LANGDURIGE STILSTAND EN WEER IN GEBRUIK NEMEN
10-30°C en waar buitenstaanders
(kinderen, dieren enz.) niet makkelijk
bij kunnen komen.
4-Koppel het stopcontact van de voeding af.

In geval van langdurige stilstand van de
robot moet er een aantal handelingen
verricht worden om de juiste werking te
garanderen op het moment dat de robot
weer in gebruik genomen wordt.
1-Maak de robot goed schoon (zie "De
robot schoonmaken")
2-Laad de accu minimaal één keer per
maand op bij loodaccu’s en na elke 5
maanden bij lithiumaccu’s (zie "Opladen van de accu’s")
3-Berg de robot op een beschutte en
droge plaats op waar een geschikte
omgevingstemperatuur heerst van

De robot opnieuw in gebruik nemen
Alvorens de robot na een lange stilstand
weer in gebruik te nemen moet u op de
aangegeven manier handelen.
1-Sluit het stopcontact van de voeding
aan.
2-Laad de accu op (zie "Opladen van de
accu’s").

TIPS VOOR HET GEBRUIK

NORMAAL ONDERHOUD
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Belangrijk

Alvorens de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren moet gecontroleerd
worden of de robot in een veilige toestand gestopt is (zie "De robot in een
veilige toestand stoppen").

Gebruik tijdens het onderhoud de door
de fabrikant aangegeven persoonlijke
beschermingsmiddelen, met name als
u aan het mes werkt.
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Gebruiksaanwijzingen
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– Als het gazon voorzien is van een automatische
besproeiingsinstallatie
dan moet u deze zodanig programmeren dat de robot aan het begin van de
besproeiing reeds klaar is met het
maaien van het gebied (start de robot
minimaal 6 uur vóór de besproeiing).
– Controleer de helling van het terrein
en controleer of deze niet de maximum toegestane waarden overschrijdt zodat het gebruik van de
robot geen gevaren met zich mee
brengt.

Hieronder worden enkele aanwijzingen
gegeven waar u zich tijdens het gebruik
van de robot aan moet houden.
– Ook als u zich goed geïnformeerd
heeft moet u tijdens het eerste gebruik enkele proefmanoeuvres verrichten om te bedieningen en de
belangrijkste functies te leren kennen.
– Controleer of de bevestigingsschroeven van de belangrijkste organen
goed vastgedraaid zijn.
– Maai het gazon vaak om te voorkomen dat het gras te hard groeit.
– Gebruik de robot niet om gras dat langer is dan 10 cm te maaien.

