WINTEROPSLAG RS – Modellen
OPLADEN BUITEN HET MAAISEIZOEN
Buiten het maaiseizoen wordt vereist de Robomow regelmatig
aan de lader op te laden om beschadiging aan de accu te
voorkomen. De maaier moet opgeslagen worden bij een
temperatuur hoger dan -10°C.
Ga als volgt te werk om uw Robomow rechtstreeks aan het
controlepaneel te koppelen;
 Verwijder de Robomow uit zijn basisstation.
 Verwijder de laadadapter van het basisstation door de
hendel omhoog te liften en druk de laadadapter naar
voren van achter het basisstation.
 Trek de 20m verlengkabel en de perimeterdraad
connector uit het laadadapter deksel.
 Bedek de blootgestelde connector om hem voor regen
en corrosie te beschermen. Bedek ook de perimeter
connector (bijvoorbeeld met een potje vet).
 Verbind de DC kabel van het controlepaneel met de
laadadapter. Til de rubberen afdichting aan de voorzijde
van de laadadapter omhoog om de connector te kunnen
zien. Verbind de DC kabel met de laadadapter.
Opgelet: dit is niet dezelfde plaats waar de 20m kabel
aan de laadadapter werd aangesloten toen het toestel
in het basisstation was!
 Schuif de laadadapter pinnen in de voorste gleuf van
Robomow.
 Het laden zal onmiddellijk beginnen. Het LCD zal dit
weergeven.

 Wanneer de accu helemaal opgeladen is, zal klaar
weergegeven worden.
 Hierna verwijder je de zekering achteraan in de maaier.
Je kan hem nu weer gehele tijd bewaren. Herhaal het
oplaadproces maandelijks. Vergeet niet om bij het
opladen telkens de zekering terug te plaatsen.

ONDERHOUD MAAIDEK
 Inspecteer één keer per maand het maaidek. Reinig indien nodig. Reinig altijd voor u Robomow
buiten het maaiseizoen opslaat.
 BELANGRIJK! Leg de maaier nooit ondersteboven. Laat hem tegen een ander oppervlak
steunen om het maaidek schoon te maken.
 BELANGRIJK! Gebruik nooit vloeistoffen om Robomow te reinigen. Vloeistoffen kunnen
onderdelen beschadigen!
 BELANGRIJK! Schakel het toestel ALTIJD uit voor u het handelingen aan het maaidek verricht!

ONDERHOUD VAN HET BASISSTATION
 Houd de ingang van het basisstation vrij van bladeren, stokken en twijgjes en ander afval dat zich
daar ophoopt.
 Spuit NOOIT met een waterslang rechtstreeks op of in het basisstation.
 Wees voorzichtig wanneer u met een motortrimmer rond het basisstation maait. Er kan schade
ontstaan aan de verlengkabel.
 Indien een gedeelte van de verlengkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik van de
maaier en het basisstation. Trek de verlengkabel uit het stopcontact en vervang deze.
ONDERHOUD VAN DE MESSEN
 Controleer één maal per maand de maaimessen op beschadiging.
 Gebruik alleen scherpe messen, vervang beschadigde messen.
 Vervang de messen volgens de tabel in uw handleiding (hoofdstuk 9.2).

