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Productnaam: Robotgrasmaaier 
Model: E1800          Ip54 
Input: 29.4 V 4A 
Output: 29.4  V       4A 

Made in China 

 

 

 
 

 

1. INLEIDING EN VEILIGHEID 

1.1 Inleiding 

Bedankt voor de aankoop van ons product.  

U zult de extra vrije tijd die u krijgt doordankzij onze 
robotgrasmaaier te gebruiken om uw gras te maaien  
verkrijgt zeker waarderen. U zult versteld staan met 
van het uitzicht van uw gazon, en, nog beter, van de 
robot die dit voor u bewerkstelligd heeft het beste is, 
robot het voor u maakt. 

 
De robotgrasmaaier mag enkel gebruikt worden door 

diegenen personen die het begrijpen na het lezen van 

de instructies in deze handleiding grondig hebben 

doorgelezen en volledig begrijpen. 
 
Het pProduct, de productspecificaties en dit document 
mogen kunnen zonder verwittiging veranderd worden. 
Alle handelsmerken zijn eigendom van de respectieve 
eigenaars. 

BELANGRIJK! 
De volgende pagina’s bevatten veiligheids- en 
bedieningsinstructies. Lees en volg alstublieft alle 
instructies in deze handleiding op. Lees en herlees 
aandachtig alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen 
en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. 

 
 

 
 
1. WAARSCHUWING - dit is een gevaarlijke 

krachtmachine. Wees voorzichtig alstijdens  
tijdensu het gebruikt en volg de  alle 
veiligheidsinstructies en waarschuwingen op. 
 

1. . 
2. Lees aandachtig de handleiding/ 

gebruiksaanwijzing en volg alle veiligheids-
instructiesveiligheidsinstructies voor het 
gebruik van de machine.  

2.  
 

3. Bij gebruik van de maaier kunnen objecten 
door de lucht vliegen, wees voorzichtig. 

4. Houd kinderen, huisdieren en omstanders op 
afstand van de maaier tijdens gebruik. 

5. WAARSCHUWING - Gebruik de uitknop voor u 
de machine optilt of onderhoud verricht.  

6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger en zelfs 
geen stromend water om de maaier te 
schoon te maken. 

7. Scherpe roterende bladen. Houd uw handen 
en voeten uit de weg en til de maaier niet op 
aan dit onderdeel.  

1.8. WAARSCHUWING - Rijd niet op de machine.  
 

3.  Er kunnen objecten wegvliegen van de maaier 
bij gebruik, blijf op een veilige afstand als u de 
machine gebruikt, wees voorzichtig.  

4. Houd kinderen, huisdieren en omstanders weg 
van de maaier bij gebruik.  

5. WAARSCHUWING - Gebruik de uitzetknop 
voor u de machine optilt of eraan werkt.  

6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger of zelfs 
stromend water om de maaier te wassen. 

7. Scherpe roterende bladen. Houd handen en 
voeten weg en til de maaier niet op vanuit deze 
zone.  

8. WAARSCHUWING - Rijd niet op de machine.  

 
2. Specificatiesymbool 

Werkingsinstructies. Lees en volg alstublieft alle    

instructies in deze handleiding. Lees en herlees 
aandachtig alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen 
en omzichtigheden in deze handleiding. 

Het niet lDezen van deze instructies, waarschuwingen 
en omzichtigheden voorzorgsmaatregelen niet lezen 
kunnenkan leiden tot ernstige verwondingen en de dood 
van personen en huisdieren,  veroorzaken of schade 
aan persoonlijke bezittingen beschadigen. Het is niet 

toegestaan om het originele design ontwerp van deze 
robot te wijzigen. Alle wijzigingen worden op eigen risico 
gedaanuitgevoerd. 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Lees deze gGebruiksaanwijzing grondig door en 

 

 
Deze RRobot Grgrasmaaier kan 

gevaarlijk zijn bij foutief onjuist gebruik! 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,26 cm, Eerste regel:  0
cm, Afstand Voor:  7,35 pt, Regelafstand:  Exact 11,1 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Afstand Voor:  0,5 pt, Regelafstand:  Exact
11,9 pt

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial,
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,22 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Tekstkleur: Auto, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,25 cm,
Rechts:  0 cm, Afstand Voor:  0,5 pt, Regelafstand:  Exact
11,9 pt,  Geen opsommingstekens of nummering, Tabstops:
Niet op  0,63 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringstijl: 1,
2, 3, … + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 
0,22 cm + Inspringen op:  0,85 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,85 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Genummerd + Niveau: 1 + Nummeringstijl: 1,
2, 3, … + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op: 
0,22 cm + Inspringen op:  0,85 cm

Met opmaak: Rechts:  1,28 cm, Afstand Voor:  0 pt,
Regelafstand:  enkel, Genummerd + Niveau: 1 +
Nummeringstijl: 1, 2, 3, … + Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links
+ Uitgelijnd op:  0,22 cm + Inspringen op:  0,85 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial,
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,85 cm, Rechts:  1,28 cm,
Afstand Voor:  0 pt, Regelafstand:  enkel,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Rechts:  1,22 cm,  Geen opsommingstekens of
nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Aangepaste kleur
(RGB(35;31;32)), (Intl) Calibri, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak:  Geen opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Rechts:  1,22 cm,  Geen opsommingstekens of
nummering

Met opmaak: Rechts:  1,22 cm, Afstand Voor:  7,85 pt,
Regelafstand:  Exact 11,7 pt,  Geen opsommingstekens of
nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Eerste regel:  0 cm

Met opmaak: Inspringing: Eerste regel:  0 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Zhejiang Tianchen Intelligence&Technology Co., Ltd. 

Productnaam: Robotgrasmaaier 
Model: E1800         Ip54 

Input: 29.4 V        4A        85W 

Made in China 

S.N.:XXXXXXXXXXX 

ROHS 

Op de maaier geplakt Op het oplaadstation geplakt 

 

ADRES3. Adres 
Voer in opGa het adresmenu op het maaierscherm in en , 

druk op de knop op het oplaadstation., De maaier zal het 

juiste adres ontvangen, selecteer ja op het scherm om te 

bevestigen.  

De fFabriek heeft het adres al gekoppeld voor levering.  

S.N.: XXXX     XX       XX    XXX 
jaar maand datum nummer 

: Elektronische huishoudtoestellen mogen niet als 

huishoudelijk afval verwerkt worden. Recycle a.u.b. bij 

de juiste faciliteiten.  Vraag bij uw 
lokale autoriteiten of verkoper om 
recycleadvies.Check bij uw Lokale 
Autoriteit of verkoper voor 
recycleadvies. 

 

 

 

1.2   1.2 SSymbolen op de mMaaier 

Deze symbolen kunnen in op de maaier gevonden 
wordenvoorkomen. Bestudeer ze goed zodat u hun betekenis 
begrijpt.  

1. Het Deze symboolen vindt u op het deksel, lees  
voor gebruik aandachtig de betekenis onderstaande 

informatie doorvoordat u dit apparaat gebruikt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 

4  5 6 

7  8 9 

0 
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7  8 9 
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4. Oplaadstation symbool. - Inspecteer de maaizone en haal verwijder alle 
grote stukken objecten (speelgoed, takken, 
kledij, alles kleiner kleiner dan 6cm) weg 
alvorens voor het gebruik te maken van de 

maaier.  

- Til de maaier niet op of en inspecteer hem deze 
niet als wanneer de machine hij aan het werk 
is.  

 

- Zet de maaier altijd uit alvorens hem deze op te 
pakken of eraan te werken.  

 

 
Dit label is op het oplaadstation geplakt, zorg er a.u.b. 
voor dat deze zijde naar het gazon toe gedraaid 
isstaat. Indien dit niet gebeurtd, kan dit schade 
berokkenenveroorzaken.  

 

5. Waarschuwingssymbool. 

GEVAAR! Scherpe roterende 
bladen. Houd handen en voeten 
weguit de weg. Er kunnen 
ernstige verwondingen 
optreden.  

 
 

1.31.2 Symbolen in de 
Gebruiksaanwijzing 

 

Deze symbolen staan in deze gebruiksaanwijzing. 
 

 

 

Een waarschuwing toont geeft een gevaar voor 
kwetsurenverwonding aan. 
. 

 

 

 

Een informatiekader toont geeft het een risico op 

beschadiging van materiaal aan,, vooral als de 

instructies niet opgevolgd worden. Dit kader wordt ook 

gebruikt als er een risico is bestaat op verkeerd 

gebruik. 

 

1.41.3 Veiligheidsinstructies 

- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en volg alle 
veiligheidsinstructies en waarschuwingen op. 

 
- Deze machine heeft scherpe roterende bladen! Laat 

de maaier nooit zonder toezicht werken; houd 
toeschouwers, kinderen en huisdieren ervan uit de 
weg.  

- Laat nooit iemand op de maaier zitten of rijden. 
 
- Laat de maaier nooit besturen nooit door iemand die 

niet bekend is met de veiligheidsinstructies niet kent de 
maaier besturen.  

 

- Houd handen en voeten weg van de snijbladen en 
andere bewegende onderdelen. 

- Werk niet aan de maaier of en pas hem deze niet aan 
als hij aan hetwanneer de maaier loopt werk is. 

 

 
 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

   

 

OPGEPAST! 

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,41 cm, Eerste regel:  0
cm

Met opmaak: Onder:  0,25 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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- Als de maaier werkt in manuele handmatig 
moduswordt gebruikt dient u, moet er rondin de buurt 
van de maaier goede schoenen gedragen wordente 
dragen.  

- Gebruik de maaier niet op hellingen groter steiler 
dan 30° of gebruik hemzet in manueel handmatige 
modus als als hij hij niet kan gronden.  

 

- Gebruik de maaier niet als wanneer een 
veiligheidsoptie veiligheidsfunctie niet werkt of 
beschadigd is.  

 

- Schakel een de veiligheidsoptie veiligheidsfuncties 
niet uit.  

- Gebruik Draag sterke stevige handschoenen bij 
het inspecteren van of werken aan de bladen.  

 

- Draag oogbescherming en gebruik handschoenen 
bij het installeren van de virtuele draad en het 
bevestigen van de draadstaken/pinnen. Steek alle 
pinnen goed vast om er niet over te kunnen 
vallenstruikelen te voorkomen.  

 

- Gebruik voor het oplaadstation geen 
verlengsnoerkabel.  

- Gebruik enkel de originele 
batterijonderdelen/oplader voor deze maaier.  

 

- Gebruik de batterijonderdelen/oplader niet als 
wanneer de draad beschadigd is.  

- Plaats geen metalen objecten in de zone buurt van 
de oplaadbladen op het oplaadstation. 

- Plaats geen metalen objecten tegen de 
oplaadhoofden van de maaier.  

- Sproei geen water in op het dockkinggebied van het 
oplaadstation of op het controlepaneel van het 
oplaadstation.  

 

- De maaier heeft scherpe roterende bladen! Wees 
voorzichtig als wanneer de maaier maait, om ernstige 
verwondingen te vermijden. 

- Houd de grasmaaier in perfecte conditie door hem 

deze regelmatig te onderhouden zoals 
voorgeschreven door de fabrikant heeft 
voorgeschreven. Goed onderhoud zorgt voor 
betere prestaties en een langere levensduur 

dienstleven. 

- Om onomkeerbare onherroepelijke schade te 
vermijden voorkomen aan elektronica of 
elektronische onderdelen dient u, was je de 
robotmaaier niet te wassen met water onder hoge 
druk en steek je hem nietof (gedeeltelijk) onder te 
dompelen in water, aangezien hij de robotmaaier 
niet waterdicht is.  

- Het is absoluut ten strengste verboden om de robot 
in een explosieve en/of brandbare omgeving te 
houdenplaatsen. 

- De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken 
aan met ander mensen personen of hun 
eigendom. 

- Indien er zich op het werkterrein Vul kleine gaten 
kuilen of en kleine heuveltjes bevinden dient u deze 
vlak te maken.  op in de werkzone. Zo kan de robot 
perfect blijven werken.  

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Aangepaste kleur
(RGB(35;31;32)), (Intl) Calibri, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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2. PRESENTATIE 
 

 

2. PRESENTATIE 

Dit hoofdstuk bevat alle informatie die u moet weten voor de installatie. 

2.1 Wat zit er in de doos 
 
 

      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Noodknop 
Draaien om aan te zetten. 
Drukken om uit te zetten.  

2 Lcd-scherm 

Oplader 
 

Virtuele draad (100m): 
Gebruik om het maaigebied aan te 
duiden en een virtuele muur te maken. 

3 Aan/uitknop 

4 Bladbescherming 

5 Oplaadblad 

6 Blad 

Virtuele draadaansluitingen (10stks): 
Gebruik om de virtuele draad aan te sluiten. 

Pinnen (100stks): 
Gebruik om de virtuele draad aan de  

7 Thuisknop 
Druk hierop als de maaier 
aanstaat om hem deze 
automatisch naar het 
oplaadstation te brengenlaten 
rijden.  

8 Oplaadlicht 
Rood: opladen 
Groen: volledig opgeladen/ 
vrijinactief. 

9 Virtuele draad licht 
Kleurloos: goed aangesloten 
Rood: gebroken draad / 
vrijinactief 

10 Oplaadcontact 

11  Virtuele draadcontact 

rood contact 
zwart contact    

Gat voor staak  

13 Oplaadhoofd 

grond te nagelen rond de 
tuinperimeter tuinomtrek en rond 
obstakels.  

Extra bladen (3stks) 
 

Staken (4stks): 
Gebruik om het oplaadstation 
aan de grond te bevestigen.  

Engelstalige Nederlandstalige 

gebruiksaanwijzing handleiding 

Oplaadhoofd 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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2. PRESENTATIE  

 

 

 
 
 

 
Verwisselbare delen: 
1. Bladen 
2. Virtuele draad 
3. Virtuele draad connectoren 
4. Pinnen 
5. Staken 

6. Achterwielen 

7. Voorwielen 
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2.2 Functie van de E1800 
- Optilsensor 
Er zijn optilsensoren Ttussen de bovenkant en het 
midden van de maaier bevinden zich optilsensoren. Als 
de maaier opgetild wordt, zal hij binnen de enkele 
seconden stoppen met werken.  

- Kantelsensor 
Er zijn bevinden zich ook kantelsensoren op de 
maaier., Aals de maaier meer dan 30 graden 
gekanteld is wordt in eenderwelke richting dan ook, zal 
hij binnen de 2 seconden stoppen met werken. 
 

Twee snijmethodes 
Er zijn twee snijmodi in Dde maaier heeft, twee snijmodi: 
rechtdoor ga recht en ga in een cirkel (hoge efficiëntie).  
In de ‘aAuto’-stand, selecteert de maaier intelligent de 
beste snijmodus.  
Hij De maaier gaat zal rechtdoor gaan als het gras kort of 
ververspreid is, en hij gaatmaait in een cirkel als het gras 
dicht bij elkaar groeit en lang is. In manuele handmatige 
modus zal de maaier gaan naar waar jij u hem stuurt.. 

welke richting, zal hij binnen de 2 seconden stoppen met 
werken. 
 

-  Botssensor 
De volledige bovenkant kan bewegen. In zowel de 
voorkant als de zijkanten van de maaier zitten 
botssensoren die geactiveerd worden als wanneer 
de maaier op tegen een vast object stoot, als dat 
object minstens 6 cm groot is. Als de botssensor 
geactiveerd wordt, zal de maaier in een andere kant 
richting opgaanrijden.  

 

-  Regensensor 
Er zijn twee regensensoren Oop de maaier zitten 
twee regensensoren. De maaier zal automatisch 
naar het oplaadstation gaan terugkeren als wanneer 
het regent.  
Regensensoren kunnen AAN/UITaan- en uit gezet 
worden in met het controlepaneel.  
Aan: de maaier keert terug wanneer zal teruggaan als 
het regent.  
Uit: de maaier zal verder gaangaat door wanneer als 
het regent.  
- Wifi 
De IOS-gebruiker kan op "EGROBOT" zoeken in de 
Apple store om de bijbehorende applicatie te 
downloaden. 
De Androidgebruiker kan "EGROBOT" zoeken in de 

Google Play Store om de applicatie te downloaden. 

- Aanraaksensor 
Raak het handvat aan als wanneer de maaier aan het 
snijden is en hij de maaier zal stoppen.  

 

- Maaischema 
Maak een wekelijks maaischema (maandag tot 
zondag, een voor keer per elke dag) vanuit in het 
controlepaneel; dDeze functie moet samen met de 
ZONE-functie gebruikt worden. 

 

- Antidiefstalfunctie 
De mMaaier is beschermd tegen diefstal met een 
wachtpaswoord om niet gestolen te worden. Meer 
zelfsBovendien kan, de maaier kan niet aangezet 
worden zonder een oplaadstation. 

 

- Snijbreedte: 21cm 
- Gemakkelijk aanpassen van dee snijhoogte 

aanpassingen 
U kunt 2.5cm-5.5cm geselecteerd selecteren op het 
lLcd-scherm. 
- Auto-opherlaadsysteem 
Als de maaier merkt registreert dat hij er weinig batterij 
heeftoverblijft, zal het hij de snijmotor afzetten en de 

virtuele draad zoeken. Wanneer de maaier deze 
gevonden heeft zal de maaier deze 
Eens hij die gevonden heeft, zal hij die volgen naar het 
oplaadstation volgen en automatisch opladen. Eenmaal s 
hij volledig opgeladen is, zal de maaier terug inop stand-
bystand-by modus gaan komenstaan.  

 

- Noodstopknop 
Op de bovenkant van de maaier bevindt zich een Er is 
een rode noodknop op de bovenkant van de maaier in 
het rood.  
Draai hem aan de knop om de maaier aan te zetten.  
Druk erop op de knop om hem de maaier af uit te 
zetten. 
 
 

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,23 cm, Eerste regel: 
0,01 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,24 cm, Verkeerd-om: 
0,01 cm

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Eerste regel:  0 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Eerste regel:  0,02 cm, Rechts:  0
cm, Regelafstand:  Exact 10,6 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet

Met opmaak: Lettertype: Vet, Nederlands (standaard)
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2. PRESENTATIE  

 

Virtuele draad 
De robotgrasmaaier kan niet zonder virtuele draad 
werken . (we stellen voorraden aan om 100m-600m 
virtuele draad te gebruiken). De maaier zal de virtuele 
draad volgen naar het oplaadstation. De virtuele 
draad is vormt een virtueel hek. Hij De maaier zal op 
de virtuele draad blijven volgen tot hij het zijn 
oplaadblad tegenkomt, dan gaat zal de maaier van 
het van de virtuele draad afgaan en begint beginnen 
hij met snijdenmaaien.  
 
 
- De mMaaier stopt met werken als de virtuele 

draad afgebroken is of als het oplaadstation 
geen energie meer heeft.  

Als de virtuele draad gebroken is, of het 
oplaadstation geen energie meer heeft, zal de maaier 
binnen de 3 seconden stoppen met werken.  
 
- Vijf stappen om de maaier veilig te starten 
Er zijnOm de maaier te starten volgt u deze vijf 
nodige stappen om de maaier te starten:  
1. Verbind het oplaadstation met de oplader en zorg 

ervoor dat het oplaadlichtje groen kleurt.  
2. Verbind de virtuele draad met het oplaadstation en 

zorg ervoor dat het goed verbonden is (virtuele 
draad lichtje is kleurloos).  

3. Zet de aan-knop aan en roteer draai de 
noodknop.  

4. Geef Voer het paswoord wachtwoord in en 
selecteer de modus.  

5. Selecteer werktijd, indien nodig (10-500min). 
5.  
- Overladen Overbelastingsbescherming 
De borstelloze snijmotor en elk van de twee 
loopmotorens worden constant in het oog 
gehoudengemonitord tijdens het werk, voor het geval 
ze overladen overbelast rakenworden. In diat geval, 
zal de motor stoppen met werken.  

 

- Waterproof 
De maaier heeft een wWaterproof ontwerp, er ismet 
een innerlijke interne bescherming onder de 
bovenkant die de binnenste interne delen beschermt 
tegen vochtigheid. 
De waterproof waterdichtheidsklasse is IP54. 
- Lcd-scherm 
- Gyroscoop 
De maaier heeft een gyroscoop om hem recht te laten 
gaan rijden op schuine stukkenterreinen.  
 
- Subzone- instelling 
U kunt voor de maaier een Subzone instellen voor de 
maaier om te snijdenwaar gemaaid moet worden. Dit 
werkt goed voor een groot gazon. Zie Deel 5.12. 

Deze functie moet samen met schema gebruikt 
worden. 

 
- Verschillende Ttalen selectie. 
-  

- WeideBereik 
Er zijn vier bereikweideopties. De gebruiker kan 

kiezen hoe ver de afstand kiezen wanneer de 

robot gaat vanaf het raken van de virtuele draad, 
afhankelijk van raakt volgens de conditie van de 

verschillende gazons. 

 
- Intelligente snijhoogte aanpassing 
Er zijn 7 instellingen die direct op het scherm ingesteld 
kunnen worden. 

Met opmaak: Tekstkleur: Aangepaste kleur (RGB(35;31;32)),
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,22 cm,
Eerste regel:  0,02 cm, Rechts:  0,3 cm, Regelafstand: 
Meerdere 0,9 rg

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,22 cm,
Eerste regel:  0,02 cm, Rechts:  0,3 cm, Regelafstand: 
Meerdere 0,9 rg

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,27 cm,
Eerste regel:  0,02 cm, Rechts:  0,3 cm, Regelafstand:  Exact
10,9 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 8 pt, Nederlands
(standaard)

Met opmaak: List Paragraph1, Inspringing: Verkeerd-om: 
0,4 cm, Rechts:  0,3 cm, Regelafstand:  Exact 11,7 pt,
Meerdere niveaus + Niveau: 1 + Nummeringstijl: 1, 2, 3, … +
Beginnen bij: 1 + Uitlijning: Links + Uitgelijnd op:  0,2 cm +
Inspringen op:  0,63 cm, Tabstops:  0,63 cm, Left

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Tekstkleur: Aangepaste kleur (RGB(35;31;32)),
Nederlands (standaard), Verbreed met  0,1 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,21 cm,
Verkeerd-om:  0,05 cm, Rechts:  0,3 cm, Regelafstand:  Exact
10,7 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm

Met opmaak: Platte tekst, Inspringing: Links:  0,23 cm,
Rechts:  0,3 cm, Regelafstand:  Exact 11,2 pt

Met opmaak: Lettertype: 8,5 pt, Niet Vet, Nederlands
(standaard)

Met opmaak: Kop 5, Inspringing: Links:  0,23 cm, Rechts: 
0,3 cm, Meerdere niveaus + Niveau: 1 + Nummeringstijl:
Opsommingsteken + Uitgelijnd op:  0,25 cm + Inspringen op: 
0,58 cm, Tabstops:  0,56 cm, Left

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Platte tekst, Uitvullen, Inspringing: Links:  0,21
cm, Verkeerd-om:  0,01 cm, Rechts:  1,37 cm, Regelafstand: 
Meerdere 1,03 rg
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2. PRESENTATIE 
 

 

 

2.3 Technische datagegevens 
 

Model Nr. E1800 Batterij 

Maaier technische datagegevens Type batterij Lithium 

Brutogewicht 19KGS Batterijcapaciteit 4.4Ah 

4.4Ah 

6.6Ah 
Nettogewicht 16KGS Oplaadtijd ≤2 uur 

≤2hours 

≤3hours 
Maaiergrootte 52*39*27cm(LWH) Gemiddelde werktijd 2-3 uur 

2-3hours 

3-4hours 
Nominaal vermogen 85W Functies: 

Geluid ≤60db Volg virtuele draad wandeling is optioneel 
 

 

Hoeveelheid snijbladen 3pcs3stks Maaier is wordt uitgeschakeld wanneer de batterij 
laag is en keert terug naar het zonder kracht naar 
oplaadstation 

 

Snijhoogte 2.5-5.5cm Maaier is wordt uitgeschakeld als wanneer de 
virtuele draad afgebroken wordt. 

 

Snijbreedte 21cm Intelligente snijhoogte aanpassing 
 

 

Snijsnelheid 35m/min Regensensor  

Rotatiesnelheid bladen 3000rpm Auto-herlaadbaaroplaadbaar  

Heuvelcapaciteit 30° graden Max helling Intelligent draaien  

Max. werktemperatuur 

functie 
omgevingstempomgeving. 

40℃°C Ga rechtdoor 
 

 

Dekking (voor per 1 
oplaadbeurt) 

500m
2 
±20％ 

 
 
 

700m2±20％ 

Antidiefstal 
 

 

Werkcapaciteit 1500m
2 
±20％ 

1500m
2
±20％ 

1800m
2  
±20％ 

Optilsensor  

 

OpgepastLet op: 
Hoe groter de te maaienDe grootte van de zone is 
die per oplaadbeurt gemaaid kan worden hangt af 
van de staat van de bladen en het type gras, 
groeisnelheid en vochtigheid. De vorm van de tuin is 
ook belangrijk. Als de tuin vooral uit open veld 
bestaat, kan de maaier meer per in een uur maaien 
dan als wanneer de tuin uit meerdere kleine veldjes 
bestaat die gescheiden worden door bomen, 
bloembedden en wegenpaden. 
 

Kantelsensor 
 

 

WIFIWifi-aApplicatie 
 

 

Botssensor  

Lcd-scherm 
 

 

Waterproof 
 

 

Aanraaksensor 
 

 

Tijdinstellingssysteem 
 

 

Oplaadstation en virtuele draad Noodknop  

Grootte oplaadstation 70*50*17cm(LWHLB
H) 

  WachtPasswoord instelling 
 

 

Max lengte virtuele draad 600m/0.5mm Gyroscoop  

Standaardlengte virtuele draad 100m/0.5mm Taaloptie 
 

 

 Subzone-instelling 
 

 

 WeideBereik-optie 
 

 

2.4 Werkroute 

2.4  

 

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Tabel met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...

Met opmaak ...
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Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE 
 

 

 
 
 
 
 

Pin 

3. INSTALLATIE 

Dit hoofdstuk gaat behandelt de installatie van de 
maaierover hoe je deze maaier moet installeren. Voor 
de installatie te starten, moet dient u je het vorige 
voorgaande Hhoofdstuk (2. Presentatie) te lezen. 

Lees dit volledige hoofdstuk alvorens de installatie te 
starten; hHoe de installatie gedaan wordt uitgevoerd, 
heeft ook een effect op hoe de maaier zal werken. Het 
is daarom belangrijk om de installatie goed te plannen. 

3.1 Voorbereidingen 

Training 
- Lees zorgvuldig de instructies. Wees Zorg dat u 

bekend bent met dehet beheer controles en het 
goede gebruik van de maaier. 

- Laat de maaier niet gebruiken door personen 
niemand die niet bekend is zijn met deze instructies 
of door kinderen de maaier gebruiken. Lokale 
wetten kunnen beperkingen stellen aan de leeftijd 
van de bestuurder limiteren.  

- De operator bediener of gebruiker is 
verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan 
andere mensen personen en hun eigendommen.  

 

3.2 Hardware aanpassingen 

Bladaanpassing 
Het maaisysteem van deze maaier is gebaseerd op  
effectief en efficiënt energiegebruik. In tegenstelling tot 
andere grasmaaiers, snijdt deze maaier het gras in 
plaats van het af te draaien.  

De rRegensensoren op de maaier zijn optioneel (Zie P15-
5.8 REGEN), we raden je u aan om de maaier te 
gebruiken als wanneer het droog is om het best 
mogelijke resultaat te verkrijgen., zelfs al kan Dde 
maaier kan in de regen gebruikt kan worden, maar plakt 
nat gras plakt snel aan de maaier en de maaier kan hij   

sneller uitglijden op steile heuvels uitschuiven.  

De bladen moeten in goede conditie staat zijn verkeren 
om het beste maairesultaat te bereiken. Om het blad zo 
lang mogelijk scherp te houden, is het belangrijk dat er 
op het gazon geen takken, kleine stenen en andere 
objecten (vooral de objecten kleiner dan 6 cm) liggen. 
Vul a.u.b. alle kleine gaten kuilen en zelfs vlak kleine 
heuvels af om ervoor te zorgen dat het oppervlak vlak 
is. 

 

Hoe past u  je de snijhoogte aan: 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door 
op       te drukken. 

2. Selecteer SNIJHOOGTE en ga erin doorbevestig 
door op      te drukken. 

3. Selecteer een snijhoogte van 2.5-5.5 door op        
3. te drukken. 

4.  Bevestig door     te drukken. 

 
Uitleg snijhoogte: neem bijvoorbeeld 3cm. 
 

3.3 Oplaadstation installatie 
 
- Kies de beste plaats voor installatie:, zorg ervoor 
dat hij deze plek vlak is, zonder een 
vochtbronwater, zonder magnetische krachten en 
zonder eenof andere objecten. voor het 
oplaadstation.  
-  

 

Oplaadstation De bbeste installatieplaats 
voor het oplaadstation: 
1. Zorg ervoor dat het vlak is 

2. Geen magnetische krachten 

3. Geen water en ver van plassen 

4. Geen obstakels voor het oplaadstation  

 

- Zet Plaats het oplaadstation a.u.b. op een horizontale 

plaats plek in de juiste richting. 
 

 

 
 

 
- Leg de virtuele 

draad zoals op 
de afbeelding 
toontafgebeeld. 

 

 
- Zet het 
oplaadstation 
vast met vier 
staken en een 
hamer. 

. 
 

X 

X 
O
K 

  

 
 

 

3cm 

3C
M

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,22 cm, Eerste regel: 
0,06 cm, Rechts:  0,65 cm, Afstand Voor:  2,95 pt,
Regelafstand:  Meerdere 0,96 rg

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Vet, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial,
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,68 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Afstand Voor:  0,1 pt

Met opmaak: List Paragraph1, Uitvullen, Inspringing: Eerste
regel:  0,04 cm, Rechts:  1,24 cm, Regelafstand:  Meerdere
0,81 rg, Meerdere niveaus + Niveau: 1 + Nummeringstijl:
Opsommingsteken + Uitgelijnd op:  -0,17 cm + Inspringen op:
 0,06 cm, Tabstops:  0,33 cm, Left

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE 
 

 

 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Denk er bij het plaatsen van het oplaadstation aan 
datVoor je het oplaadstation op het gazon plaatst, 
moet de maaier zeker de virtuele draad met de 
klok mee (rechtsom) moet volgen en volgen en 
terugkeren naar het station.  gaan in WIJZERZIN. 

IMPORTANT BELANGRIJKE INFORMATIOEN 

Betreed de plaat van het oplaadstation niet en stap er 
niet op. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Markeren

Met opmaak: Markeren
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3. INSTALLATIE 
 

 

 
 

 

3.4 Installatie van de vVirtuele draad installatie 

De virtuele draad kan op de volgende manieren 
geïnstalleerd worden: 
- Bevestig de draad aan de grond met pinnen. 

- Begraaf de virtuele draad onder het gras en 
bevestig hem deze op de grond met pinnen 
zodat de maaier de draad niet afsnijdt.  

 
Voeg pinnen toe om de virtuele 

Het wordt aangeraden omU kunt de virtuele draad 
beter aan de grond nieten, op de grond te pinnen. 
Als indien je u in de eerste paar weken nog 
aanpassingen wilt aanbrengen doen aan de virtuele 
draad, gaat dat binnen de paar weken..  

- Begraaf de draad 
Het wordt aangeraden om de virtuele draad te 
begraven (max diepte: 5cm) als je u de tuin wilt 
omspittenverticuteren of beluchten.  

Indien nodig kunnen de twee methodes ook 
gecombineerd worden, dus één deel vastgepind en 
een ander deel begraven.  

- Installeer de virtuele draad met pinnen op 1 
meter afstand van elkaar. Het is het beste om 
een glooiende lijn te gebruiken maken in plaats 
van scherpe hoeken. Zie afbeeldingen. 

virtuele 
draad

draad op de grond te houden, 
onder het gras.  
 

- De minimumafstand tussen de voorkant van het 
oplaadstation en een obstakel is 2 meter. En zorgLet 
erop  ervoor dat de virtuele draad afstand van de hoek 
voor het oplaadstation  

- minstens 2,.5 meters is, in een rechte lijn met de 
virtuele draad loopt vanaf het oplaadstation, voordat deze 
een hoek maakt. 

 

- Als een hoog obstakel, bijvoorbeeld een huis, muur, 
hek of ander obstakel groter hoger dan het snijgebied 
van de werkzone aan de werkzone grenstis, dan moet 
de virtuele draad minstens 40 cm van dat obstakel 
liggen. Diat zorgt ervoor dat de maaier niet botst op het 
obstakel. 

 

- Als een pad of grond op dezelfde hoogte van als het 
snijgebied ligt, moet de virtuele draad minstens 10cm van 
de rand liggen.  

 
- De minimumafstand tussen de rand van het een 
zwembad en de virtuele draad is 40 cm. 

 

- De minimumafstand tussen twee hoeken is 1 meter. 
 
 
 
 
 
 

- De minimumafstand maximale afstand 
tussen van de virtuele draad tot van en 
naar het eiland is 1cm., en Zzet de twee 
draden vast met 1 pin.  

 
 
 

- Er zijn twee types manieren om de 

virtuele draad rond het oplaadstation 
vast te zetten. 

 
Zet het oplaadstation dicht bij een 

 

Min:40cm 

10cm 

 

 Max:1cm 
  

 
Min:40CM4

 

OK 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Pinnen die in hHarde of droge grond kan ervoor 
zorgen dat de pinnen worden gestoken kunnen 
afbreken als je ze erin steekt. In extreme gevallen, 
kan het helpen om het gazon waarin u je de pinnen 
in steekt water te geven. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: List Paragraph1, Inspringing: Eerste regel: 
0,07 cm, Rechts:  0,36 cm, Afstand Voor:  3,35 pt,
Regelafstand:  Meerdere 0,96 rg, Meerdere niveaus + Niveau:
1 + Nummeringstijl: Opsommingsteken + Uitgelijnd op:  10 cm
+ Inspringen op:  10,2 cm, Tabstops:  10,46 cm, Left

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Tekstkleur: Aangepaste
kleur (RGB(35;31;32)), Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Tekstkleur: Aangepaste
kleur (RGB(35;31;32)), Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Tekstkleur: Aangepaste
kleur (RGB(35;31;32)), Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Tekstkleur: Aangepaste
kleur (RGB(35;31;32)), Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Tekstkleur: Aangepaste
kleur (RGB(35;31;32)), Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: Arial, 10 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE  

 

hoek. Neem aub, zie de ‘locatie’ op de 
afbeelding als voorbeeldvoor 
referentiedoeleinden. 

 
Zorg er a.u.b. voor date er een rechte 
lijn van minstens 2,5m is loopt vanaf 
voor het oplaadstation. Het 
oplaadstation moet zo ver mogelijk van 
een plassen of andere waterbronnen 
liggen. 

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE 
 

 

 

- Gebruik de virtuele draad om zones binnen de 
werkzone zones te isoleren door eilanden te 
maken rond gebieden die niet botsenniet tegen 
een botsing kunnen, bijvoorbeeld bloembedden en 
fonteinen. Leg de draad over het gebied, routeer 
hem rondnaar en rondom de te isoleren zone 
dezelfde zone die geïsoleerd moet worden en ga 
dan rond langs dezelfde route terug. Als er pinnen 
gebruikt worden, moet de draad onder dezelfde 
pin liggen bij de terugkeerroute. Als de virtuele 
draad van en naar het eiland maximum 1 cm van 
elkaar licht, kan de maaier over de draad rijden. 

 

- Als beschermde obstakels dicht bij elkaar geplaatst  

- Men moetPas bij het leggen van de virtuele draad op 
oppassen bij het maken van eendat u geen  hoek 
maakt schermer die scherper is dan 90 graden als 
men de virtuele draad legt. Een hoek scherper dan 
90 graden kan ervoor zorgen dat de maaier de draad 
niet terugvindt. We kunnen hemDe hoek kan in 
plaats hiervan groter dan 90 graden maken worden 
gemaakt, zoals de afbeelding hieronder toont. 

 

Juiste  hoek set-up, 
meerdere hoeken te 
gebruikenworden 
gebruikt om een 
hoek van 90° of 
minderscherper  te 
vermijden. 

zijn, isoleer hen deze dan individueel, met een 
doorlopend,  
virtueel eiland., als Indien de obstakels dicht bij de 
rand zijnliggen, laat deze dan uit buiten de 
maaizone. 

Verkeerde 
hoek-set-
up 

vermijden . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Groter dan 2m 

 
 
 
 

Goede setup in scherpe hoeken 
 
 

 

- De afstand tussen het oplaadstation en de het 
virtuele draad eiland moet minstens 2 meter 
zijnbedragen.  

Virtuele draad verbinden 

 

-Als de virtuele draad niet lang genoeg 
is en gesplit moet worden,; gebruik 
dan de bijgevoegde draadconnector. 
Hij Deze is waterproof en geeft een 
goede elektronische verbinding.  
Om te splitten: steek beide kabeleinden in 
de connector. Druk nu de top van de 
connector goed aan. Gebruik een tang 
aangezien de onderkant moeilijk is om zelf 
handmatig dicht te duwen. 

 

Max: 1cm Max: 1cm 

Min: 2m 

Max: 1cm 

40cm 

Virtuele draad 
Virtuele draad 

 

  

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Links

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,47 cm, Eerste regel:  0
cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren
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3. INSTALLATIE  

 

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE 
 

 

 

3.5 Installatie van de oOplaadhoofdeninstallatie. 
 

 

Draai de oplaadhoofden a.u.b. met de klok mee 

(rechtsom) op het oplaadstation in wijzerzin.  
 
 

3.6 Virtuele draad en oplaadstation verbinden. 
 

1. Knip in de twee uiteinden 
van de virtuele draad op 
een lengte van 1cm, die 
gemakkelijk is om de 
terminal van de virtuele 
draad terminal op het 
oplaadstation te bereiken.  
Haal de silicone van de 
draad.  

2. Verbind de twee geknipte uiteinden van de virtuele 
draad met de terminal van de virtuele draad terminal 
op het oplaadstation. 

Houd a.u.b. rekening met de positieve en negatieve 
geladenheidlading. 

 

Energieverbinding. 

1. Verbind oplaadterminal b met oplaadstation het 

oplaadterminal van oplaadstation a. 

Verbind 1 van plug a naar 1 van plug b en schroef 

vast 

 het goed dicht. 
 

 

2. Verbind de oplader met de 

energieverbindingstroomtoevoer. 3.Oplaadlicht op 

station is groen: laadt niet opniet opladen. 
Oplaadlicht op station is rood: opladenlaadt op. 

3.7 Herladen. 

1. Herlaadvoltage: 24V 
Herlaadampère: 4A 

2. Als het het scherm een 
de rechts afgebeelde 
beelden en tekst 
weergeeft afbeelding 
rechts toont, zal de 
robot zijn virtuele 
draad vinden 

opzoeken en die deze 
volgen naar het 
station om te 
herladen.  

 
3. Het scherm zoals 

rechts afgebeeld geeft 
aan toont een 
afbeelding rechts dat 
hij de robot aan het 
herladen is. 

 
 

 
4. 

Het scherm zoalstoont 
een afbeelding rechts 
afgebeeld geeft aan 
dat de robot , hij is 
aan het opladen is. 
De regensensoren 
zijn geactiveerd. 

 

 

3.Het lichtje van de virtuele draad licht is kleurloos terwijl 
wanneer de virtuele draad goed in het oplaadstation zit. 

- + + - 

2 1 1       2 

Oplaadterminal op 
oplaadstation 

Oplaadterminal 
op oplader 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Alle knoppen (behalve de noodknop en de 
aanknop) zijn geblokkeerd, wat betekent dat ze 
niet gebruikt kunnen worden als terwijl de robot 
aan het herladen is. 

 
    

 

         

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3. INSTALLATIE  

 

Een verkeerde verbinding tussen de virtuele draad en 
het oplaadstation zorgt voor een knipperend rood licht 
en een piepend geluid van uit het oplaadstation. 

 
 

5. Wanneer dDe maaier volledig herladen is, gaat rijdt 
het enkele centimeters terug van het oplaadstation 
af en stopt daar hier als hij in stand-by modus gaat 
nadat hij volledig herladen is. 

 

 
  

  

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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3 

4. CONTROLEPANEEL 
 

 

4. CONTROLEPANEEL 

Controlepaneel aanuitzicht 
 

 

 

Scherm 

A.Oplaadstation-symbool 
B.Werkschema-symbool  
C.Regensensor-symbool 
D.Gyroscoop 
E. Lijnsymbool 

F. Automodus 

G.Batterijvoltage 

H.Maand/Datum I 

. Week 

J . Uur / Minuut 

K 

Aanrakingssensor 

 

 

 

. 

Aanrakingssensor 

Functie-instelling 

Zone-instelling  

Vraag 

 

 

H I J 
 

Omhoog / + : 
- selecteer ga omhoog in het menu, ga omhoog 
-selecteer menu, ga naar links in het menu 
- verhoog de geselecteerde waarde Selecteer figuur, betekent + 

Enterknop 
-Om je uw keuze te bevestigen of in te gevenvoeren. 

4 Omlaag / - 
- ga omlaag in het menu 
- ga naar rechts in het menu 
- verminder de geselecteerde waarde  selecteer menu, ga naar beneden 
-selecteer menu, ga naar rechts 
- Selecteer figuur, betekent - 

5 Thuisknop 

 

  

  

A B C DE K F G 

1 

2 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Druk op deze knop als de maaier aan het werk is. Hij gaat 
keert dan automatisch naar zijn oplaadstation terug om te 
herladen.  
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APP 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 

 

 

 
De APP app is beschikbaar voor IOS en Android. 

Download en Installeer： 

Androidgebruikers, zoeken aub “EGROBOT” in de Google Play Store om te downloaden.  

IOS-gebruikers, zoeken aub “EGROBOT” in de Apple Store om te downloaden. 

Verbind de eerste keer het oplaadstation en de virtuele draad en zet de maaier aan volgens 

zoals beschreven in de handleiding. Ga dan naar het smartphone- instellingenscherm – Wifi 

om het toestel te verbinden. Denk er a.u.b. aan dat het ongeveer 3-5 minuten duurt om het 

toestel te verbinden, en het toestel kan enkel maar verbonden worden met één telefoon 

tegelijkertijd verbonden worden.  

Het gebruik van de App: 

Klik op de APP app die je u geïnstalleerd heefbt, en open hemdeze. 

 
 

 

Afstandsbediening Controle Functie 
 

1.Druk op ”Auto”., Dde maaier zal 
automatisch werken. 

 

2. Druk op “Afstand (“Remote”)., Dde 
maaier zal manueel handmatig 
werken en de gebruiker kan de maaier 
laten werkenbesturen met zijn 
telefoon. Let op, in Afstandsmodus 
Remote modus zal de robot de draad 
en het , station niet herkennen.  

 

3. Druk “Thuis (”Home”)., Dde robot zal 
automatisch terugkeren naar het 
oplaadstation gaan. 

 

4.Druk V“Verander (“Switch”).  kan 
Dde robot zal stoppen en het 
scherm zal naar overschakelen op 
het hoofdscherm gaan. Let op, dit 
werkt niet als de robot aan het 
opladen is.  

4.  

5.We kunnen dDe bladen kunnen 
worden beheerd door controleren 
door op “MAAI (“MOW”)” te klikken, 
in de hoek rechts onder in de 
rechteronderhoek.  

 
 

 

 

Functie-instelling 
1.Ga naar dit menu, we kunnenhier 
kunt u het adres van de maaier 
aanpassen van 01 tot 58. 

 

2. Er zijn 11 taalopties, en 4 opties 
voor de bereikweidefunctie. 

 

3.Functies zoals uUltrasonische 
golven, regen sensor, 
aanraaksensor, druksensor, kompas 
en aAudio -alarm, kunnen uitgezet 
worden.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum & Week & Tijd instellingen 
 
De gGebruiker kan een 
specifieke tijd op dit scherm 
instellen. 
 
Sla a.u.b. uw instellingen op. 
 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 11 pt, Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: 5,5 pt, Tekstkleur: Auto,
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak:  Geen opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Nadat we u de instellingen hebben 
heeft aangepast, klikt  jeu op 
“OpslaanSave”  
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,19 cm, Regelafstand: 
Exact 227,1 pt

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Maaierstatus Vraag 

 
1. Klik op “Maaier rijtijdlooptijd (”Mower running time), zo krijgen 
weziet u de totale rijtijd van de maaier.  

 
2. Klik op “Maaier oplaadtijd (”Mower charging time), zo kunnen 
kunt u we de totale oplaadtijd van de robot instellen.  

 
3. We U kuntnen de het voltage van de robot krijgenbezichtigen.  

 
Werkzone instelling 

 

Dit deel wordt gecombineerd met 
pagina 13-14 van de 
gebruiksaanwijzing. 

 

Voer de “Zonelocatie instelling 
(“Area location setting”) ” in:  
 
1.verdeel, voor je u naar dit scherm 
gaat, verdeel de tuin in verschillende 
zones die jij u als gebruiker nodig 
hebtheeft.  

 

2.kies de zones die je u ingesteld heefbt 
en sla op, start daarna met het 
lokaliseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voer de Zone werktijd instelling in  

1.kies de werkdag van de week. 

2.stel de starttijd van de rRobot in, stel 
de werktijd dan in voor elke zone in en 
sSla op. 

 

Houd er rekening mee dat als er bijv. 3 
zones zijn, de werktijden enkel in die 3 
zones ingesteld moeten worden, stel de 
tijd niet in voor de niet-geselecteerde 
zones.  

 
4.Klik “Vraag Maaierstatus 
(“Querying Mower-state”)” 
om de alertinfo te krijgen.  
 

Robotgrasmaaier met wifi-functie zonder afstandsbediening 
inclusiefinbegrepen.  

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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5. GEBRUIK 
 

 

5. GEBRUIK 
BELANGRIJKE INFORMATIE 

 

- Laat de maaier niet onbewaakt zonder toezicht 
werken als je u weet date er huisdieren, kinderen of 
mensen personen in de buurt zijn. 

- Maai enkel in bij daglicht of goed kunstlicht. 
- Laat de maaier niet op nat gras werken. 
- Bestuur de maaier niet op blote voeten of met open 

schoenen. 
- Draag altijd goed schoeisel en een lange broek. 
- Zorg altijd voor dat u schoeisel schoenen draagt op 

hellingen. 
- Handel extreme voorzichtig als wanneer de maaier 

naar je u toe gedraaid isstaat. 
- Zet de maaier altijd aan zoals de instructies 

voorschrijven, met je uw voeten ver van het blad. 

 
5.2 De maaier starten 
Er zijnU kunt twee locaties om de maaier te op twee 
locaties starten.  
1. Neem Breng de maaier in wijzerzinmet de klok mee 

(rechtsom) op de virtuele draad, zorg ervoor dat de 
maaier niet verbonden is met de twee oplaadbladen 
op het oplaadstation. Anders is staat de maaier in 
herlaadmodus en kan hij de maaier niet gestart 
worden. 

2. Neem Breng de robotmaaier naar het startpunt. 
Zet de LIJN afuit, de robot begint onmiddellijk het 
gazon te snijden. 

Zet de LIJN aan, de robot zal de virtuele draad volgen 

voor één cirkel keer in de rondte volgen en zal eerst 
op de virtuele draad snijden. 

 

De robot starten. 

1. Zet de aAan-knop onder de maaier aan. 

2. Zet de Noodknop uit om de robot te starten.  
3. Geef Voer het paswoord wachtwoord in (initieel 

paswoordwachtwoord:1234) indien geselecteerd. 
 

4. Selecteer AUTO modus, de maaier start met 

werken. 
5. Selecteer U kunt de werktijd (10-500 min) selecteren 

indienwanneer de maaier in automodus staat. 
 

 
 

5.1 Voorbereiding 
 

- Zorg voor de correctedat de virtuele draad juist 
geïnstalleerd is. installatie van de virtuele draad. 

 

- Inspecteer de zone waar de maaier gebruikt wordt 
en verwijder alle stenen, stokken, draden , benen en 
andere vreemde objecten met een hoogte van 
minder dan 6 cm.  

- Inspecteer Controleer regelmatig de bladen, 
bladschroeven en snijder, op of ze niet 
versletenverslijting of beschadigingd zijn. Vervang 
versleten of beschadigde bladen en bouten in 
groepen om de balans te behouden.  

 

- Verbind de twee uiteinden van de virtuele draad met 
de terminal van het oplaadstation en zorg ervoor dat 
de virtuele draad goed aangesloten is (licht op het 
oplaadstation is kleurloos).  

OpgeletLet op: Als de maaier geen contact heeft met het 
station kan de AUTO of HOME-modus niet gestart 
worden. Het scherm toont dan:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Je U moet dan je het adres instellen tussen de maaier 
en het station, ga daarvoor naar deel 5.6 
Adresinstelling 

 

5.3 De maaier stoppen/afzetten  
1. Druk op de aan/uitknop op de APP. De 

mMaaier stopt zal stoppen en gaat in 
stand--by modus.  

2. De maaier kan direct uitgeschakeld worden 
door op de noodknop te drukken. 

3. Druk op de aan/uitknop onder de maaier om hem uit 
te zetten.

 

- Steek de oplader in het oplaadstation en bevestig het 
met de kap. En Vverbind daarna vervolgens de 
oplader met de energieladerenergiebron. Zorg voor 
eenWanneer de  goede verbinding goed is zal en het 
licht op het oplaadstation is groen zijn.  

- Inspecteer regelmatig het gazon op kleine gaten 
kuilen of heuvels.  

-  

WAARSCHUWING 

Houd je uw handen en voeten weg van het 
roterende blad. Plaats je uw handen of 
voeten nooit dicht bij of onder het lichaamde 
maaier  als wanneer de motorens aan het 
draaien zijn. 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

 

 

WAARSCHUWING 

Lees de veiligheidsinstructies voordat u uw 

r je jouw maaier start. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) SimSun

Met opmaak: Inspringing: Links:  0,51 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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5. GEBRUIK  

 

5.4 Noodknop  
Druk op de noodknop om de maaier ineens 

onmiddellijk te laten stoppen. De gebruiker moet hem 
de maaier hierna herstarten.  

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)



- 16 - 

5. GEBRUIK 
 

 

 
 

 
 

AUTO De AUTO-modus opstarten? 10-500min JA / NEE 
 

 
 

TAAL 
 

 
ADRES 

Engels / Frans / Duits / Deens / Zweeds / 

Fins / Italiaans / Pools / Noors / Spaans / 

Russisch / Nederlands  

SLUIT AF 

Stel adres in JA / NEE 

GEBIED Stel gebied in 1/2/3/4 

REGEN Stel Regensensor in AAN / UIT 

FUNCTIE AANRAAKGEVOELIG AAN / UIT 

ALARMGELUID  AAN / UIT 

 

BEGIN Begin nu? JA / NEE 

 

SLUIT AF 
 

SNIJHOOGTE 25-55mm  
 

 

Robot-
maaier 
hoofd-
menu 

 
 
 

INST
ELLI
NG 

 
 
 

TIJD 

Jaar 

Week 

Maand / Datum 

Uur / Minuut 

OPSLAAN / SLUIT AF 

OUD WACHTPASWOORD 

NIEUW 

WACHTPASWOORD 

PASWOORDWACHTWOORD      VERANDER 

              OPSLAAN / SLUIT AF 

AAN / UIT 

SLUIT AF 

 

STEL ZONE IN 

 
 

 
ZONE POSITIE 

 

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 3 

ZONE 4 

ZONE 5 

ZONE 6 

 

 
ZONE 

 
 

PLAN TIJD 

START / SLUIT AF 

MA, DI, WOE, DO, VRIJ, ZAT, ZON, SLUIT AF 

 

START TIJD ZONE 1 ZONE 6 OPSLAAN / DEL / SLUIT AF 
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5. GEBRUIK  

 

00:00 000 MIN 000 MIN 

LIJN 

 
SLUIT AF 

Stel LIJNSENSOR in 

MA, DI, WOE, DO, VRIJ, ZAT, ZON, SLUIT AF 

LOOPTIJD 
 

VRAAG OPLAADTIJD  
SLUIT AF 
 

 
SLUIT AF 

Met opmaak: Afstand Voor:  0 pt
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5. GEBRUIK 
 

 

 

5.5 5.4 Taalinstelling selectie 

1. Selecteer STEL IN   en ga erin doorbevestig door 

op  
te drukken. 

2. Selecteer FUNCTIE en ga erinbevestig door op  te 
drukken. 

3. Selecteer TAAL en ga erinbevestig door op  te 
drukken. 

4. Selecteer Engels / Frans / Duits / Deens / Zweeds / Fins / 
Italiaans / Pools / Noors / Spaans / Russisch / Nederlands 

en bevestig door op  te drukken 

5.65.5 Adresinstelling 

Er is bestaat een ADRES -optie tussen de robot en het 
oplaadstation. De fabriek heeft dit al ingesteld, dus de 
gebruiker moet hoeft dit niet in te stellen voor gebruik. 

 

Om adres te resettenopnieuw in te stellen: 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door op     te 

drukken. . 

2. Selecteer FUNCTIE en ga erinbevestig door op     te 
drukken. 

3. Selecteer ADRES en ga erinbevestig door op     te 
drukken 

4. Druk op de knop     op het oplaadstation. 

5. De mMaaier zal het juiste adres 

krijgenontvangen, druk op JA om het te 

bevestigen.  

5.75.6 Weide Bereik instelling 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door op     te 
drukken. 

2. Selecteer FUNCTIE en ga erinbevestig door op      te 
drukken. 

3. Selecteer WEIDE BEREIK en ga erinbevestig door op      
te drukken. 

4. Selecteer 1/2/3/4 en bevestig door op     te 
drukken. 

 

5.85.7 Regen 

REGEN AAN: de maaier gaat keert terug naar het 
oplaadstation als wanneer het regent.  

REGEN UIT: de maaier werkt blijft werken verder 
alswanneer het regent. 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door op    te 

drukken. 

2. Selecteer FUNCTIE en ga erinbevestig door op      te 
drukken. 

3. Selecteer REGEN en ga erinbevestig door op      te 
drukken 

4. Selecteer AAN / UIT en bevestig door op     te 
drukken. 

5.95.8 Initiële instelling 

Ga terug naar de fabrieksinstellingen. 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door op     te 
drukken. . 

2. Selecteer FUNCTIE en ga erinbevestig door op     te 
drukken. 

3. Selecteer INITIEEL en ga erinbevestig door op     te 
drukken. 

4. Selecteer JA / NEE en bevestig door op     te 
drukken. 

5.105.9 Systeemtijdinstelling 

1. Selecteer STEL IN  en ga erinbevestig door op     te 

drukken. 

2. Selecteer TIJD en ga erinbevestig door op     te 
drukken. 

3. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak:  Geen opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Om Jaar in te stellen. 

- Druk toets    of toets    om door de Jaarinstelling te 
scrollen. Druk   op    op om in de Jaarinstelling te komen. 

- Druk toets    of toets    om het correcte jaar te 
vinden en bevestig door op    te drukken. 

4. Stel wWeek, mMaand/dDatum, uUur/mMinuut in zoals 
in sStap 3. 

5. Druk toets    of toets   om naar OPSLAAN te scrollen 
en sla op door op     te drukken. 

 

5.115.10 PaswoordinstellingWachtwoordinstellin
g 

1. Selecteer STEL IN  en ga erin bevestig door op     te 

drukken. 

2. Selecteer WACHTPASWOORD en ga erinbevestig 
door op     te drukken. 

 

 

3. Initieel wachtpaswoord: 1234 
4. Om OUD WACHTPASWOORD in te gevenvoeren 

- Druk toets    of toets    om naar OUD PASWOORD 
WACHTWOORD te gaan, druk     om het te bevestigen. 

- Druk toets    of toets    om naar het correcte paswoord 
wachtwoord te scrollen. en bevestig door op    te 
drukken. 

5. Om een NIEUW WACHTPASWOORD in te stellen, 
gebruik volg de instructies van stap 4. 

6. Druk toets    of toets    om naar OPSLAAN te 
scrollen en druk op     om te bevestigen. 

De wachtPaswoordfunctie is optioneel. 

ZET AAN: elke keer dat de robotmaaier op start, moet het 
correcte wachtpaswoord ingegeven ingevoerd 
worden.  

ZET UIT: de gebruiker moet hoeft geen paswoord 
wachtwoord in geven te voeren als hij bij het 
starten van de maaier start  

5.125.11 Zone instelling 

Deze functie verhoogt de efficiëntie van de maaier bij 

het maaien in een grote zone. Het staat je toe 
omHiermee kunt u een grotere zone in 6 kleinere 
velden te verdelen. De functie moet samen met P16-
5.13 SCHEMA TIJD INSTELLING (p. 16, 5.13) gebruikt 

worden.,  neem bijvoorbeeld 3 aparte zones zoals Iin 
het voorbeeld hieronder wordt uitgegaan van 3 
aparte zones.  

1. Selecteer ZONE en ga erinbevestig door op     te 
drukken 

2. Selecteer ZONE POSITIE en ga erinbevestig door op     
te drukken. 

 

 

 

3. Om de werkzone te selecteren. 

- ZONE 1 is niet-optioneel, selecteert dit wordt automatisch 
geselecteerd. 

- Druk toets    of toets    om door ZONE 2 te scrollen en 
druk       om ZONE 2 te selecteren. Werkt als “*” 
verschijnt op het scherm voor ZONE 2 verschijnt. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard), Niet Markeren

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Regelafstand:  enkel

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 10 pt, Verlaagd

met  15,5 pt

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Afstand Voor:  0,5

pt, Regelafstand:  enkel

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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- Druk toets    of toets    om naar ZONE 3 te gaan en druk 
op      om werken in ZONE 3 te selecteren: "*" verschijnt 
op het scherm voor ZONE 3.   

4. Sla het op in het geheugenpunt.  

Het Geheugenpunt is dient om de maaier te 
programmeren om de virtuele draad te verlaten en in 
over het gazon te rijden. Elke zone heeft zijn een eigen 
geheugenpunt.  
Houd Zorg dat de het voltage van de maaier op 
meer danhoger dan 27V is voor je u de 
geheugenpunten inschakelt.  

- Zet Plaats de maaier in het oplaadstation. 

- Selecteer START en bevestig door op      te drukken. 

Dan De zal de robot zal de virtuele draad volgen. 

- Druk op om het Geheugenpunt in ZONE 1 in te 
stellen als wanneer de maaier bij Geheugen 1 aankomt. 

Druk op om het Geheugenpunt in ZONE 2 in te 
stellen als wanneer de maaier bij Geheugen 2 aankomt. 
Druk op om het Geheugenpunt in ZONE 3 in te 
stellen als wanneer de maaier bij Geheugen 3 aankomt. 

Neem Geheugen 1, Geheugen 2, Geheugen 3 zoals de 
afbeelding hieronder.  

- Je kunt best het Geheugenpunt het beste in het 
midden van twee hoeken zettenplaatsen.  

- Een betere positieve voor een Geheugenpunt is een 
afstand van 3 meter lengte van de virtuele draad aan 
het begin of einde van een zone.  

- Route Leg de draad rond in de een passage om de 
twee zones van elkaar te onderscheiden af te bakenen. 
De afstand tussen de virtuele draad van en naar de 
passage is minstens 50 cm1 meter, zoals je hieronder 
op de afbeelding kan te zien is.  

- Een minimum afstand tussen het van en naar van de 
virtuele draad wat een passage van 50cm is van één zone 
naar de andere.  

-  Zet Plaats de robot terug op het oplaadstation en 
wacht tot hij begint te werken. 

 

5.135.12  

Schema tijdinstelling 

De schematijdinstelling moet samen met de ZONE-
functie gebruikt worden. Zie P15-5.12 ZONE-
instelling (p. 15, 5.12). 

1. Selecteer ZONE   en ga erinbevestig door op      te 
klikken. 

2. Selecteer SCHEMATISEER TIJD en ga erinbevestig 
door op    te klikken. 

3. Selecteer WEEK (MA, DI, WOE, DO, VRIJ, 

ZAT, ZON) en ga erin door op     te drukken. 

4. Om in te stellen Ddruk op START TIJD om in te stellen. 

- Selecteer START TIJD en ga erinbevestig door op     
te klikken. 

- Druk toets    of toets    om Uur/Minuut in te stellen en 
bevestig door op      te klikken. 

5. Om de werktijd in elke zone in te stellen.: 

- Selecteer  ZONE 1 en ga erinbevestig door op    te 
drukken. 

- Druk toets    of toets    om in te stellen hoe lang de 
robot in ZONE 1 moet werken en bevestig de 
instellingen door op      te drukken. Scrol om de tijd per 
10 minuten voor elke maaibeurt. in te stellen (van 000 
tot 500 minuten). 

6. Stel ZONE 2 tot ZONE 6 in zoals bij Stap 5. 
 

 

 

 

Uitleg: 

- Als ZONE 1 op 000 minuten ingesteld staat betekent 

dat, dat zal ZONE 1 niet gesneden zal worden. 

- Als de gebruiker ZONE 2 niet selecteert (zie p. P15, 

- 5.12 ZONE INSTELLING). zal de robot niet werken 

in ZONE 3, zelfs Zelfs al heefts de gebruiker een 

werktijd in voor ZONE 3 heeft ingesteld., zal de robot 

niet werken in ZONE 3. 

7. Selecteer SLUIT AF om op te slaan of selecteer DEL om 
de instellingen te verwijderen. 

 

5.145.13 LINE 
 
 
 
 

 

 

LIJN: Elke keer dat de maaier start, moet hijhet  de 
draad vinden en het deze eerst naar het station 
volgen.  

1. Selecteer ZONE , en ga erinbevestig door op     

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Als de gebruiker nietIndien u ZONE 2 niet selecteert, 

kan kunt u hij ook niet de robot ook niet in ZONE 3 

laten werken. 
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Met opmaak: Inspringing: Links:  0,32 cm, Afstand Voor:  0
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Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm
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te klikken. 

2. Selecteer LIJN en ga erinbevestig door op      te 
klikken. 

3. Selecteer welke de dag,  en bevestig door op     
te  drukken.  

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Alle instellingen hebben ongeveer 3 seconden nodig 

om te memoriseren, dus zet aub de maaier niet 

onmiddellijk na het instellen af. 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Alle instellingen hebben ongeveer 3 seconden nodig 

om op te slaante memoriseren, dus zet a.u.b. de 

maaier niet onmiddellijk na het instellen afuit. 

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Rechts:  0,97 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm, Afstand Voor:  0,3
pt, Regelafstand:  enkel

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) Arial, 6,5 pt

Met opmaak: Inspringing: Links:  8,89 cm, Eerste regel: 
1,27 cm

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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6. ONDERHOUD EN OPSLAG 
 

 

6. ONDERHOUD EN OPSLAG 

- Tijdens het onderhoud, moeten de veiligheids- 
voorschriften nageleefd worden, vooral bij contact 
met het snijblad.  

- Voor u  het beginnen aan onderhoudswerken 
begint dient u ervoor te, zorgen ervoor dat de robot 
in veilig uitgeschakeldheid is. 

INTERVALLEN GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD 

INTERVALLEN 
 

Frequentie Component
Onderdeel 

Soort onderhoud Referentie 

 
 
 

Elke week 

 
 

 
Blad 

Maak schoon en 
check controleer de 
efficiëntie van het blad 

Zie “Robot 
schoonmaken” 

Als het blad gebogen is 
door een impact botsing 
of versleten is, moet 
deze worden  vervang 
enhet. 

Zie “Blad 
vervangen” 

 
Elke maand 

 
Robot 

 
Maak hem schoon 

zie “Robot 
schoonmaken” 

 

Elke 3 
maanden 

 
Robot 

 
Herlaad hemde maaier 

 
Zie  “Batterij” 

 

6.1 Robot schoonmaken 

1.Stop Zet de robot in veilige omstandigheden uit. 

2. Draag beschermende handschoenen. 

3.  Maak alle buitenste externe oppervlakken 
van de robot schoon met een spons en warm 
water.  

4.Gebruik geen oplosmiddelen of benzine om 
beschadiging van de gelakte oppervlakken en 
plastieken plastic componenten onderdelen niet te 
beschadigente voorkomen. 

 

 

4. .  
 

 

 

6.Check Controleer het laagste onderste deel van de 
robot (snijblad en wielen) en verwijder de resten die 
ervoor kunnen zorgen dat de robot niet goed 
functioneert.  

7. Om de resten van het snijblad te verwijderen dient 
u, gebruik een geschikte borstel te gebruiken. 

8. Maak de buitenkant van het oplaadstation schoon. 

9. Houd Zorg dat alle notenmoeren, bouten en 
schroeven dicht strak aangedraaid zijn om er zeker 
van te zijn dat het apparaat veilig werktfunctioneert.  

10. Vervang versleten of kapotte onderdelen. 

11. Zorg ervoor dat vervangende snijbladen van het 
juiste type zijn.  

12. Zorg ervoor dat de batterijen opgeladen zijn door 
met de juiste oplader te gebruiken van die 
aangeraden wordt de fabrikant.  

13.Onjuist gebruik kan een elektrische schock, 
oververhitting of het lekken van de batterij 
veroorzaken.  

14. Indien er lekken ontstaan, spoel overvloedig met 
water en zoek medische hulp assistentie als het de 
vloeistof in de ogen terecht komt. 

14.  

15. Bij het onderhoud van de

 

WAARSCHUWING 

Gebruik nooit een hoge druk 

reiniger of zelfs stromend water om 

de robot te wassen. 

5.Was de binnenste delen van 
de robot niet en gebruik geen 
water onder druk om de 
elektronica niet te beschadigen. 
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Met opmaak: Inspringing: Links:  0,24 cm, Verkeerd-om: 
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Met opmaak: Lettertype: Tekstkleur: Auto, (Intl) Arial,
Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)
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0,62 cm, Rechts:  0,4 cm, Afstand Voor:  3,9 pt, Regelafstand:
 Exact 11,1 pt
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De maaier onderhouden moet gebeurendient u 
zoals de aanwijzingen van de fabrikant op te 
volgen het voorschrijft. Dit product (waaronder de 
batterij) moet correct gerecycled worden. Voor 
meer informatie, contacteer dient u contact op te 
nemen met uw lokale bestuur gemeente of de 
winkel waar u dit product gekocht heeft. 

15.  
6.2 Robot Opslag 

Bij Verpak de maaier zitten met alle de 
reserveonderdelen in de originele doos, en bewaar het 
kartondeze van de grond af op een koele droge plaats. 
De temperatuur mag niet kouder lager zijn dan 14°F (-
10°C). 
14F°(-10℃) 

6.3 Blad vervangen 

Stappen om het snijbBlad te vervangen stappen: 

1. Stop Zet de robot in veilige omstandigheden 
uit. 

2. Draag beschermende handschoenen.  
3. Draai Leg de rRobot ondersteboven.  
4. Schroef het snijblad weg af en verwijder het.  
5. Plaats een nieuw snijblad en schroef het goed 

vast. 
 

 

 

6.4 Voorwielen schoonmaken 
Aangezien de voorwielen niet makkelijk te roteren zijn dient 
u , draai de robot ondersteboven te draaien, check hemte 
controleren en dismantel de schroefkap te demonteren om 
het voorwiel uit de robot te halen,uit te halen.  dismantel 
Demonteer de eindkappen afdekkappen en verwijder de 
resten, zoals modder, gras, etc. van de eindkahet 
voorwielp., Hherinstalleer het vervolgens dan op de robot. 

 

6.5 Batterij 
De batterij moet niet onderhouden worden, maar 

heeft een beperkte levensduur van 1-3 jaar. De 
exacte lLevensduur is afhankelijk van de lengte van 

het gebruiksseizoen en hoeveel uur per week de 
robot gebruikt wordt. Bij veelvuldig gebruik dient , 

betekend dat de batterij vaker vervangen moet te 
worden. 
- Waarschuwing Aandachtspunten voor 
lithium batterijen 
Herlaad de lithiumbatterijen a.u.b. volgens de 
standaardtijd en procedures. 
Als er te weinig stroom is moeten de batterijen . Moet 
je zo snel mogelijk opgeladen worden. 
Opslag, wWij stellen raden voor de optimale opslag 
van lithium batterijen aan dat de batterijen voor met 
80% opgeladen zijn en houd in de schaduw bewaard 

worden. 
Verbind de anode en kathode van de batterij niet met 
elkaar. 
Haal de batterij niet uit elkaar of pas hem niet aan.  

- Lege batterijen verwijderen 
Contacteer Neem a.u.b. contact op met het 
dichtstbijzijnde afvalverwerkingscentrum en 
consulteer informeer u over recycling en goede 
afvalmethodesafvalverwerkingsprocedures.  
  

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Herlaad de batterij volledig op aan het einde 
van het seizoen voor opslag voor tijdens de 
winter. En Hherlaad hem de batterij elke 3 
maanden. 

Met opmaak: Lettertype: (Standaard) SimSun, Nederlands
(standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm
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Met opmaak: Nederlands (standaard)

Met opmaak: Inspringing: Links:  0 cm
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7. STORINGEN OPSLOSSEN 
 

 

    
Probleem Scherm Mogelijke redenen Oplossingen 

 

U voertGeef het 
juiste paswoord 
wachtwoord in en 
selecteert AUTO-
modus, maar de 
maaier start niet e. 
En het oplaadstation 
piept. 

 

 

 

 
1. De virtuele draad kan 
geen signalen 
verzenden.  

 
2.De virtuele draad is 
doorgeknipt. 

 

1.Controleer Check het 
lichtje van de virtuele 
draad licht op het 
oplaadstation. Zorg 
ervoor dat de virtuele 
draad verbonden is met 
het oplaadstation (wit 
licht).  

2. Verbind de virtuele 
draad met de 
draadconnectoren.  

Geef U voert het 
juiste 
wachtpaswoord in 
en selecteert AUTO-
modus, maar de 
maaier start niet. 

 

 

 
1.De sStroombron is 
afgesloten. Slechte 
communicatie verbinding 
tussen oplaadstation en 
maaier.  

1. Check Controleer de 
stroom en zorg ervoor dat 
de lader goed aansluit op 
de stroombron en het 
oplaadstation.  

    

 
 

De mMaaier stopt met    
werken en piept. 

werkenwerken 

 

 

 

 
 

1. Maaier De maaier 
is van de grond 
getild. 

 

1. Zet de maaier op de 
grond en herstart.  

 

2. Neem Haal het object 

weg en herstart. 

en piept. 
2. Iets of iemand zit op de 
maaier. 

 
 
 
 
 

 

De mMaaier stopt 
met werken en piept. 

 

 

 

 

 

 
1. Loopwiel Het loopwiel 
zit is vastgelopen  tegen 
een hard object. 

 

 
1. Maak het gazon schoon 
en verwijder harde objecten. 

hard object. 
 En zorg ervoor dat er geen 
harde objecten zijn. 

2. De maaier zit vast in 

het gazon. 

2. Maak het gazon schoon 
waar de maaier vast zit of 
herstart de maaier ergens 
anders.  
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7. STORINGEN OPLOSSEN 
 

 

 
 

De mMaaier stopt 
met werken en piept. 

 

 

 

 
1. Snijhoogte is te laag. 

 

2. Het snijbBlad zit 
loopt vast tegen op 
een hard object. 

 

3. De mMaaier zit vast in 
het gazon. 

1. Stel de snijhoogte in 
op een de bijpassende 
hoogte. 

2. Maak het gazon schoon 
en zorg ervoor dat er 
geenverwijder harde 
objecten zijn.  

3. Maak het gazon schoon 
waar de maaier vast zit of 
herstart de maaier ergens 
anders. 
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7. STORINGEN OPLOSSEN 
 

 

 
 

 

    Probleem Scherm Mogelijke redenen Oplossingen 

 

 

 

 

De mMaaier stopt 

met werken en piept. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De mMaaier is meer 
dan 30 graden van de 
grond getild.gekanteld.  

 

 

 

 

Zet de maaier uit en zet de 
maaier op de grond. 
Herstart dan vervolgens de 
maaier. 

 
De batterijen kunnen 
niet opgeladen 
worden. 

  

1.De oOplader is niet 
aangesloten.  

 

2. De 
lLevensduur van 
de batterij 
vermindert. 

 
1. Check Controleer of de 
oplader goed is 
aangesloten.  
 

2. Stuur de maaier naar 
een servicepunt de 
werkplaats en vervang de 
batterij.   1. Het gGras is 

extremem overgroeid 
of erg nat.  

 

2. Het tTerrein moet 

hersteld worden.  

1. Snij het gras op de 
juiste hoogte. 

2. Vul alle gatenkuilen, 
verberg bedek of 
verwijder alle wortels 
om een zacht terrein te 
verkrijgen.  

De mMaaier gaat niet 
langs de kant.maakt de 
randen niet af. 

  

Obstakel op het pad. 
 

Zie Volg de maaier langs 
volledige operatie om de 
hele lengte van de 
virtuele draad te volgen 
en vind geen aanwezig 
obstakel op de weg.om te 
controleren of er een 
obstakel aanwezig is. 

De mMaaier vindt de 
contacten van het 
oplaadstation niet. 

  
De grond voor het 
oplaadstation is niet 
rechtvlak. 

 

Reset Plaats het 
oplaadstation elders op 
een recht vlak stuk 
grond. Maaier gaat naar het 

oplaadstation als de 
contacten meer dan de 
oplaadbladen 
zijn.Oplaadstation is niet 
op gelijk niveau met 
maaier wanneer deze 
het oplaadstation bereikt 

 Hoogteverschil tussen het 
oplaadstation en het 
gazon bij de ingang naar 
van het oplaadstation. 

Bevestig Controleer dat de 
grond voor het 
oplaadstation schuin 
oplooptvlak is en vul, 
indien , als het nodig is, vul 
je de grond opaan. De maaier gedraagt zich 

vreemd rond 
bloembedden. 

 
Virtuele draad niet 
juist geplaatst 

HerPplaats de virtuele 
draad opnieuw. 

 

 

 

 

 

 
De maaier is erg 
luidruchtig. 

 1. Beschadigd snijblad. 

2. Snijblad vol met restjes 
(plakband, touw, stukjes 
plasticeken stukjes, etc.) 

3. 3. De Bij het starten 
van de maaier vond plaats 
toenlagen de obstakels te 
dicht bij elkaar waren 
(minder dan 1m) of lagen er 
bij onverwachte objecten 
(gevallen takken, vergeten 
objecten, etc.) 

4. 4. Beschadigde 
loopmotor of snijmotor. 

5.   5. Gras te hoog. 

1. Vervang met een nieuw 
snijblad. 

2. Stop de maaier veilig, 
gebruik beschermende 
handschoenen om het risico 
op snijwonden te beperken, 
verwijder de vouw restjes 
op bij het blad. 

3. Start de robot op een 
nieuwe plaats. 

4. Herstel de motor of 
laat hem vervangen bij 
op een servicepuntde 
werkplaats. 
5. Verhoog de snijhoogte  of 
gebruik een normale 
grasmaaier. 
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8. ONDERDELEN 
 

 

 

Robot Onderdelen 
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8. ONDERDELEN 
 

 

 
 

 

Robot reserveonderdelen lijst: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Oplaadstation Onderdelen 

 
 

1.Bovenkantbedekking 

Bovenafdekking  

2.PCB 

3.Stroomaansluiting 

4.Aansluiting virtuele draad 

5.Onderkant 

6.Koperen dak 

7.Permanente zitting kKoperen 
blad permanente zitting 

Nro
. 

Naam Reserveonderdeel   Nro. Naam Reserveonderdeel  Nro. Naam Reserveonderdeel 

1 
Snijhoogte aanpasmotor  24 

PCB Aanpasbare motor 
PCB 

47 Vlakke sluitring-3 

25 PCB Scherm PCB 48 Bladbescherming 

2 Vaste snijmotorbevestiging 
mount 

26 Regensensor 49 Blad M4 schroefnootmoer 

3 Asbeschermingsbus mouw  27 Middenlste bedekking  50 Blad 
4  Vaste zitting snijmotor  28 

NoodbasisNoodvoet 51 Blad M4 schroef 
5 Snijmotorvoet basis  29 Noodafsluitingsring 

52 Snijmotor 
6 Rubberen ring pakking  30 Noodknop 

53 Bladhoofd 7 Rubberen ring  31 Stootrubber 

8 Beschermschild  32 Bovenbedekking 54 M8 schroefnootmoer 

9 Loopmotor  33 Bolgewricht vooraan 55 PCB Aanraaksensor PCB 

10 Olie-afsluitingafdichting  34 Bolgewricht achteraan 56 Hoofd- PCB 

11  Eindkap Afdekkingskap 
loopmotor 

 35 Bolgewricht 57 Aan-uitknop 

 

12 Achterwiel  36 Drukring voor rubber 

13 WieldopWielkast  37 Schommelbar rubber 

14 Dichtingsstrip  38 Schommelbar as 

15 Basis Voet 
onderkantonderzijde 

 39 Ondersteuningsring 

16 Borstelloze motor PCB  40 Vlakke sluitring-2 

17 BatterijbedekkingBatterijaf
dekking 

 41 Herpositioneringsveer 

18 Batterij  42 Centreerblok 

19 M5 schroef  
43 Magneet-1 

20 Vlakke sluitring-1 
44 

Hal PCB stootsensor 

 

21 Voorwiel 

45 
BorgSnapring 22 Herlaadblad 

46 Magneet-2 

23 Virtuele draadsensor PCB  
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After-sales Service    
 
Alle producten die bij ons bedrijf worden gekocht blijven gegarandeerd een jaar in goede 
staat. Indien er zich tijdens de garantieperiode kwaliteitsproblemen voordoen zal ons bedrijf 
uw product van gratis onderhoud voorzien. Daarnaast biedt ons bedrijf technische 
ondersteuning en fittingen voor de levensduur van uw product. Onze after-sales service 
heeft geen tijdsbeperking en wij zullen onmiddellijk technisch personeel detacheren om uw 
problemen op te lossen, zodra u ons belt. Ook zullen wij tijdig feedback van onze 
gebruikers meenemen. Indien u problemen tegenkomt bij het gebruik van onze producten 
dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  
 
  
All products purchased from our company are guaranteed to keep in good  
repair for one year. If quality problems happen in guarantee period, our  
company will maintain for free. Additionally, our company provides technical  
support and fittings for life. After-sales service isn't restricted by time and we  
will assign technical personnel to solve your problems immediately after  
receiving telephone and hear feedback idea of users and deal with them in  
time. If you are caught in some problems when using our products, welcome to  
contact us at any time.  

 
Email address: service@vertak-europe.com 
Tel. Nr.o:  xxxxxx 
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CONFORMITEITSVERKLARING 
 
            
 
Vertak Europe, Boutersemstraat 25, BE3211 Lubbeek, Belgium  

Product : Robot Grasmaaier 
 

MODEL Nr. GT34005/E1800 

 
Verklaart dat dit toestel voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van 
de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring 
nietig.  
 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening) : 
2014/35/EU LVD 
2014/30/EU EMC 
2011/65/EU RoHS 
 
 
Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de 
datum van ondertekening): 
EN 60335-1:2012+A11:2014 
EN 60335-2-107:2012 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 
Houder van de technische documentatie : Vertak Europe  
De ondergetekende handelt in naam van de zaakvoerder van het bedrijf,  Joel Fu 
 Datum: 02/01/2018 
Signature Handtekening 
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Robotgrasmaaier 
 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
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