Wat moet u doen wanneer u uw maaier zelf in de winterstalling zet.
Winterstalling maairobot Robomow RC-model.
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Zet de hoofdschakelaar op “off”.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Berg ook de powerbox (trafo) vorstvrij op.

•

Dek het laadstation af.

•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de powerbox weer aan.

•

Zet de hoofdschakelaar op “on”.

•

Zet de datum en de tijd goed.

•

Zorg dat het rode lampje op de powerbox uit is. (staat dan in het maaiprogramma.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde

programma gaan maaien wanneer de accu volledig is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RS-model.
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Zet de hoofdschakelaar (onder de klep) op “off”.

•

Haal de zekering (achter op de machine) eruit.

•

Berg ook de powerbox (trafo) en de kop van het laadstation droog en vorstvrij op.

•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de powerbox en de kop van het laadstation weer aan.

•

Zorg dat het rode lampje op de powerbox uit is. (staat dan in het maaiprogramma)

•

Plaats de zekering weer in de machine en zet de hoofdschakelaar op “on”.

•

Zet de datum en de tijd goed.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde

programma gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RL-model
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Haal de accu uit de machine.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Berg de machine en de accu op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Berg ook de trafo en de kap van het laadstation droog en vorstvrij op.

•

Dek het laadstation af.

Wat te doen tijdens de winterstalling:
•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

•

Plaats de accu terug in de machine.

•

Sluit de trafo rechtstreeks aan op de machine. (aan de onderkant van de handbedieninghouder)

•

Laad de accu gedurende 12 uur.

•

Ontkoppel de trafo en haal de accu er weer uit.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de trafo en de kap van het laadstation weer aan.

•

Plaats de accu weer in de machine.

•

Zet de datum en de tijd goed.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

gaan maaien.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot RM-modellen
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Haal de zekering (onder het groene deksel) eruit.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Berg ook de trafo en de kop van het laadstation droog en vorstvrij op.

•

Dek het laadstation af.

Wat te doen tijdens de winterstalling:
•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

•

Plaats de zekering terug in de zekering houder.

•

Sluit de maaier met de laadsnoer ( onder het groene deksel, onder de rubber flap) rechtstreeks aan

op het stopcontact.
•

Laad de accu gedurende 12 uur.

•

Ontkoppel de laadsnoer en haal de zekering er weer uit.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de trafo en de kop van het laadstation weer aan.

•

Plaats de zekering terug in de zekering houder.

•

Zet de datum en de tijd goed.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

gaan maaien.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RX-model
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Schakel de maaier uit door de GO-knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Berg ook de trafo en de kop van het laadstation vorstvrij op.

Wat te doen in tijdens de winterstalling:
•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

•

Schakel de machine in door de Go-knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Sluit de trafo rechtstreeks aan op de laadkop van het laadstation en druk de laadkop in de maaier.

•

Laad de accu gedurende 12 uur.

•

Koppel de trafo en de laadkop weer los van de machine.

•

Zet de machine weer af door de Go-knop 5 seconde ingedrukt te houden.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de trafo en de kop van het laadstation weer aan.

•

Schakel de machine in door de Go-knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

(ingesteld via de app) gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RT-model
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Schakel de maaier uit door de groene knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Berg ook de trafo en de kop van het laadstation vorstvrij op.

•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Sluit de trafo en de kop van het laadstation weer aan.

•

Schakel de machine in door de Go-knop 2 seconde ingedrukt te houden.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

(ingesteld via de app) gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Robomow RK-model
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Schakel de maaier uit door de groene knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Haal de stekker van de trafo uit het stopcontact.

•

Dek het laadstation af.

•

Het is aan te bevelen om de accu van de maaier tijdens winteropslag om de 2 maanden te
herladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Steek de stekker van de trafo weer in het stopcontact.

•

Schakel de machine in door de groene knop 5 seconde ingedrukt te houden.

•

Controleer of de datum en tijd goed staan ingesteld.

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Kress Nano
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Schakel de maaier uit door de aan/uit knop 2 seconde ingedrukt te houden.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Haal de stekker van de trafo uit het stopcontact.

•

Dek het laadstation af.

•

De machine hoeft gedurende de winter niet te worden geladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Steek de stekker van de trafo weer in het stopcontact.

•

Schakel de machine in door de aan/uit knop 2 seconde ingedrukt te houden.

•

Voer de pincode in (standaard 0000)

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.

Winterstalling maairobot Kress Mission
Wat te doen wanneer het maaiseizoen is afgelopen:
•

Zorg dat de machine volledig is geladen.

•

Maak de machine schoon (nooit met water).

•

Schakel de maaier uit door de aan/uit knop 2 seconde ingedrukt te houden.

•

Berg de machine op, op een droge en vorstvrije plaats.

•

Haal de stekker van de trafo uit het stopcontact.

•

Dek het laadstation af.

•

De machine hoeft gedurende de winter niet te worden geladen.

Wat te doen aan het begin van het nieuwe maaiseizoen:
•

Steek de stekker van de trafo weer in het stopcontact.

•

Schakel de machine in door de aan/uit knop 2 seconde ingedrukt te houden.

•

Voer de pincode in (standaard AAAA)

•

Plaats de machine op het laadstation en de machine zal weer volgens het ingestelde programma

gaan maaien wanneer de accu is geladen.
Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.
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