oneffen ondergrond heeft, raden wij aan om het gebied rondom het 

laadstation te verstevigen met een beschermnet speciaal voor gras. De herhaaldelijke druk 

van de achterwielen kan anders de graszode beschadigen.

Eenmaal de plaats voor het laadstation is gekozen en de elektrische aansluiting is gelegd, 

steek de stekker nog niet in het stopcontact. Voltooi eerst alle omheiningswerkzaamheden 

voordat u de stekker van het laadstation in het stopcontact steekt.

The pegs should be knocked into lawn 

with wire location to boundary outside 

like shown.

Maaigebied

40 cm

80 cm

 

De omheiningsdraad met haringen vastzetten
Wij raden u aan om het gras eerst tot 60 mm of minder te maaien voordat u de 

omheiningsdraad aanbrengt. Het begraven van de omheiningsdraad is volledig optioneel. 

Hoe dichter de omheiningsdraad tegen de grond wordt gelegd, hoe minder kans op struikelen 

of schade aan de draad tijdens het maaien van uw gazon.

De draad wordt na zeer korte tijd door het gras bedekt. De spanning is slechts 32 V, er is 

aldus geen risico op een elektrische schok.

Pak de omheiningsdraad (18) uit en zoek naar het vrije uiteinde. Markeer het gewenste pad 

van de omheiningsdraad met behulp van de haringen (15).

Gebruik de meegeleverde meetlat (16) om de nodige ruimte van 40 cm tussen de draad en 

obstakels te waarborgen.

De aanbevolen afstand tussen twee pennen is ca. 80 cm in een rechte lijn, en minder 

bij scherpe bochten. Zorg dat de haak en de draadgleuf zich aan de buitenkant van de 

omheining bevinden.

Tijdens het aanbrengen van de haringen, duw ze nog niet volledig in de grond. Duw ze iets in 

de grond met behulp van een lichte hamer. Leg de haringen (15) één voor één op het gazon 

op een gepaste afstand van de rand (40cm) en eventuele obstakels.

Gebruik hiervoor de meegeleverde meetlat (16).

Duw de haringen in het gazon met de gleuf voor de draad aan de buitenkant van de 

omheining, zoals weergegeven.

Eenmaal alle haringen zijn geplaatst, leg de omheiningsdraad open. Start vanaf het 

laadstation. Stop de draad één voor één door de haak en de gleuf van de haring. Trek de 

omheiningsdraad niet te strak aan om schade aan de draad te vermijden. Vermijd knikken, 

knopen, etc.

Tijdens het doorknippen van de draad, laat minstens 1 m reservedraad om eventuele 

aanpassingen te kunnen maken.

Opmerking: De haringen zijn niet geschikt voor het vastzetten van de omheiningsdraad 
op een harde ondergrond, zoals het oversteken van een oprit. Gebruik hiervoor gepaste 
schroeven en pluggen. Gebruik tevens isolatieringen om de isolatie van de draad te 

beschermen.

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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Gepaste plaats voor het 

laadstation

Connector B, rood

1 m extra draad 

voor eventuele 

aanpassing

Connector F, zwart

NO

OK

Gebruik alleen de meegeleverde connectoren (18) om twee stukken omheiningsdraad aan 

elkaar te bevestigen.

Zie hieronder enkele sketches met richtlijnen over de afstand.

Vermijd rechte hoeken tijdens het aanbrengen van de omheiningsdraad in een hoek. Maak in 

dit geval twee hoeken van 45° graden.

Als de meegeleverde omheiningsdraad te kort is voor uw tuin, neem contact om met uw 

handelaar voor meer draad.

De totale lengte van de draad mag niet meer dan 300 m zijn.

10 - 15 mm

De omheiningsdraad klaarmaken voor verbinding met het 
laadstation
Verwijder 10-15 mm isolatie van elk uiteinde met behulp van een kniptang. Draai de draden 

stevig vast.

OPMERKING! Als het maaigebied kleiner dan 100 m2 is of de totale omheiningsdraad 

is minder dan 40 m, verbind de meegeleverde 10 Ω / 20 W cementweerstand met de 

omheiningsdraad.

Het laadstation met de omheiningsdraad verbinden
Plaats het laadstation op het uiteinde van de omheiningsdraad zodat de draad in de lengte 

onderaan het midden van het laadstation loopt. Verbind dit uiteinde met de linker (zwarte) 

connector gemarkeerd met “F” (voorkant) Verbind het ander uiteinde met de rechter (rode) 

connector gemarkeerd met “B” (achterkant).

F (zwart)

B (rood)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Controleer nogmaals de aansluitingen op het laadstation, zoals hieronder weergegeven. 

Zelfs al brandt het lampje blauw, de machine werkt niet als de connectoren verkeerd zijn 

verbonden.

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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LED

Na het verbinden van de “F” en “B” connector met het laadstation, zet het laadstation vast 

met behulp van de haringen.

Alvorens het laadstation vast te zetten, controleer nogmaals of aan de bovenstaande 

voorwaarden is voldaan:

- Effen ondergrond binnen bereik van een stopcontact

- 2 m rechte grens aan voorkant.

- Helling minder dan 5%

- Extra omheiningsdraad onder het laadstation weggestopt als bescherming, en buiten 

de omheining

Eenmaal het laadstation is vastgezet, sluit de verlengkabel (14) aan op het laadstation.

Steek de stekker vervolgens in het stopcontact. Na een korte zelftest moet er één blauwe 

LED op het laadstation branden. Als er geen enkele LED brandt, controleer het stopcontact 

en de netvoeding. Als er iets anders dan één blauwe LED brandt, raadpleeg het hoofdstuk 

Probleemoplossing.

Schakel de machine in en test de installatie

Eenmaal de blauwe LED bevestigt dat alles OK is, test de werking van de robotmaaier. Bekijk 

de LED regelmatig om te controleren of het vastmaken van de omheiningsdraad geen impact 

op de verbinding heeft. Plaats de robotmaaier in het maaigebied, enkele meters naast het 

laadstation.

Stel de hoofdschakelaar (11) in op “ON” (aan). De robotmaaier wordt ingeschakeld en voert 

een zelftest uit. De machine zal echter nog niet in werking treden. 

Druk op de grote STOP knop (2) om het bovenste deksel te openen en toegang tot de 

bedieningsknoppen te krijgen.

Activeer de knop gemarkeerd met "  " (aan de linkerkant van het scherm) en duw het 

bovenste deksel omlaag om het te sluiten.

Eenmaal dicht, keert de robotmaaier automatisch terug naar het laadstation door de 

omheiningsdraad tegen de klok in te volgen. Als de robotmaaier niet juist met het laadstation 

wordt verbonden, breng het laadstation naar een meer gepaste plaats.

Eenmaal de machine met het laadstation is verbinden, knippert het          symbool. Dit geeft 
aan dat de accu juist wordt opgeladen.

Na eerste installatie blijft de robotmaaier in het laadstation totdat de accu volledig is 

opgeladen.

Een succesvolle verbinding en laadbeurt betekent dat het laadstation op een gepaste plaats 

is geïnstalleerd. U kunt nu alle haringen volledig in de grond duwen.

Zorg dat het teveel aan draad dat zich onder het laadstation bevindt niet wordt beschadigd of 

geknikt.

 

  

1 m vlak gazon

Maaigebied 

 

Start

Home

Set

MONTAGE-INSTRUCTIES MONTAGE-INSTRUCTIES
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BEDIENING

Bedieningspaneel

Eenmaal de robotmaaier volledig is opgeladen, kunt u het programmeren.

Hoewel de standaard fabrieksinstellingen voor het merendeel van de gebruikers gepast is, 

wordt het aangeraden om uzelf met de beschikbare opties vertrouwd te maken.

Om het programmeren te starten, druk op de grote STOP knop (2) om het bovenste deksel te 

openen en toegang tot de bedieningsknoppen te krijgen.

zone 1

zone 3

zone 4

zone 5

zone 2

Het bedieningspaneel is ingedeeld in vijf werkingszones.

Zone 1: Statusindicator LED’s

Zone 2: Werkingsduur instellen

Zone 3: Signaal instellen

Zone 4: Vergrendelingsknop

Zone 5: Home & start knop

Vergrendelen en ontgrendelen

Ontgrendelen

Een knipperende LED boven de vergrendelingsknop [ ] geeft aan dat het bedieningspaneel 
vergrendeld is. 

Om het bedieningspaneel te ontgrendelen, voer de pincode in.

Er is geen standaard pincode. In de plaats daarvan, druk de vergrendelingsknop [ ] vier 
keer in. 

Als de LED dooft, is de pincode juist ingevoerd en is het bedieningspaneel ontgrendeld.

BEDIENING

Vergrendelen
Gebruik de hoofdschakelaar (11) om het bedieningspaneel automatisch te vergrendelen.

U kunt het tevens handmatig vergrendelen. Om dit te doen, druk op de vergrendelingsknop  

[ ] op het ontgrendeld bedieningspaneel en sluit het bovenste deksel. De robotmaaier is nu 
vergrendeld en kan niet worden gebruikt zonder deze eerst te ontgrendelen.

Als de grasmaaier opnieuw wordt ingeschakeld of ontgrendeld, werkt de robotmaaier nog 

steeds volgens de ingestelde werkingsduur.

De pincode wijzigen

Het analoge toetsenbord

Het paneel is uitgerust met een numeriek toetsenbord met 5 toetsen.

Gebruik "4H" voor 0, "6H” voor 1, "8H” voor 2, "1 OH" voor 3, "S1" voor 4 en "S2” voor 5.

De pincode wijzigen
1) Stel de hoofdschakelaar (11) in op OFF (uit).

2) Druk en houd de vergrendelingsknop [ ] ingedrukt.

3) Houd de vergrendelingsknop [ ] ingedrukt terwijl de hoofdschakelaar (11) op ON (aan) 
wordt ingesteld. Alle LED’s op het bedieningspaneel knipperen snel na 6 seconden.

4) Laat de vergrendelingsknop [ ] los.
5) Voer binnen 6 seconden uw nieuwe pincode in.

      De robotmaaier bevestigt de gewijzigde pincode met één geluidssignaal.

      Alle LED’s doven en de robotmaaier wordt opnieuw ingeschakeld. Eenmaal de LED van de 

vergrendelingsknop [ ] knippert, is de machine ingeschakeld. U kunt nu uw robotmaaier 
met uw nieuwe pincode ontgrendelen.

Opmerking: Als u uw pincode niet langer weet, stel een nieuwe pincode in zoals hierboven 

beschreven.

Het is niet nodig om het apparaat naar de standaard code "4x [ ]" terug te zetten.
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Statusindicator LED’s

Optilsignaal

            Een rode LED boven dit signaal geeft aan dat de optilsensor geactiveerd is.

Opmerking: Trillingen of botsingen kunnen de optilsensor tevens activeren.

Als deze sensor gedurende korter dan één seconde wordt geactiveerd, hervat de robotmaaier 

zijn werkschema onmiddellijk.

Bij een activering van langer dan 1 maar korter dan 8 seconden, start de machine opnieuw 

na een korte onderbreking. In geval het optilsignaal langer dan 8 seconden duurt, wordt 

het antidiefstalsysteem van de robotmaaier geactiveerd. Het apparaat wordt automatisch 

vergrendeld en er gaat een alarm af.

Omheiningsdraadsignaal
Het omheiningsdraad geeft een elektromagnetisch signaal af. De robotmaaier gebruikt dit 

signaal om te bepalen of het zich binnen het maaigebied bevindt. 

         De rode LED boven dit symbool knippert wanneer het apparaat het “binnen omheining” 
signaal niet ontvangt. In dit geval stopt de robotmaaier onmiddellijk met maaien.

Lege accu symbool

 Deze LED brandt wanneer het accuvermogen laag is. In dit geval keert de robotmaaier 

onmiddellijk terug naar het laadstation.

Opladen

          Deze LED knippert wanneer de accu aan het opladen is. Een continu brandende LED 

geeft een volledig opgeladen accu aan.

Tijdens het opladen is de ontvanger van het omheiningssignaal uitgeschakeld om energie te 

besparen. Dit kan de “Omheiningsdraadsignaal” LED doen inschakelen.

Werkingsduur instellen

Bovenstaande knoppen stellen u in staat om de dagelijkse werkingsuren van uw grasmaaier in te 

stellen.

Raadpleeg bovenstaande tabel voor de aanbevolen werkingsduur per dag, afhankelijk van het 

werkgebied.

De huidig ingestelde werkingsduur wordt aangegeven door de verlichte knop.

Een knipperende knop geeft aan dat de machine reeds het respectieve aantal werkingsuren die 

dag heeft voltooid.

Opmerking: De gemiddelde werkingsduur met een volledig opgeladen accu is minder dan de 

minimale werkingsduur-instelling van 4 u. Als de robotmaaier naar het laadstation terugkeert, 

wordt de klok niet gestopt. De laadduur telt tevens als werkingsduur.

Aanbevolen duur per dag (uur)

300m2 4 uur

500m2 6 uur

Eenmaal de werkingsduur is geselecteerd, brandt de overeenkomstige LED. Een knipperende 

LED betekent dat de werkingsduur verstreken is.

Signaal instellen

Om storing door een tweede robotmaaier te vermijden, zijn er twee verschillende 

omheiningssignalen beschikbaar.

Zorg dat het laadstation en de robotmaaier op hetzelfde signaal (S1 of S2) zijn ingesteld.

Stel de schakelaar aan de achterkant van het laadstation in op signaal S1 of S2.

F

B

BEDIENING BEDIENING



46 47

Druk op S1 of S2 op het bedieningspaneel om het signaal van de robotmaaier met deze van het 

laadstation overeen te laten stemmen. De knop van het huidig actief signaal is verlicht.

Home & start knop

Druk op de START knop en sluit het bovenste deksel en de robotmaaier start met maaien.

Eenmaal de programmeerde werkingsduur is verstreken, keert het apparaat terug naar het 

laadstation.

Belangrijke mededeling
De robotmaaier start de volgende dag op hetzelfde tijdstip als wanneer de startknop werd 

ingedrukt opnieuw met maaien.

Voorbeeld: U start de robotmaaier op maandag om 15:30 met een werkingsduur van 4 u. Het 

apparaat zal op maandag tot 19:30 werken en vervolgens naar het laadstation terugkeren. Op 

dinsdag start de robotmaaier om 15u30 opnieuw met werken gedurende 4 uur. Elke dag zal 

hetzelfde plaatsvinden totdat de gebruiker de werking onderbreekt.

HOME
Druk op de HOME knop en sluit het deksel om de robotmaaier naar het laadstation terug 

te laten keren voor een volledige laadbeurt. De huidige programmering wordt echter niet 

gestopt. Als de werkingsduur na het opladen nog niet is verstreken, start de machine opnieuw 

met maaien. De machine start de volgende dag opnieuw. 

STOP
Om het automatisch werkschema te onderbreken, druk op de STOP knop om het bovenste deksel 

te openen en sluit het opnieuw zonder een knop in te drukken. U hoort vier geluidssignalen om de 

onderbreking te bevestigen. De werking wordt zonder verdere handelingen van de gebruiker niet 

hervat.

Randen maaien
Als eerste maaihandeling van elke dag, zal de robotmaaier de randen van het gazon maaien. 

De maaier volgt de omheiningsdraad tijdens het maaien met de klok mee.

Deze functie is alleen actief wanneer de robotmaaier vanaf het laadstation wordt gestart.

Informatie over het opladen

De robotmaaier keert in de volgende situaties automatisch terug naar het laadstation:

1. Als u op de  knop druk en het bovenste deksel sluit.
2. Wanneer de werkingsduur is bereikt.

3. Wanneer het resterend accuvermogen lager dan 30% is.

Opmerking: Als de robotmaaier niet met het laadstation verbonden kan worden, keert het 

terug naar het maaigebied en probeert het vervolgens opnieuw.

Opmerking: Als de omgevingstemperatuur rondom het laadstation hoger dan 40 °C, stopt 

het apparaat met laden om de accu te beschermen. Eenmaal de temperatuur voldoende is 

afgenomen, wordt het laden automatisch hervat.

BEDIENING BEDIENING
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REINIGING EN ONDERHOUD

 Alle werkzaamheden die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld mogen 

alleen door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd. Gebruik alleen originele 

onderdelen.

Onderhoud
Controleer en reinig uw robotmaaier regelmatig en, indien nodig, vervang versleten 

onderdelen. Reinig met een droge borstel, een vochtige doek of een scherp houten voorwerp.

Spuit nooit water op de machine.

Het volgen van deze onderhoudsinstructies kan de levensduur van uw robotmaaier verlengen.

Levensduur van accu
De robotmaaier is uitgerust met een onderhoudsvrije li-ion accu, met een geschatte levensduur 

van meer dan 2 jaar (afhankelijk van de behandeling en het gebruik).

Opslag tijdens de winter
Tijdens de winter, bewaar uw maaier, het laadstation en de stroomvoorziening in een droge 

ruimte.

Wij raden u aan om het in een loods of garage of, bij voorkeur, binnenshuis op te bergen.

Bereid de machine op de winter als volgt voor:

1. Laad de accu volledig op.

2. Stel de stroomschakelaar in op “OFF” (uit).

3. Reinig uw robotmaaier grondig.

4. Haal de stekker uit het stopcontact.

5. Ontkoppel de voeding van het laadstation.

6. Ontkoppel de omheiningsdraad van het laadstation Til het laadstation op en reinig het. 

De omheiningsdraad kan buiten blijven. Het is echter wel nodig om de draad tegen 

roestvorming te beschermen. Wij bevelen aan om watervrije smeer of een gepaste 

afdichtingstape te gebruiken.

Indien mogelijk, stop het product opnieuw in de originele verpakking.

Onze servicecentra bieden tevens een winterservice voor uw machine aan. Dit omvat een 

grondige controle van alle onderdelen en - indien beschikbaar - een software-upgrade.

REINIGING EN ONDERHOUD

Op de lente voorbereiden

Na de winteropslag, reinig de laadcontacten op zowel de robotmaaier als het laadstation.

Gebruik hiervoor fijnkorrelig schuurpapier of een messingborstel; dit zorgt voor de beste 

laadprestaties en vermijdt elke storing tijdens het opladen.

Reiniging en onderhoud
Het is belangrijk om uw robotmaaier schoon te houden.

 De maaier rijdt beter op hellingen wanneer de wielen schoon zijn. Scherpe messen vereisen 

minder vermogen en maaien beter.

Schakel altijd de hoofdschakelaar (11) uit voordat u onderhoud uitvoert. Draag 

veiligheidshandschoenen wanneer u de messen aanraakt. Reinig de machine nooit met een 

hogedrukreiniger, tuinslang of onder stromend water.

De romp van de maaier reinigen

Aangezien uw robotmaaier met een accu is uitgerust, dient u voorzichtig te zijn wanneer u het 

reinigt. Verwijder hardnekkig vuil met een zachte borstel. Voor een intensieve reiniging, gebruik 

een handmatige watersproeier met een mild schoonmaakmiddel. Na het reinigen, veeg eventuele 

resten weg met een vochtige doek.
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De onderkant reinigen
Zorg dat de hoofdschakelaar (11) op de stand OFF (uit) is ingesteld. Draag 

veiligheidshandschoenen. Leg de robotmaaier op zijn kant om de onderkant te onthullen. Reinig 

de messenschijf en het frame met een zachte borstel of vochtige doek. Draai de messenschijf 

om te controleren of het ongehinderd ronddraait en ga na of de messen rond de pennen draaien 

en niet door gras worden geblokkeerd.

Reinig de contactpennen en de laadstroken

Reinig de contactpennen en de laadstroken van uw grasmaaier en laadstation met staalwol, 

een metaalreiniger of fijnkorrelig schuurpapier. Verwijder eventueel vuil, bladeren, gras rond 

de contactpennen en laadstroken voor optimale laadprestaties.

De messen omdraaien of vervangen

  WAARSCHUWING!

Schakel de robotmaaier altijd uit voordat u de messen reinigt, aanpast of vervangt. 

Draag altijd veiligheidshandschoenen.

  WAARSCHUWING!

Voor de beste maaiprestaties en maximale veiligheid, gebruik tijdens het vervangen 

altijd de aanbevolen reservemessen en mesmontage-onderdelen.

Uw robotmaaier heeft drie messen die aan de messenschijf zijn vastgemaakt.

Tenzij beschadigd door harde obstakels, hebben deze messen een levensduur van vijf 

maanden bij een dagelijks gebruik.

Controleer de messen en vastzetschroeven elke week. Beide randen van de messen 

zijn geslepen. Eenmaal de eerste kant bot is, draai de vastzetschroef los. Draai het mes 

ondersteboven en draai de vastzetschroef opnieuw vast. Na het vastdraaien van de schroef, 

controleer of het mes ongehinderd rond de schroef kan ronddraaien.

De grasmaaier komt met een set reservemessen. Neem contact op met uw klantenservice 

voor meer reservemessen. Het onderdeelnummer van de reservemessen is 846210.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Voor de beste prestaties en om het evenwicht te 

behouden, vervang of draai alle drie de messen tegelijkertijd om.

De accu vervangen

De geschatte levensduur van de accu is meerdere jaren, dit is echter afhankelijk van het 
gebruik en de omgevingsfactoren. Neem contact op met uw klantenservice voor een 
reserveaccu. Om de accu te vervangen, voer de volgende stappen uit:

1) Zorg dat de hoofdschakelaar (11) op de stand OFF (uit) is ingesteld. Reinig de onderkant zoals 
aangegeven.

2) Stel de robotmaaier in op de laagste maaistand.
3) Draai de maaier ondersteboven. Draai de 5 schroeven op het accudeksel los. Opgelet! 

Eén schroef is gedeeltelijk afgedekt door de mesbeschermer en is alleen via het servicegat 
toegankelijk.

4) Trek de accu uit en ontkoppel het van de robotmaaier. 
5) Reinig het deksel en de rand van het accuvak voorzichtig. Vermijd dat er water in het accuvak 

stroomt om ernstige schade aan de machine te vermijden.
6)  Verbind en installeer de reserveaccu, sluit het accuvak en zet het deksel vast met 5 schroeven. 

Schakel de robotmaaier niet in voordat deze opnieuw op zijn wielen staat - Let op voor de 
scherpe messen!

REINIGING EN ONDERHOUD REINIGING EN ONDERHOUD
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Kortstondige opslag

• Berg de machine op in een droge ruimte en buiten het bereik van kinderen.

• Wikkel geen nylon zakken rond de machine om vorming van vocht te vermijden.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleemoplossing voor het laadstation

LED Beschrijving

1 Blauw lampje aan Normaal

2
Blauw knippert, 

Rood uit
Interne fout van laadstation; omheiningsdraad OK

3
Rood knippert, 

Blauw uit

Laadstation OK; verbinding van omheiningsdraad is slecht of 

onderbroken

4
Rood en blauw 

knipperen

Interne fout van laadstation; verbinding van omheiningsdraad is 

slecht of onderbroken

Probleemoplossing voor de robotmaaier

Nr. Melding Probleem Handeling

1 GEEN

Robotmaaier kan niet 

met laadstation worden 

verbonden.

1. Controleer of de omheiningsdraad onder en 

voor het laadstation zich in een rechte lijn 

bevindt.

2. Controleer of het laadstation op een juiste 

plaats is geïnstalleerd, zoals vermeld in deze 

handleiding.

2 GEEN

De robotmaaier rijdt in 

cirkels tijdens het maaien 

of tijdens het volgen van 

de omheiningsdraad op 

weg naar het laadstation.

1. Zorg dat er geen stroomkabel evenwijdig met 

en in de buurt van de omheiningsdraad loopt. 

Indien nodig, verleg de omheiningsdraad.

2. Controleer of er geen voorwiel klem is.

3. Als uw buur een gelijksoortige robotmaaier 

heeft, kunnen de signalen verstoord raken. Stel 

uw laadstation en robotmaaier in op het ander 

omheiningssignaal.

4. De aandrijfmotor kan beschadigd zijn, neem 

contact op met de klantenservice.

3 GEEN
De robotmaaier maakt 

veel lawaai

1. Controleer de vastzetschroeven voor de 

messen; indien nodig, draai vast.

2. Controleer de messen op schade; indien 

nodig, vervang ze.

3. Gras is te hoog. Verhoog de maaihoogte.

Of, maai het gazon eerst met een gewone 

grasmaaier en stel deze in op een maaihoogte 

net boven de gewenste maaihoogte.

4. Defecte motor, neem contact op met de 

klantenservice.

4 GEEN

De maaier blijft in of keert 
terug naar het laadstation 
wanneer op START wordt 
gedrukt en het deksel 
wordt gesloten.

1. Controleer of de maaier reeds de 

geprogrammeerde werkingsduur voor die dag 

heeft voltooid.

2. Controleer of het accuvermogen niet laag is.

REINIGING EN ONDERHOUD
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TROUBLESHOOTING

Nr. Melding Probleem Handeling

5
           

LED 

knippert

Optilsensor is geactiveerd

1. Te hoog en dik gras (hoger dan 60 cm) kan 
het optillen van de robotmaaier veroorzaken. 
Maai het gazon met een gewone grasmaaier.

2. Controleer of de maaier niet verstopt is.

6
       
LED 

knippert

De robotmaaier 
ontvangt geen 
omheiningsdraadsignaal.
(Robotmaaier is binnen 
het omheiningsgebied 
geplaatst).

1. Controleer of het controlelampje op het 
laadstation blauw brandt. Als dit niet zo is, 
raadpleeg de installatie-instructies en de 
probleemoplossing voor laadstation.

2. Controleer of het laadstation en de 
robotmaaier op hetzelfde signaal, S1 of S2, 
zijn ingesteld.

3. Controleer of de omheiningsdraad in de 
juiste richting is verbonden.

4. Indien omgekeerd, geeft de sensor “buiten” 
aan wanneer binnen de omheining en vice 
versa.

     Om te controleren, ontkoppel de 
omheiningsdraad van het laadstation en 
verbind het in de andere richting.

7 LED 

knippert

Accuspanning is te laag 
om de machine te laten 
maaien.

1. Als de spanning te laag is, keert de 
robotmaaier normaal gezien automatisch 
terug naar het laadstation.

2. Als dit niet zo is, draag uw robotmaaier 
handmatig naar het laadstation wanneer het 
op het gazon is gestopt.

8
 

LED 

knippert

Opladen Wacht totdat de accu is opgeladen.

9
Stel opnieuw in op de 

fabrieksinstellingen

1. Schakel de machine uit.
2. Plaats de robotmaaier op een vlakke en 

effen ondergrond.
3. Tijdens het ingedrukt houden van de START 

knop, schakel de machine in.
4. De robotmaaier wordt ingeschakeld. Alle 

LED’s knipperen.
5. Laat de START knop los. Alle instellingen zijn 

teruggezet. 

Opmerking: De robotmaaier moet op een vlakke 
ondergrond staan, omdat de hellingssensoren 
allen op nul worden gezet.
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