
5.7 Winteropslag  (Deeltje uit de handleiding) 
 

Robomow®  

Verwijder de zekering van de accu en reinig Robomow® (zie sectie 5.2). Sla Robomow® binnenshuis 
op in een reine en droge ruimte, steunend op zijn wielen; zorg dat de bumper rondom vrij is.  
Plaats de accuzekering en verbind de winterlader met het stopcontact (figuur 5.3) gedurende de 
gehele periode wanneer Robomow® niet zal werken; kijk na of ‘Laadt op’ verschijnt en ‘Klaar – blijf 
opladen’ wanneer de accu volledig geladen is.  
 

 
 

Figuur 5.3 
Winterladen 

 
Het laadsysteem en de accu zijn zodanig opgevat dat ze de hele tijd van niet-gebruik kunnen 
opgeslagen blijven zonder gevaar van overladen, oververhitting of schade aan de accu.  

 

Laadstation / perimeterschakelaar  
- We bevelen aan het laadstation tijdens de winterperiode te verwijderen:  
- Trek de stekker van de voeding uit het net;  
- Open het laadstation / Het deksel van de perimeterschakelaar;  
- Maak alle verbindingen los bij het laadstationbord;  
- Verwijder het laadstation / de perimeterschakelaar en sla het op op een droge plek;  
- We bevelen aan de voeding op een droge plek op te slaan; als dat niet mogelijk is, bescherm dan 

de kabeluiteinden tegen vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation 
losgekoppeld zijn.  

- Verwijder de groene stekker van de perimeterdraden (maaivlakconnector) (steek hem op het 
laadstationbord voor volgend seizoen) en bescherm de uiteinden van de perimeterdraden tegen 
vocht om corrosie te voorkomen terwijl ze van het laadstation losgekoppeld zijn; U kan een 
Friendly Robotics draadconnector over beide draden draaien als bescherming gedurende de 
winter.  

Na de winteropslag  
- Kijk na of alle verbindingen, laadpennen en draadeinden rein zijn vóór de eerste actie; indien 

nodig kan u ze voorzichtig schoonwrijven met fijn schuurpapier van 200 grit fijnheid of hoger, of 
met staalwol van ‘00’ of hoger.  

- Stel het laadstation weer op en verbind alle draden met het bord;  
- Ga na of Robomow® de juiste datum en tijd toont. 


