INVOEREN PASWOORD
3-Druk op de toets
"Enter" om te bevestigen. De cursor
verplaatst
zich naar de volgende positie.
4-Herhaal de procedure om alle cijfers
van het paswoord in te stellen.
Nu is de robot klaar voor gebruik.

De robot kan worden beschermd met
een paswoord bestaande uit vier cijfers
dat de gebruiker kan inschakelen, uitschakelen en veranderen (zie "Programmering").
1-Op het display verschijnt het bericht:

2-Druk op een van
de toetsen "+", "-"
om het eerste
cijfer in te voeren

WEERGAVE DISPLAY TIJDENS HET MAAIEN
Terwijl de grasmaaimachine opgeladen
wordt, geeft de display "LADEN" weer.

Terwijl de grasmaaimachine zijn werk doet, geeft de display de
volgende gegevens
weer:
– snelheid motor linkerwiel
– snelheid motor mes
– snelheid motor rechterwiel
– spanning accu

Buiten de werkcycli van de grasmaaimachine, geeft de display de dag en het uur
voor de aanvang van het werk weer.

NL
LANGDURIGE STILSTAND EN WEER IN GEBRUIK NEMEN
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 root en de acculader zorgvuldig 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 "Laden
accu na langere inactieve periode").

Indien het antidiefstalalarm is ingeschakeld, schakel het eerst uit vooraleer de robot op te tillen (zie
"Programmering").
3-Berg de robot op een beschutte en
droge plaats op waar een geschikte
omgevingstemperatuur heerst van
10-30°C en waar buitenstaanders
(kinderen, dieren enz.) niet makkelijk
bij kunnen komen.
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4-Koppel het stopcontact van de
voeding (A) af.
5-Dek de acculader (C) af om te
voorkomen dat er materiaal in
terecht komt (bladeren, papier, enz.) en om de contactplaatjes te beschermen.
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-Steek de stekker van de voeding (A) in het stopcontact.
2-Herstel
de
algemene
stroomvoorziening.
3-Druk de knop (B) van de voeding op ON.

netvoeding (A)
drukknop (B)

acculader (C)
IDM - 41501710500.tif

Belangrijk

Indien het antidiefstalalarm is ingeschakeld, schakel het eerst uit vooraleer de robot op te tillen (zie
"Programmering").
4-Plaats de robot in de acculader.
5-Druk op de toets ON (A).
6-Voer het paswoord in (indien
gevraagd)
(zie
"Invoeren
paswoord").
7-Na enkele seconden verschijnt
op het display "LADEN".
8-Nu is de robot klaar voor gebruik (zie "Programmering").

toets “ON” (A)
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