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 P Voer zowel de perimeterdraad (A) als de verlengkabel (B) door de 
gleuf aan de achterzijde van het basisstation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P Bevestig de perimeterdraad connector aan de laadadapter (A). 
 

 P Bevestig de 20 m verlengkabel aan de laadadapter (B), indien het nog 
niet verbonden is. 
 

 P Zorg ervoor dat de perimeterdraad en de 20 m verlengkabel door de 
gleuf aan de achterzijde van het basisstation gaat. 
 
 

 P Breng de laadadapter naar de voorzijde van het basisstation (C).

 ) Schuif deze op zijn plaats langs de kant.

 ) Druk het naar voren totdat het op zijn plaats klikt. 

 P Voer de 20 m (65 ft.) verlengkabel helemaal in tot aan het 
controlepaneel. 
 
 

2.7 Het basisstation plaatsen
Monteer het basisstation op de perimeterdraad.

 P Plaats het basisstation met zijn voorkant in linksdraaiende richting langs 
de rand van het gazon. 

 P Plaats het basisstation op de perimeterdraad.

 P Breng de draad naar de midden markering op de voorkant van de basis. 

 P Nadat het basisstation geplaatst is, plaats 2 haringen in de gaten van 
het basisstation. Pas nadat de volledige opstelling getest is, kunt u de 4 
overblijvende haringen plaatsen (Zie sectie 3.3.5).

A

A

B

C

B

Plaats 2 
haringen
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2.8 Controlepaneel installeren
2.8.1 Bepaal de plaats van de controlepaneel

Overweeg het volgende voor het installeren van de controlepaneel op de 
meest optimale plaats:

 P Plaats het buiten de gazon perimeter.

 P Kies een plek met gemakkelijke toegang.

 P Geef de voorkeur aan een droge en beschermde plaats.

 P Kies voor een plek dicht bij een stopcontact.

 P Het controlepaneel wordt verticaal geplaatst. 
 
 
 
 
 
   

2.8.2 Metalen houder voor controlepaneel
 P Monteer de metalen beugel met de bijgeleverde schroeven op de 

verticale oppervlakte.

 P Breng het controlepaneel boven de metalen beugel en schuif deze op 
zijn plaats langs het verticale oppervlak.  
 
 
 
 
 
 
 

 P Verbind de DC Kabel van het controlepaneel met de 20 m. 
verlengkabel. 
 
 
 
 
 
 

2.9 Terplaatse van het controlepaneel:
 P Sluit het controlepaneel aan op een regulier 230 Volt wisselstroom 

stopcontact.

 ) De docking indicator (1) zal gaan branden indien de maaier zich 
in zijn basisstation bevindt. 

 ) De in werking indicator (3) zal gaan branden indien de maaier niet 
zich niet in zijn basisstation bevindt.

1

3

De perimeterschakelaar 
MOET verticaal worden 

gemonteerd om 
waterdicht te blijven

Waarschuwingen op het controlepaneel
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   Hoofdstuk 3  Robomow voorbereiden

Voordat Robomow voor de eerste keer gebruikt wordt, moet u 
enkele eenvoudige voorbereidingsinstellingen uitvoeren. Zodra de 
voorbereidingen voltooid zijn, is uw Robomow klaar om uw gazon 
te maaien.

3.1 Stel de maaihoogte in.
Maaibereik van de messen: 20 – 80 mm

U moet het volgende doen om de maaihoogte van het mes aan te 
passen:

 P Til het deurpaneel bovenop de maaier op.

 P Draai aan de knop (A) terwijl u deze naar beneden drukt. 

 ) Om de maaihoogte te verhogen, draai tegen de klok in. 

 ) Om de maaihoogte te verlagen, draai met de klok mee

 P De maaihoogte (B) is links van de knop (A) te zien.

3.2 De zekering plaatsen 
Uw Robomow wordt geleverd zonder dat de zekering is geplaatst.  
De zekering is verpakt in een plastic zakje, die bevestigd is aan de 
bovenkant van de maaier.

 P Haal de zekering uit de bijgeleverde kleine plastic zakje. 

 P Schroef de zekeringhouder (C) van de maaier los.

 P Plaats de zekering in de zekeringhouder. 
 De zekering kan in elke richting geplaatst worden.

 P Plaats de zekering met houder terug in de maaier en schroef 
deze vast todat hij helemaal gesloten is.

Robomow komt nu onder spanning (ontwaakt).  
De accu is voldoende bijgeladen om te kunnen beginnen met 
de eenmalige installatie. 

3.3 Eenmalige installatie (stap voor stap)
Zodra de zekering geplaatst is, zijn wij klaar om met de eenmalige 
installatie te beginnen.

 P Zorg ervoor dat het controlepaneel is aangesloten.

 P Plaats de Robomow op het gazon, ongeveer 3 meter voor het 
basisstation met de neus naar de perimeterdraad. 

Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel als volgt:

 P Druk de  pijlen tot uw keuze weergegeven wordt. 

 P Druk om een waarde te selecteren die op het scherm 
weergeven wordt.

 P Druk  om terug te gaan of te annuleren.

AB

C

Bedieningspaneel knoppen:
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Indien u het installatieproces wenst te stoppen: 

 

 

3.3.1 Selecteer uw taal:  
 
 
 

3.3.2 Stel datum in: 
 
 
 
 

3.3.3 Stel tijd in::  
 

3.3.4 Test basisstation positie
 P Druk  om de test te beginnen.

Robomow rijdt naar het basisstation en 
Zoekt Basis wordt getoond.
 

Indien de maaier de test niet begint, dan zal één van de 
volgende berichten worden weergegeven:
Geen draadsignaal – Controleer of het controlepaneel 
is aangesloten op een stopcontact en dat de 20 m. 
verlengsnoer aan beide zijden is verbonden: naar het 
basisstation en naar het controlepaneel.
Verwissel draden in connector – De perimeterdraad is in 
de tegenovergestelde richting aangesloten. Verwissel de 
draden in de groene connector.

3.3.5 Bevestig basis
 P Plaats de overige 

4 haringen van het basisstation, 
zodat het goed vast zit. 
 
 

      

Robomow rijdt het basisstation binnen, rijdt terug, wacht voor het 
basisstation totdat Bevestig basis wordt weergegeven.

Indien Verplaats basisstation wordt weergegeven: 
o Verplaats het basisstation enigzins om het met de 

perimeterdraad uit te lijnen.
o Controleer of er obstakels zijn die de toegang van de 

maaier naar het basisstation kunnen beïnvloeden.

Haringen x 4

Scroll om een waarde uu:mm te selecteren 

Druk  om een waarde in te stellen.

Druk S T O P  om te bevestigen
Scroll naar  om te selecteren.

Scroll om een taal te selecteren. Druk .

Scroll om een waarde dd/mm/jj te selecteren.

Druk  om een waarde in te stellen. 
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3.3.6 Gebied van de basiszone
Indien een subzone bestaat. Ga het niet opnemen in de vereiste 
gazongrootte. U kunt het later definiëren.

 
 
 
 
 
 

3.3.7 Plaats van de draad testen 

Draad testen...
Robomow volgt de draad langs de rand om de draadpositie te 
testen. 

 P Loop naast Robomow terwijl deze de rand volgt. 

Na het voltooien van het proces, rijdt Robomow het basisstation 
binnen, rijdt terug, wacht voor het basisstation totdat Bevestig basis 
wordt weergegeven. Het volgende bericht wordt weergegeven:

Speciale gevallen:

Indien een Pas draad aan wordt weergegeven. De maaier 
stopt en rijdt terug. 

 P Verplaats de draad iets naar binnen.

 P Druk op  om de draadtest te herhalen.

Indien u op een willekeurig punt de maaier verder naar buiten wilt 
laten maaien om het dekkingsgebied te vergroten, drukt u op Stop.
De maaier stopt en geeft hetvolgende bericht weer: 

 P Geef nog geen antwoord.

 P Beweeg de draad iets naar buiten.

 P Plaats de maaier voor het deel waar de draad veranderd is.

 
 
 
 

 
 
 

3.3.8 Voeg nog een subzone toe 
Zodra de draadtest volledig voltooid is, wordt u gevraagd of u een 
subzone heeft. 

indien u geen subzone heeft:

3.3.8

Druk  on de installatieproces te stoppen

Scroll om de gazongrootte van de basiszone 
te selecteren.

Druk .

Druk  om door te gaan met de test draad positie.
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indien u wel subzone(s) heeft:

 
 
 

3.3.9 Ga naar subzone 1
Robomow zal de perimeterdraad langs de rand naar de 
subzone volgen.

 

3.3.10 Druk STOP bij de zone ingang
 P Wanneer Robomow ten minste 5 m binnen in die Sub-Zone 

is – drukt u op stop om de afstand van het basisstation naar 
subzone te leren.

 
 

 

 
indien u geen extra subzone heeft:

 P Kies het  teken en druk .

Indien u wel een andere subzone(s) heeft:

 P Kies het  teken en herhaal de subzone procedure  
(Zie sectie 3.3.8). 

 
 
 
 

3.4 Nadat de installatie voltooid is 
Zodra de draadopstelling volledig voltooid is, kunt u extra 
draadpinnen op een afstand van ongeveer 1 m onderling van 
elkaar plaatsen. 

 P Gebruik extra draadpinnen in gebieden waar hobbels of kuilen 
in het gazon zijn.

Koop indien nodig extra draadpinnen.

 P Controleer de draad installatie voor struikelgevaar.  
 
 
 

Vanaf dit punt is Robomow klaar om opgeladen te worden.  
Zodra hij helemaal opgeladen is, zal Robomow automatisch 
uw gazon maaien.

S T O P

Scroll naar  om te selecteren. Druk .

Scroll om de gazongrootte van de subzone te 
selecteren .

Scroll naar  om te selecteren.

Druk .
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   Hoofdstuk 4  Werking Robomow 

4.1 Automatische werking
 P Tijdens de eenmalige instellingen wordt u gevraagd de grootte van uw gazon te definiëren. Robomow zal de 

noodzakelijke maaitijd voor uw gazon hieruit afleiden. 

 P Tijdens de eenmalige instellingen wordt Robomow geconfigureerd om automatisch de volgende cyclus te 
verrichten:

 ) Vertrek vanaf het basisstation.

 ) Maaien van het gazon.

 ) Terugkeren naar het basisstation om op te laden en klaar maken voor de volgende ingestelde maaibeurt.

 ) Het herhalen van bovengenoemde stappen totdat de benodigde tijd voor de ingestelde gazongrootte is 
bereikt. (maaicyclus)

 P Robomow blijft in het basisstation tijdens de standaard Inactieve Tijd (zondag de gehele dag en elke andere dag 
van 23:00 tot 06:00 uur). 
De Inactieve Tijd kan gewijzigd worden – zie Sectie 4.3.1.

 P De maaitijd is afhankelijk van de ingestelde gazongrootte. 
De maaitijd kan gewijzigd worden met het Intensiteit menu – zie Sectie 4.3.2.1.

 P Robomow maait het volledige gazon 2 keer per week. 
Deze frequentie kan gewijzigd worden met het Interval menu – zie Sectie 4.3.2.2.

Let op:
Robomow heeft voldoende kracht om hoog gras te kunnen maaien. U kunt echter tijdens de eerste maaibeurt van het 
seizoen of bij het eerste gebruik nog oneffenheden zien op het gazon. 
Wees geduldig aangezien het een paar dagen tot een week kan duren om het gras tot een gelijkmatige hoogte en 
consistentie te brengen.

4.1.1 Menuopties
Bedieningspaneel knoppen:

4.1.2 Het LCD-scherm
Wanneer Robomow in het basisstation staat, toont het LCD-scherm de volgende aanwijzingen.

Anti dief is geactiveerdHuidige dag en tijd 

De accu wordt 
opgeladen

De accu is volledig opgeladen

Volgende maaibeurt

Maaiprogramma in 
ingeschakeld

Maaiprogramma is uitgeschakeld  

Robomow wordt opgeladen via de 
laadadapter (tijdens de winter)

LCD scherm

De GO knop wordt gebruikt om 
een menukeuze te selecteren of 
getoonde bericht te bevestigen.

Pijltjestoetsen om door menu te 
scrollen

  Wordt gebruik om uw 
keuze te annuleren en om 
een   stap terug te gaan in 

het menu.
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4.3 Gazon opties
Indien de standaard gazon instellingen veranderd moeten worden, 
zijn er enkele opties beschikbaar.

 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Inactieve tijd 
Het inactieve tijd menu wordt gebruikt om tijden in te stellen 
wanneer de maaier inactief zal zijn. Niet zal maaien.
Inactieve werktijden kunnen voor specifieke dagen van de week en 
voor specifieke uren van elke dag ingesteld worden. 22 23  

Om inactieve dagen te selecteren:

 
 
 
 
 
 

Robomow zal niet in werking zijn op de dagen die u hebt 
uitgeschakeld.

Als er te veel dagen ten opzichte van de grootte van uw gazon 
uitgeschakeld zijn, zal Controleer inactieve uren weergegeven worden. 

(Sectie 4.4.7)

Gazon opties wordt gebruikt 
om gazon maai parameters in 
te stellen.

Maai opties wordt 
gebruikt om specifieke 
gebruikersvoorkeuren van 
Robomow in te stellen. 

4.2 Structuur van het menu

(Sectie 4.3.1)

(Sectie 4.3.3)

(Sectie 4.3.5)

(Sectie 4.3.2)

(Sectie 4.3.4)

(Hoofdstuk 4.3)

(Sectie 4.4.1)

(Sectie 4.4.3)

(Sectie 4.4.5)

(Sectie 4.4.6)

(Sectie 4.4.2)

(Sectie 4.4.4)

(Hoofdstuk 4.4)

Scroll om de gazon opties te krijgen. Druk . 

Scroll om de gevraagde optie te selecteren 

Druk  om die optie te configureren.

Druk   om een stap terug te gaan.

Scroll om de inactieve tijd van het gazon opties 
menu te selecteren. Druk .

Scroll om de dag(en) te deactiveren.

Druk  om te schakelen tussen actief en inactief.  
Een zwart vakje betekent dat deze dag wordt 
overgeslagen.  
Indien u klaar bent met instellen. Scroll om OK te 
selecteren en druk .

Druk  om de dagen te selecteren.
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Om inactieve uren te selecteren:

4.3.2 Maaibeurten 

4.3.2.1 Intensiteit 
De intensiteit optie controleert het aantal maaibeurten dat betrekking heeft op de grootte van het gazon.

 P Er zijn gevallen waarin het gazon op basis van de ingegeven gazongrootte niet helemaal gemaaid wordt en stukken 
ongemaaid gras zichtbaar zijn. 

 P Dit kan gebeuren wanneer: 
 ) De ingegeven gazongrootte kleiner is dan de werkelijke oppervlakte van het gazon.
 ) De vorm van het gazon te complex is (vorm, smalle doorgang, hellingen en hindernissen).

 P Indien de zone kleiner is dan de werkelijke oppervlakte van het gazon, verander de Zone instellingen (Gazon Opties > 
Zones > Zones aanpassen). Gebruik anders de intensiteit optie om het aantal maaibeurten te verhogen.

 P Om de intensiteit te veranderen volg deze stappen: 

Na het instellen van de Intensiteit zal een van de volgende berichten weergegeven worden:

Robomow zal niet in werking zijn op de uren die u hebt ingesteld. De Inactieve uren gelden voor alle dagen van de week.

Als er te veel dagen ten opzichte van de grootte van uw gazon uitgeschakeld zijn, zal Controleer inactieve uren weergegeven worden. 

Intensiteit bijgewerkt: Wanneer de geselecteerde waarde is geaccepteerd.
Limit gevoelighd (%): Indien de geselecteerde waarde hoger is dan de maximaal mogelijke intensiteit 
voor het gazon. Druk op  om het in te stellen of om opnieuw te selecteren.

Scroll om de inactieve tijd van het gazon 
opties menu te selecteren. Druk .

Scroll om uren te selecteren. Druk .

Scroll om tussen het 1e of 2e tijdvak te 
selecteren en druk . U kunt tot 2 tijdvakken 
deactiveren.

Scroll naar het inactieve venster Aan / Uit. Druk .  
Stel de begin-en eindtijden voor dit tijdvak in. 
Scroll om OK te selecteren. Druk .

Scroll om Maaibeurten van het gazon opties 
menu te selecteren. Druk .

Druk  om de intensiteit te selecteren.

Scroll om alle zones / per zones te selecteren. 
Druk . Indien Per Zone is geselecteerd, scroll 
om een Zone te selecteren. Druk op 

Scroll om de Intensiteit te verhogen of te verlagen. 
De standaardwaarde van de Intensiteit is 0% en 
kan van -50% tot +50% veranderd worden.
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4.3.2.2 Interval
 P De Interval optie controleert de tijd tussen elke maaicyclus. Kortere 

intervallen tussen cyclussen maken de gras groeiperioden korter. 
Langere intervallen geven langere gras groeiperioden.

 P De groeisnelheid van gras verandert tijdens het jaar (hangt af van 
de temperatuur, grassoort, bemesting enz.).

 P De standaard interval is Tweemaal per week.
 P Wanneer de groeisnelheid van het gras gedurende het voor- en 

naseizoen langzamer is, wordt het aangeraden de Interval naar 
Een keer per week of Elke twee weken te veranderen. Deze 
rustperiode helpt het gras te groeien en verlengt de levensduur van 
de maaier. 

 P Veel bemesten en gunstige weersomstandigheden kunnen het gras 
sneller laten groeien. In dergelijke gevallen gebruikt u de Interval 
optie om de cyclustijd te verlagen. 

 P Het minimale interval is “elke twee dagen”, maar dit is alleen 
beschikbaar voor relatief kleine gebieden, waarbij de maaier het 
gebied binnen 2 dagen volledig kan maaien.

 P Om de interval te veranderen volg deze stappen: 

4.3.3 Zones – Toevoegen / Verwijderen / Aanpassen Zone(s)
Gebruik de Zones optie voor het toevoegen, verwijderen of 
aanpassen van de ingestelde zones.

Let op: Subzones worden gemerkt door nummers (1 2 3 en 4).  
  Aparte zones worden door letters (A en B) gemerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sectie 4.3.3)

(Sectie 4.3.3.1)

(Sectie 4.3.3.2)

(Sectie 4.3.3.3)

Scroll om Maaibeurten van het gazon opties 
menu te selecteren. Druk .

Scroll om interval te selecteren. Druk .

Scroll om alle zones / per  zones te selecteren. 
Indien Per Zone is geselecteerd, scroll om een 
Zone te selecteren. Druk op 

Scroll om de maai interval te wijzigen.

De standaard interval is Tweemaal per week.

Scroll om te Zones van het Gazon Opties 
menu  te selecteren. Druk .

Scroll om toevoegen / verwijderen / aanpassen 
te selecteren Druk .
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4.3.3.1 Toevoegen 

 P Indien u een subzone toevoegt:

Subzone 1 instellen. Voeg nog een toe?

 
 

 P Indien u een aparte zone toevoegt:

 

Indien het geselecteerde gebied te groot is voor een enkele maaibeurt, 
zal extra Basis station aanbevolen weergegeven worden.
Een extra basisstation (optionele accessoire) zal veelvoudige 
maaibeurten in grotere aparte zones toestaan.

4.3.3.2 Verwijderen 

 

S T O P

Druk  om de subzone te selecteren.

Druk  om zone(s) toe te voegen

Druk  om zone(s) te verwijderen

Scroll om de zone te selecteren die 
verwijderd moet worden. Druk .

Selecteer  om te verwijderen of scroll naar 

 om af te sluiten. Druk .

Druk  om volgens afstand te selecteren.

Plaats Robomow in het basisstation Druk . 

Scroll om het gebied van de subzone te 
selecteren. Druk .

Robomow zal de perimeterdraad volgen. Druk 
S T O P  wanneer de maaier ten minste 5 m in 

de toegevoegde Subzone is. 

Selecteer  om af te sluiten of scroll naar  om 
nog een extra subzone toe te voegen. Druk .

Scroll om aparte zone te selecteren. Druk .

Scroll om het gebied van de aparte zone te 
selecteren. Druk .

Selecteer  om af te sluiten of scroll naar  om 
nog een aparte zone toe te voegen. Druk .




