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Veiligheid en de robotmaaier

Training

• Lees de aanwijzingen zorgvuldig door. Zorg dat u de
bedieningselementen en het gebruik van de apparatuur
goed kent.

• Laat nooit kinderen, of volwassen die deze
aanwijzingen niet kennen, de grasmaaier gebruiken.
Op sommige plaatsen kan een wettelijke minimumleeftijd
voor de gebruiker gelden.

• Nooit maaien zonder toezicht als er mensen (in het
bijzonder kinderen) of dieren in de buurt zijn.

• Denk erom dat de gebruiker verantwoordelijk is voor
ongelukken of gevaren met betrekking tot andere personen
en hun eigendom.

Bediening

• De grasmaaier is ontworpen voor het maaien van
tuinen. Ander gebruik is niet toegestaan. Het gebruik
van de grasmaaier voor andere doeleinden kan gevaarlijk
zijn of de grasmaaier beschadigen, en maakt de garantie
ongeldig.

• Bewaar een veilige afstand tot de machine wanneer
deze aan het maaien is.

• Laat kinderen of dieren nooit op de grasmaaier
meerijden. Plaats geen voorwerpen op de grasmaaier
terwijl deze aan het maaien is.

• Maai niet op te steile hellingen.

• Zet geen sproeisystemen aan wanneer de grasmaaier
aan het maaien is.

• Start de grasmaaier volgens de instructies en zorg
ervoor dat uw voeten zich niet in de buurt van de messen
bevinden.

• Houd uw handen of voeten niet in de buurt van of onder
draaiende delen.

• Controleer altijd of de hoofdschakelaar in de UIT-stand
staat voordat u de grasmaaier verplaatst.

• Druk op de stopknop en zet de hoofdschakelaar in
de UIT-stand.

• voordat u de grasmaaier controleert, reinigt of eraan
gaat werken;

• nadat u een vreemd voorwerp geraakt hebt.
Inspecteer de grasmaaier op schade en voer reparaties
uit voordat u hem weer start en gebruikt;

• als de machine ongewoon begint te trillen (direct
controleren).

• Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding en op
de machine leest en begrijpt voordat u de grasmaaier start
en neem alle instructies in acht.

• Inspecteer de grasmaaier voordat u ermee gaat werken.
Repareer of vervang beschadigde, sterk versleten of
ontbrekende onderdelen. Verricht eventueel benodigde
afstellingen voordat u de machine in gebruik neemt.

• Gebruik de grasmaaier niet indien de
veiligheidssystemen niet werken. Neem contact op met
uw dealer voor onderhoud.

• Laat zonder toezicht nooit kinderen toe in het
maaigebied.

• Let op geplande maaitijden. Controleer regelmatig
de systeemdatum en -tijd op uw maaier. Pas de tijd aan
wanneer de plaatselijke tijd verandert.

• Gebruik uitsluitend onderdelen die door de fabrikant van
de grasmaaier zijn goedgekeurd.

• Gebruik de machine niet in explosiegevaarlijke
gebieden.

Onderhoud en opslag

• Probeer de accu of messen van de grasmaaier niet
te verwijderen of te vervangen. Neem contact op met uw
dealer voor onderhoud en vervanging.

• Controleer of de hoofdschakelaar in de UIT-stand staat
voordat u de grasmaaier verplaatst. Til de grasmaaier
op aan het handvat en draai de machine zo dat de messen
van uw lichaam afstaan.

• Laat de motor afkoelen voordat u deze in een overdekte
ruimte opslaat.

• Vervang versleten of beschadigde onderdelen om de
veiligheid te waarborgen.

• Laat nooit onopgeleid personeel onderhoud aan de
grasmaaier uitvoeren. Zorg dat u de onderhoudsprocedure
begrijpt voordat u met het onderhoud begint.

• Wees voorzichtig bij het controleren van de messen.
Omwikkel de messen of draag handschoenen en wees
voorzichtig bij het onderhoud. Neem contact op met uw
dealer voor de vervanging van de messen.
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• Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar
uit de buurt van bewegende onderdelen.

• Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en
dat al het bevestigingsmateriaal goed vastzit. Vervang alle
versleten of beschadigde stickers.

Inspecteren van de maaizone

• Verwijder objecten die weggeslingerd of beschadigd
kunnen worden uit de maaizone. Houd mensen en
huisdieren uit de maaizone.

• Bestudeer de maaizone. Maai niet nadat het hard heeft
geregend of bij andere omstandigheden waardoor de
gesteldheid van het terrein veranderd kan zijn.

Veilig stoppen

1. Indien de grasmaaier aan het maaien is, benader hem
dan langs de achterkant. De maaier kan van richting
veranderen als u ernaar toe loopt. Let terwijl u naar de
grasmaaier loopt op of er obstakels zijn die de grasmaaier
kan raken en waardoor de machine van richting kan
veranderen.

2. Druk op de stopknop op de bovenkant van de maaier.

3. Zet de hoofdschakelaar in de UIT-stand.

Draaiende messen zijn gevaarlijk: bescherm kinderen
en voorkom ongelukken.

• Jonge kinderen vinden grasmaaiers en
maaiwerkzaamheden vaak interessant. Houd de
grasmaaier uit de buurt van kinderen wanneer deze
aan het maaien is.

• Plan maaitijden wanneer er hoogstwaarschijnlijk geen
kinderen in het maaigebied zullen zijn.

• Gebruik wanneer er kinderen in het maaigebied zijn
de modus Ga naar oplaadstation om de grasmaaier naar
het oplaadstation te sturen tot de volgende geplande dag.

• Laat kinderen of niet opgeleide personen de grasmaaier
nooit gebruiken.

• De messen niet aanraken terwijl de stroomschakelaar
in de AAN-stand staat.

• De draaiende messen niet aanraken.

Draag geschikte kleding

• Draag altijd gezichtsbescherming bij het werken met
de grasmaaier.

• Draag nauwsluitende kleding en gebruik een
veiligheidsuitrusting die geschikt is voor het werk.

• Draag tijdens het maaien altijd stevige schoenen en een
lange broek. Blijf weg van de grasmaaier wanneer u op
blote voeten loopt of open sandalen draagt.

Elektrische gevaren

• Installeer de laadstationvoeding op een plaats

binnenshuis of op een beschermde plaats die voldoet
aan de norm IP67.

• Gebruik het oplaadstation met voeding, meegeleverd
met uw grasmaaier, alleen voor het opladen van de
grasmaaier.

• Controleer de voeding van het oplaadstation regelmatig
op slijtage of beschadigingen. Neem contact op met uw
dealer voor vervanging.

• Probeer de accu niet uit de grasmaaier te verwijderen.

• Sluit de voeding van het oplaadstation aan op een
stroomvoorziening die voldoet aan de plaatselijke normen
en voorschriften. Raadpleeg een elektricien. Installatie
door de leverancier van het oplaadstation en een eerste
installatie van de grasmaaier worden sterk aanbevolen.

Verwerking van afvalproducten en chemicaliën

Afvalproducten, zoals accu’s, kunnen schadelijk zijn voor
het milieu en voor mensen:

• Raadpleeg uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende
dealer voor advies over wat te doen met afvalproducten.

• Raadpleeg uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende
dealer voor de wijze waarop de grasmaaier aan het
einde van zijn nuttige levensduur uit bedrijf moet worden
genomen.

Controlelijst voor installatie

 1) Accu laden.

 2) Locatie bestuderen om optimale lay-out van
maaizone te bepalen.

 3) Lay-out maaizone opstellen.

 4) Maaizone gereedmaken.

 5) Laadstation tijdelijk installeren.

 6) Grensdraad en geleidelus leggen.

 7) Grensdraad en geleidelus testen.

 8) Laadstation permanent installeren.

 9) Werking laadstation controleren.

 10) Maaier programmeren.

 11) Werking maaier controleren.

Onderdelen in de doos

• In elkaar gezette maaier

• Laadstation met geïnstalleerd platform

• Voeding

• Kabel laagspanningsvoeding

• Draad - 150 m (492 ft)
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• Draadharingen - 150

• Zak met losse onderdelen:

• Haringen voor laadstationplatform - 8

• Soldeerloze connectoren - 4

• Gebruikershandleiding

Installatiegereedschap

Met het juiste installatiegereedschap zal het
installatieproces sneller en gemakkelijker verlopen.
Een greppelfrees maakt het leggen van de grensdraad
en geleidelus een stuk gemakkelijker dan handmatige
installatie.

Voor een goede lay-out van de maaizone en optimale
prestatie van de maaier moeten de afstanden en
hellingshoeken in de maaizone zorgvuldig worden
gemeten.

Voor bepaalde functies voor programmering en diagnose
van het systeem is een laptop met speciale software
en een verbindingskabel vereist.

• Laptop (besturingssysteem: Windows 7 of XP)
met daarop MowADVISOR-software geïnstalleerd.

• Verbindingskabel JDG11355

• Papier voor lay-out van de maaizone

• Meetwiel

• Meetlint

• Hellingmeter

• Multimeter

• Grensfrees

• Vlaggetjes of verf voor markering van het terrein

• Schep

• Hark

• Tang

• Schroevendraaier

• Hamer

• Snoeischaar, takkenschaar of snoeizaag

• Kussenmateriaal

Vereisten voor de maaizone

De grootte van de maaizone en de hellingshoeken in
de zone moeten binnen de daarvoor vastgestelde grenzen
vallen.

• De maximale lengte van de grensdraad (inclusief
grensdraadverlenging voor verbodszones) bedraagt 300 m
(983 ft).

• De maximale grootte van de maaizone is 1800 m2

(19375 sq ft).

• De maximale hellingshoek in de maaizone is 36 procent
(20 graden).

• De maximale hellingshoek bij de grensdraad is
10 procent (6 graden).

• De maximale hellingshoek bij het laadstation of
de geleidelus is 3 procent (2 graden), in alle richtingen.

Gereedmaken van de machine

De accu van de machine is bij levering niet geladen. Laad
de accu voordat u met systeeminstallatie begint. De accu
moet voor ten minste 60% geladen zijn voordat u kunt
beginnen met het updaten van de maaiersoftware.

1. Haal de machine uit de doos.

MX48948

2. Controleer of de hoofdschakelaar (A) op UIT (O) staat.

3. Haal het laadstation, de voeding en de
voedingsverlengkabel uit de doos.

4. Laad de accu. De accu moet voor ten minste 60%
geladen zijn om de maaiersoftware te updaten.

a. Sluit de voeding met de verbindingskabel aan op
het laadstation.

b. Steek de stekker van de voedingskabel in het
stopcontact.

c. Zet de machine op de laadpositie bij het laadstation.

d. Zet de hoofdstroomschakelaar van de machine
op AAN (I)

e. Als de gebruikersinterface leeg is, houdt u de
achterste handgreep vast en draait u een achterwiel.
Zet de machine snel op de laadpositie zodra de
gebruikersinterface op de machine begint te knipperen.

N.B.: Het laden van de accu duurt ongeveer 1,5 uur.

5. Zorg dat de hoofdstroomschakelaar op AAN staat en de
accu is geladen, open het hoofdmenu en voer de pincode
in (de standaard pincode is 1234.). Zie ‘Gebruik van de
pincode’ in de gebruikershandleiding.

A
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6. Verbind de maaier met de via het netwerk verbonden
computer (waarop MowADVISOR is geïnstalleerd) voor
diagnose en software-updates. Zie ‘Diagnosefuncties
in MowADVISOR’. Zie ‘Programmering van de maaier met
MowADVISOR’ voor nadere informatie over het updaten
van de software voor de maaier of het laadstation.

Gereedmaken van de maaizone

De beste maaiprestatie wordt verkregen in een maaizone
die zorgvuldig is gepland, regelmatig is en geen obstakels
bevat.

N.B.: Bij ingewikkelde installaties wordt aanbevolen
om de grensdraad eerst bovengronds te leggen en
met de haringen te bevestigen, en de lay-out te testen.
Nadat is bevestigd dat de lay-out werkt, kan de
grensdraad desgewenst worden ingegraven.

• Meet de maaizone(s) op en zet ze uit om de beste
plaats voor de grensdraad en het laadstation te bepalen.

• Gebruik het notitieblok voor installatie om de
installatiegegevens te noteren.

• Leg een fysieke barrière aan tussen maaizones en
open water.

• Nivelleer richels en vul kleine inzinkingen op om een
zo vlak mogelijk maaioppervlak te verkrijgen.

• Controleer op de aanwezigheid van ondergrondse
metalen objecten (bijv. leidingen van een irrigatiesysteem)
die de navigatie van de maaier negatief zouden kunnen
beïnvloeden.

• Meet de hoek van hellingen (waar aanwezig) om te
bepalen of deze helling in de maaizone kan worden
opgenomen. Zie ‘Vereisten voor de maaizone’.

• Verwijder kleine stenen en andere obstakels met een
hoogte van minder dan 10 cm (4 in.).

N.B.: Obstakels boven de maaizone waar de maaier
onderdoor kan rijden, zouden de stopknop kunnen
raken waardoor de maaier zou stoppen.

• Snoei over de maaizone hangende planten terug tot een
hoogte van ten minste 30 cm (12 in.) boven de grond en
verplaats obstakels overeenkomstig.

• Breng waar mogelijk kussenmateriaal aan op harde
obstakels in de maaizone (bijv. een schommel of
tuinornamenten) om de maaier en het obstakel te
beschermen.

• Maai het gras in de maaizone met een gewone
grasmaaier tot de gewenste hoogte.

Lay-out van maaizones

Maaizones kunnen variëren van eenvoudig tot zeer
ingewikkeld. De maaizones kunnen meestal worden

onderverdeeld in primaire, verafgelegen en afzonderlijke
maazones. In elke maaizone kan een verbodszone
worden gevormd. Zie de voorbeelden voor lay-out van
een maaizone in deze gebruiksaanwijzing.

De primaire maaizone is de maaizone die direct vanaf het
laadstation toegankelijk is. De maaier kan de primaire
maaizone gemakkelijk bereiken zonder veel gebruik van
de grensdraad of het programma voor maaiernavigatie.

Een afgelegen zone is een maaizone die door een corridor
van het laadstation en de primaire maaizone wordt
gescheiden. Een corridor is een smalle gemaaide strook
tussen grotere maaizones. De afgelegen maaizone
en de verbindingscorridor worden door de grensdraad
aangegeven. De maaier kan automatisch naar de
afgelegen maaizone rijden en weer bij het laadstation
terugkomen.

Een afzonderlijke maaizone is een maaizone die door een
grensdraad wordt omsloten maar niet vanaf de primaire
maaizone voor de maaier toegankelijk is. De maaier kan
niet automatisch naar het laadstation terugkeren en moet
daarom naar de afzonderlijke maaizone worden gedragen
en weer worden teruggebracht. De grensdraad die de
afzonderlijke maaizone omringt is een verlenging van
de grensdraad van de primaire maaizone. De verlengingen
van de grensdraad moeten zo dicht mogelijk bij elkaar
worden geïnstalleerd zonder om elkaar heen te draaien
of elkaar te kruisen.

Binnen een maaizone kan een verbodszone worden
opgezet ter vermijding van obstakels die de maaier kunnen
stoppen, en van obstakels die door de maaier beschadigd
zouden kunnen worden of de maaier juist zouden kunnen
beschadigen. Obstakels kunnen zaken zoals plantsoenen,
boomwortels, rotsen en natte gebieden omvatten.
De verbodszone wordt door middel van verlenging van
de grensdraad gevormd.

N.B.: Struiken of andere obstakels boven de maaizone
waar de maaier onderdoor kan rijden, zouden
de stopknop kunnen raken waardoor de maaier
zou stoppen.

• Snoei over de maaizone hangende planten terug tot
een hoogte van ten minste 30 cm (12 in.) boven de grond.

• Zet verplaatsbare obstakels ergens anders neer.

• Installeer waar dat mogelijk is kussenmateriaal om
obstakels en de maaier te beschermen.

• Vorm verbodszones voor vaste obstakels die de
werking van de maaier zouden kunnen verstoren.

• Leg een fysieke barrière aan tussen de maaizone
en open water.

Complexe maaizones

Voor de lay-out van complexe maaizones gelden extra
voorwaarden. Zie het voorbeeld voor lay-out van een
maaizone in deze gebruiksaanwijzing. De corridors die
afgelegen maaizones met de primaire maaizone
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verbinden, moeten zo worden ontworpen dat ze goed
voor de maaier toegankelijk zijn. Rond de hoeken
van de toegangsopening tot de corridor waar mogelijk af.

• De corridoropeningen moeten een straal van ten minste
30 cm (12 in.) hebben: hoe groter de straal, hoe beter.

• De corridor moet ten minste 1 m (3.3 ft) breed zijn. De
grensdraden die de corridor aangeven moeten ten minste
70 cm (27.5 in.) van elkaar liggen zodat de maaier bij het
maaien van de corridor niet tweemaal hetzelfde pad volgt.

• Voor smalle en onregelmatig gevormde maaizones kan
het voor een maximale prestatie nuttig zijn om de maaier
zo te programmeren dat deze vanaf vaste lanceerpunten
maait.

Lanceerpunten

Met lanceerpunten kan de gebruiker aangeven op welk
punt langs de grens de maaier met het maaien begint.
Zie de voorbeelden voor lay-out van een maaizone in deze
gebruiksaanwijzing. Voor grote en complexe maaizones
kan gebruik van meerdere lanceerpunten gewenst zijn.

De parameters voor de lanceerpunten worden in het
submenu Navigation van het menu Setup (Instelling)
ingevoerd. Er kunnen vijf lanceerpunten worden ingesteld,
met voor elk punt een instelbare frequentie en tijdsduur.

Nadat de maaier het laadstation aan het begin van een
maaisessie verlaten heeft, volgt hij de grensdraad totdat hij
een bepaalde afstand tot aan een lanceerpunt heeft
afgelegd: op dat punt begint hij te maaien.

Aan het einde van de maaisessie voor het lanceerpunt
(waarvan de tijdsduur is ingesteld) keert de maaier
terug naar het laadstation. Als het ingestelde einde van
de automatische maaiperiode wordt bereikt voordat
de ingestelde tijdsduur voor een lanceerpunt is verstreken,
keert de maaier terug naar het laadstation.

Instellen van een lanceerpunt op een afgelegen maaizone
is handig wanneer de maaier een corridor moet passeren
om de afgelegen maaizone te bereiken. U kunt de
frequentie en tijdsduur voor het maaien naar vereist
instellen voor afgelegen zones. Stel de maaifrequentie
en -duur voor grote gebieden hoger in. Als de afgelegen
zone klein is, kunt u de tijdsperiode voor het lanceerpunt
daar korter instellen om te voorkomen dat deze zone
te vaak wordt gemaaid. Te vaak maaien kan slecht zijn
voor het gras.

Schat de frequentie en tijdsduur voor het maaien in de
maaizone bij de lanceerpunten, afhankelijk van de toestand
van het gazon, zonlicht en andere groeifactoren en de
grootte van de maaizone.
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Eenvoudig voorbeeld van installatie van een grensdraad

MX50461

Picture Note: Afbeelding van een terrein van
ongeveer 930 m2 (10000 sq ft) met gebouw van
ongeveer 110 m2 (1200 sq ft) met oprijstrook,
trottoir en tuin. De grensdraad van ongeveer 120 m
(393 ft) omsluit een kleine maaizone van ongeveer
195 m2 (233 sq yd). Eenvoudig - een primaire
maaizone met één verbodszone en één
lanceerpunt.

A - Grensdraad
B - Laadstation
C - Geleidelus
D - Laat de geleidelus ten minste 1 m (39.5 in.)

voorbij de kruising met de grensdraad
uitsteken.

E - Laat minimaal 1 m (39.5 in.) tussen het uiteinde
van de geleidelus en de dichtstbijzijnde
grensdraad.

F - Leg de grensdraad op een afstand van 36 cm
(14 in.) van wortels of andere obstakels om een

verbodszone te creëren.
G - De verbodszone moet ten minste 1,5 m (4.9 ft)

van de grensdraad verwijderd zijn om over de
grensdraadverlenging heen te kunnen maaien.

H - Leg de grensdraden voor
grensdraadverlenging naar de verbodszone,
met een maximale tussenafstand van 1,25 cm
(0.5 in.).

I - Verbodszone
J - Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.)

van zachte aarde of begroeiing.
K - Leg de grensdraad op ten minste 8 cm (3 in.)

afstand van vaste horizontale oppervlakken
waar de machine overheen kan rijden.

L - Lanceerpunt
M - Leg de grensdraad op 36 cm (14 in.) van de

muur.

B
C

O

K

N
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J

G
H

A

F

L

I

M
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N - Leg de grensdraad ten minste 36 cm (14 in.)
van inzinkingen, greppels of randen zoals een
stoeprand.

O - Leg de grensdraad met een bocht met een
straal van ten minste 36 cm (14 in.).

Complex voorbeeld van installatie van een grensdraad

MX50463

Picture Note: Afbeelding van een terrein van ongeveer 1700 m2 (18020 sq ft) met gebouw van ongeveer 110 m2

D

A

M

K

B

C

J

O

L

G

I

E

N

F

H
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(1200 sq ft), een oprijstrook en een vrijstaand gebouw. De grensdraad met maximale lengte van 300 m (984 ft)
omsluit een grote maaizone van ongeveer 1090 m2 (1304 sq yd). Zeer complex - primaire, afzonderlijke en
afgelegen maaizones met corridor, lanceerpunt en verbodszones.

A - Grensdraad
B - Laadstation
C -  Geleidelus
D - Primaire maaizone
E - Leg de grensdraad op een afstand van 36 cm

(14 in.) van wortels of andere obstakels om een
verbodszone te creëren.

F - Leg de grensdraden voor
grensdraadverlenging naar de verbodszone,
met een maximale tussenafstand van 1,25 cm
(0.5 in.).

G - Snoei overhangende obstakels terug tot een
hoogte van ten minste 30 cm (12 in.).

H - Leg de grensdraad op 36 cm (14 in.) van de
muur.

I - Leg de grensdraad op ten minste 8 cm (3 in.)
afstand van vaste horizontale oppervlakken
waar de machine overheen kan rijden.

J - Corridor naar afgelegen maaizone: breedte van
meer dan 1 m (3.3 ft) en minder dan 5 m
(16.4 ft).

K -  Afgelegen maaizone
L - Lanceerpunt
M - Afzonderlijke maaizone
N - Leg de grensdraad met een bocht met een

straal van ten minste 30 cm (12 in.).
O - Grensdraadverlenging naar afzonderlijke

maaizone. Leg de draden bij elkaar, niet meer
dan 1,25 cm (0.5 in.) van elkaar verwijderd.
Verdraai de draden niet.

Installatie van het geleidesysteem

MX50460

A - Linker grensdraad
B - Aansluitpunt linker grensdraad
C - Aansluitpunt linkerdraad geleidelus
D - Laadstation
E - Aansluitpunt rechterdraad geleidelus
F - Aansluitpunt rechter grensdraad

G - Rechter grensdraad
H - Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.)

van het laadstation.
I - Geleidelus
J - Laat de geleidelus ten minste 1 m (39.5 in.)

voorbij de kruising met de grensdraad
uitsteken.

H

I

J

K

D

A G

L

B F
EC
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K - Leg de draden van de geleidelus parallel aan
elkaar met een tussenafstand van 13 cm (5 in.).

L - Leg de linker en rechter grensdraad naast

elkaar bij het laadstation, met een maximale
tussenafstand van 1,25 cm (0.5 in.).

MX50465

A - Grensdraad in het gebied tot 15 cm (6 in.)
vóór de voorrand van het laadplatform.

B - Leg de grensdraad op ten minste 1 m (39.5 in.)
van de geleidelus.

C - Leg de grensdraad op een afstand van
15 cm (6 in.) vanaf de voorste hoek van het
laadplatform.

D - Graaf de grensdraad in op een diepte van
ten hoogste 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.).

E - Grensdraad en geleidelus op dezelfde diepte
ingegraven waar ze elkaar kruisen.

Plaats van het laadstation

De plaats van het laadstation moet zorgvuldig worden
gekozen. Hierbij moet worden gekeken naar de route die
de maaier moet afleggen naar en van de maaizone(s), met
name als de maaizones afgelegen zijn. Ook moet worden
gedacht aan bescherming van het laadstation en de daar
geparkeerde maaier tegen de weersomstandigheden
en andere gevaren, en de nabijheid van een voedingsbron.
Zie de afbeelding van theoretische maaizones in deze
handleiding voor een overzicht van zaken waarmee
rekening moet worden gehouden bij het ontwerp.

Door bij het bepalen van de plaats voor het laadstation
goed te kijken naar de kenmerken van de tuin zal de

maaier de maaizone gelijkmatiger kunnen bestrijken en
gemakkelijk naar het laadstation kunnen terugkeren.

• Plaats het laadstation met de voorzijde naar de
maaizone toe zodat de machine de achterkant van het
laadstation niet kan benaderen.

• Installeer het laadstation niet op plaatsen die kunnen
overstromen, bij stromend water of waar hemelwater
van hoger gelegen plaatsen naar toe stroomt.

• Installeer het laadstation niet in inwendige hoeken of
andere plaatsen met beperkte toegang.

• Zorg dat het laadstation en de geleidelus op een vlakke,
horizontale ondergrond worden geïnstalleerd. De
hellingshoek bij het laadstation en de geleidelus mag niet
meer dan 3% (2 graden) bedragen, in alle richtingen.
Nivelleer de ondergrond naar vereist.

• Installeer het laadstation op een goed beschermde
plaats onder een struik, afdak of andere structuur die
schaduw en bescherming tegen de weersomstandigheden
biedt.

• Plaats het laadstation waar mogelijk met aan
weerszijden ongeveer een even groot deel van de
maaizone.

• Installeer de laadstationvoeding binnenshuis. Zorg dat

D C

A

B

E
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de laagspanningskabel lang genoeg is om de voor het
laadstation gekozen locatie te bereiken.

• Gebruik geen verlengsnoer om de voeding op een
stopcontact aan te sluiten.

• Aanbevolen wordt om de voeding op een stopcontact
met aardbeveiliging te installeren.

• Trek de stekker van de voeding uit het stopcontact
wanneer hij niet wordt gebruikt. Haal de
wisselspanningsverbinding op de voeding en het
laadstation niet los.

• Installeer het laadstation tijdelijk op de gewenste locatie
om de ligging van de grensdraad en de geleidelus te
plannen.

• Markeer de plaatsen waar de grensdraad en de
geleidelus komen te liggen, en de plaatsen voor de
aansluitingen.

• Verwijder het laadstation om de grensdraad en de
geleidelus te leggen.

• Leg de draden voor de geleidelus parallel aan elkaar
met een tussenafstand van 13 cm (5 in.). (Ter vergelijking:
de draadharingen zijn 13 cm lang.)

• Leg de geleidelus zo dat hij ten minste 1 m (3.3 ft)
voorbij de kruising met de grensdraad aan de voorkant van
het laadstationplatform uitsteekt.

• Zorg dat er ten minste 1 m (3.3 ft) ruimte is tussen het
uiteinde van de geleidelus en de dichtstbijzijnde
grensdraad.

• Leg de grensdraad op voldoende afstand van obstakels:

• 36 cm (14 in.) van vaste verticale oppervlakken zoals
muren.

• 8 cm (3 in.) van vaste horizontale oppervlakken
ter hoogte van het maaioppervlak (zoals trottoirs
en oprijstroken) waar de maaier overheen kan rijden.

• 36 cm (14 in.) van inzinkingen, greppels of randen
zoals een stoeprand.

• Als de grensdraad en de geleidelus worden ingegraven,
moet dat op een diepte van 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.)
gebeuren.

NOTE: De richting van de grensdraad en de geleidelus
zijn die zoals gezien in de richting van de voorkant van
het laadstation.

MX48942

• Sluit de grensdraad, geleidelus en voeding aan op de
daartoe bestemde connectoren op de achterkant van het
laadstation.

• Sluit de linker grensdraad aan op aansluitklem 1 (A).

• Sluit de linkerdraad van de geleidelus aan op
aansluitklem 2 (B).

• Sluit de rechterdraad van de geleidelus aan op
aansluitklem 3 (D).

• Sluit de rechter grensdraad aan op aansluitklem 4
(E).

• Sluit de connector van de gelijkspanningsvoeding
aan op de middelste aansluitklem (C).

IMPORTANT: Avoid damage! Breng diëlektrisch vet
aan op de aansluitingen van het laadstation voordat
u de connectoren aanbrengt. Onbeschermde
blootstelling aan vocht kan resulteren in corrosie
van de connectoren en een slechte prestatie bij het
laden of besturen van het systeem.

C

A

BD

E
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Installatie van de grensdraad

MX50455

Picture Note: Laadstation binnen algemene omtrek
grensdraad geplaatst vanwege beperkte ruimte

A - Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.)
van muren.

B - Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.)
van het laadstation.

Als er achter het laadstation niet voldoende ruimte is,
legt u de grensdraad zo dat het laadstation binnen
de algemene omtrek van de grensdraad komt te liggen.

De afstand tussen de grensdraad en het laadstation moet
overal ten minste 36 cm (14 in.) bedragen.

De grensdraad moet vlak langs de voorkant van het
platform van het laadstation lopen zodat de maaier goed
van de grensdraad naar de geleidelus kan rijden. De
grensdraad moet door het gebied van 3 cm (1.2 in.) achter
de voorrand van het platform tot 15 cm (6 in.) vóór het
platform lopen.

Als de grensdraad wordt ingegraven, moet dat op een
diepte van 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.) gebeuren. Als zowel de
grensdraad als de geleidelus worden ingegraven, moeten
ze op dezelfde diepte worden ingegraven op het punt waar
ze elkaar kruisen.

De geleidelus moet ten minste 1 m (3.3 ft) vanaf de
voorkant van het laadstationplatform uitsteken.

A

B
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Laadstation achter grensdraad

MX50456

Picture Note: Als er aan de achterkant van het
laadstation voldoende ruimte is, installeert u het
laadstation achter de grensdraad.

A - Linker en rechter grensdraad naast elkaar
geïnstalleerd bij het laadstation, met maximale
tussenafstand van 1,25 cm (0.5 in.).

A
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Nis-installatie

MX50458

Picture Note: Nis-installatie - Houd de hier
aangegeven minimale tussenafstanden voor de
grensdraden aan als u het laadstation in een nis
installeert.

13 cm

36 cm

1 m

15 cm

15 cm

60 cm

14 in.

36 cm
14 in.

36 cm
14 in.

3.3 ft

36 cm
14 in.

23.5 in.

60 cm
23.5 in.

5 in.

6 in.

6 in.
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Installatie in open gang

MX50457

Picture Note: Installatie in open gang - Houd de
hier aangegeven minimale tussenafstanden voor
de grensdraden aan als u het laadstation in een
open gang installeert.

A - Linker en rechter grensdraad naast elkaar
geïnstalleerd bij het laadstation, met maximale
tussenafstand van 1,25 cm (0.5 in.).

43 cm

43 cm

15 cm
6 in.

36 cm
14 in.

36 cm
14 in.

13 cm
5 in.

1 m
3.3 ft17 in.

17 in.

A

IMPORTANT: Avoid damage! Het laadstation mag
niet zo geïnstalleerd worden dat de machine de
achterkant van het laadstation zou kunnen
benaderen. Zo voorkomt u dat de maaier het
laadstation vanaf de achterkant binnenrijdt.
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Hellingsbeperkingen

MX50099

A - Grensdraad
B - De maximale hellingshoek in de maaizone is

36 procent (20 graden).
C - De maximale hellingshoek bij de grensdraad is

10 procent (6 graden).
D - Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.)

afstand van hellingen van meer dan 36 procent
(20 graden).

E - Verbodszone (hellingshoek van meer dan
36 procent [20 graden]).

F - Laadstation

De grensdraad geeft de omtrek van de maaizone(s) aan.

De grensdraad kan ook zo worden gelegd dat plaatsen
binnen de zone (bomen, struiken) worden vermeden.
Bij het bepalen van de totale lengte van de grensdraad
moet rekening worden gehouden met de vorming van
verbodszones.

Gebruik het ontwerpblok om een ontwerp van de maaizone
te maken en de optimale ligging voor de grensdraad te
bepalen.

• Aanbevolen wordt om de grensdraad in te graven en het
systeem zo tegen beschadiging te beschermen. De draad
moet op een diepte van 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.) worden
ingegraven.

• Als de grensdraad bovengronds wordt gehouden, moet
u de grensdraad goed vastzetten.

• Maai het gras korter dan de voorgenomen
onderhoudshoogte voordat u begint met bovengrondse
installatie van de grensdraad.

• Bevestig de grensdraad met de haringen met
tussenafstanden van ten hoogste 46 cm (18 in.) op
horizontaal terrein.

• Zet de haringen op onregelmatige ondergrond
dichter bij elkaar om te verzekeren dat de grensdraad
goed contact met de grond maakt.

N.B.: Grote bomen en andere obstakels hoeven niet
buiten de maaizone te worden gehouden zolang
de maaier veilig van het obstakel kan terugstuiten.
Denk er wel aan dat de maaier schuurplekken kan
achterlaten als het obstakel niet wordt verwijderd.

• Vorm door middel van grensdraadverlenging
verbodszones om obstakels zoals bomen, bovengrondse
wortels, rotsen en nat terrein. Zie het gedetailleerde
installatievoorbeeld in deze instructies.

• Verleng de dichtstbijzijnde grensdraad om een
verbodszone om een obstakel te vormen.

• Leid de grensdraad naar het obstakel toe en weer
terug met een zo klein mogelijke tussenafstand, zonder
dat de grensdraad kruist. De draden mogen niet meer
dan 1,25 cm (0.5 in.) van elkaar verwijderd liggen.

• De maaizone moet met een fysieke barrière worden
gescheiden van open water of afgronden.

• De maaizone moet zo groot en zo gevormd zijn dat de
maaier zich nergens op meer dan 40 m (130 ft) van de
grensdraad kan bevinden.

• De maximale hellingshoek in de maaizone mag niet
meer dan 20 graden (36 procent) bedragen.

• De maximale hoek van een helling waarop de
grensdraad wordt gelegd mag niet meer dan 6 graden
(10 procent) per meter in beide richtingen bedragen.

• Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.) afstand
van hellingen van meer dan 20 graden (36 procent).

• De straal van bochten in de grensdraad moet ten minste
30 cm (12 in.) zijn.

D

E

C

B
A

F
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• Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.) afstand
van vaste verticale oppervlakken zoals muren.

• Leg de grensdraad op ten minste 36 cm (14 in.) afstand
van inzinkingen, greppels en verticale randen.

• Leg de grensdraad op ten minste 8 cm (3 in.) afstand
van vaste horizontale oppervlakken waar de maaier
overheen kan rijden, zoals paden.

• Markeer de plaats voor de grensdraad met verf of
vlaggetjes om hem goed te kunnen installeren.

• Als de grensdraad wordt ingegraven, moet dat op een
diepte van 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.) gebeuren.

• Installeer de rechter grensdraad zo bij het laadstation
dat hij de geleidelus aan de voorkant van het
laadstationplatform kruist.

• Laat 1,5 m van beide uiteinden van de grensdraad
bij het laadstation vrij liggen voor extra flexibiliteit bij het
bepalen van de uiteindelijke locatie.

• Controleer de geleiding en weerstand van de
grensdraad met een multimeter bij het laadstation.
De weerstand mag niet meer dan 10 ohm bedragen.

Installatie van de geleidelus

• Aanbevolen wordt om de geleidelus in te graven en zo
tegen beschadiging te beschermen. De draad moet op een
diepte van 3 tot 15 cm (1.2 tot 6 in.) worden ingegraven.

N.B.: Tussen de geleidelus en grensdraad moet een
afstand van ten minste 1 m (39.5 in.) worden
aangehouden.

• Leg de geleidelus zo dat hij ten minste 1 m (39.5 in.)
vanaf de voorkant van het laadstationplatform uitsteekt.

• Markeer de plaats voor de geleidelus met verf of
vlaggetjes om de draad goed te kunnen installeren.

• Stel de greppelfrees voor het ingraven van de
geleidelus in op een graafdiepte van ten hoogste 15 cm
(6 in.).

• Laat 1,5 m van beide uiteinden van de geleidelus bij het
laadstation vrij liggen voor extra flexibiliteit bij het bepalen
van de uiteindelijke locatie.

• Installeer de draden van de geleidelus parallel aan
elkaar met een tussenafstand van 13 cm (5 in.).

• Controleer de geleiding en weerstand van de geleidelus
met een multimeter bij het laadstation. De weerstand mag
niet meer dan 10 ohm bedragen.

Controleren van de installatie

Diagnosefuncties op het laadstation

Met het led-lampje op het laadstation kunt u de werking

van het laadstation en de toestand van de geleidelus en de
grensdraad controleren.

1. Steek de stekker van de voedingskabel in het
stopcontact

2. Kijk naar het led-lampje op het laadstation.

• Constant brandend - Het systeem werkt goed

• Een keer lang, een keer kort knipperend - De
stroomkring van de grensdraad is verbroken

• Een keer lang, twee keer kort knipperend - De
stroomkring van de geleidelus is verbroken

• Een keer lang, drie keer kort knipperend - De
stroomkringen van de geleidelus en de grensdraad zijn
verbroken

3. Controleer de draadverbindingen als het systeem
aangeeft dat er een stroomkring verbroken is.

• Zorg dat alle stekkers goed zijn aangesloten
op de contacten van de draden en het laadstation.

• Controleer de geleiding en weerstand in het
aangegeven systeem.

• Zie de technische handleiding voor aanvullende
informatie over probleemoplossing.

Programmering van de maaier via
de gebruikersinterface

De elementaire maaierfuncties worden via de
gebruikersinterface op de maaier geprogrammeerd.
Dit omvat menu’s voor instelling, planning, diversen
en connectiviteit.

Het menu Set-Up (Instelling) omvat opties voor instelling
van de interfacetaal en waarschuwingssignalen,
instelling van datum en tijd, instellingen voor navigatie
en het (opnieuw) instellen van de pincode.

Het menu Scheduling (Planning) bevat opties voor het
instellen van maaischema’s met keuzemogelijkheden voor
het tijdstip en de dag van de week voor elk schema.

Het menu Utilities (Diversen) bevat opties voor weergave
van storingen en historische gegevens over vervanging
van onderdelen, het besturingssysteem en de
activiteitsstatus.
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Hoofdmenu

MX28415

Menu Instelling

MX50669

Hoofdmenu

Instelling Planning Hulpprogramma’s Connectiviteit

Gebruiker
interface

Datum/tijd Navigatie Pincode

Pincode instellen

Pincode resetten
naar standaardinstelling

Datum instellen

Tijd instellen

Taal

Nederlands

Duits

Geluid

Bediening

Op knop
drukken

Grenzen
volgen

Op draad

Vlakbij

Standaard

Ver

Opruimronde

Lanceerpunten

Handeling

Menu-item
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Menu Planning

MX28417

Menu Hulpprogramma’s

MX50671

Menu Connectiviteit

MX28418

Planning

M D W D V Z Z

1
Planning

2
Planning

3

Diagnose
Vervangen
onderdelen

Systeeminfo
Maaier
opslag

Storingen
weergeven

Storingen
wissen

Alle storingen
wissen

Mes

Accu

Reset
teller

Reset
teller

Systeemuren

Serie-
nummer

Software-
versie

Activering Telefoon

Telefoon-
nummer

Uitschakelen

Inschakelen
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Programmeren van de maaizone

U kunt de efficiëntie en de maaiprestaties verbeteren door
de maaier te programmeren voor de grootte, de vorm en
de complexiteit van de maaizone.

De maaizone en de werking van de maaier worden
geprogrammeerd via de gebruikersinterface, in de
submenu’s Set-Up (Instelling) en Navigation (Navigatie).

MX48948

1. Zet de hoofdstroomschakelaar (A) op AAN (I).

N.B.: De standaard pincode is 1234.

MX48951

2. Voer de pincode in op de gebruikersinterface (B)
wanneer daarom wordt gevraagd. Zie ‘Gebruik van de
pincode’ in de gebruikershandleiding.

MX48952

3. Druk op de menuknop (C) om het hoofdmenu te
openen.

4. Gebruik de pijlen omhoog/omlaag (D) om door het
menu te lopen.

5. Druk op de Enter-knop (E) om de gemarkeerde menu-
optie te selecteren.

6. Kies ‘User Interface’ (Gebruikersinterface) onder ‘Setup’
(Instelling).

• Kies Language (Taal) onder ‘User Interface’
(Gebruikersinterface) en stel de taal in.

• Stel Alert Sound (Geluidssignaal) in onder ‘User
Interface’ (Gebruikersinterface).

MX50663

7. De keuzemogelijkheden voor het volgen van de grens
zijn ‘Op de draad’ (F), ‘Vlakbij’, ‘Standaard’ en ‘Ver’. Zet het
plaatje van de maaier (G) boven op de lijn of rechts ervan
voor de gewenste afstand, en druk op Enter.

• Stel het volgen van de grens in op ‘Op de draad’
om de grensdraad nauwkeurig te volgen.

• Stel het volgen van de grensdraad in op ‘Vlakbij’
de draad als de maaizone een of meer corridors met
een breedte van minder dan 5 m (16.4 ft) bevat.

A

B

D

E

C

Instelling Afstand van de draad

Op de draad 0

Dichtbij 30 cm (1 ft.)

Standaard 61 cm (2 ft.)

Ver 91 cm (3 ft.)

F

G
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MX50664

• ‘Standaard’ volgen van de grens (H) is de
gebruikelijke instelling voor een middelgrote maaizone
die niet complex is.

• Stel het volgen van de grens in op ‘Ver’ voor grote
maaizones om het ontstaan van sporen tot een
minimum te beperken.

• Vergroot de afstand voor het volgen van de
grensdraad naar vereist als de grensdraad te dicht
bij obstakels is gelegd.

• Vergroot de afstand voor het volgen van de
grensdraad naar vereist om te voorkomen dat hetzelfde
pad als voor de opruimronde wordt gebruikt.

8. Kies ‘Clean-Up Pass’ (Opruimronde) onder ‘Navigation’
(Navigatie) om de opruimronden in te stellen.

De maaier kan worden ingesteld op regelmatige
opruimronden, waarbij hij de grensdraad volgt om een
gelijkmatig maaipatroon rondom de omtrek van de
maaizone te verkrijgen. De frequentie van de opruimronde
kan worden ingesteld naar vereist voor de maaizone.

De opruimronden vinden binnen het kader van de
regelmatige maaicycli plaats. De frequentie wordt ingesteld
als de verhouding tussen opruimronden en regelmatige
maaicycli, van 0 op 20 (0%) als opruimen niet gewenst is,
tot 20 op 20 (100%) voor opruimen na elke maaicyclus.

Opruimronde instellen

a. Zet de machine op de laadpositie bij het laadstation.

b. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op
AAN (I).

c. Open het hoofdmenu van de gebruikersinterface.

d. Ga vanuit het hoofdmenu naar Set Up (Instelling),
Navigation (Navigatie), Boundary Clean-up (Opruimen
grens) en tenslotte naar Frequency (Frequentie).

MX50666

e. Schuif naar links of rechts naar de gewenste
frequentie (frequentie van 50% weergegeven).

Opruimronde testen

a. Zet de machine op de laadpositie bij het laadstation.

b. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op
AAN (I).

MX50665

c. Stel de frequentie in op 100%.

d. Druk op ‘mow on schedule’ (volgens schema
maaien) om de functie te testen.

9. Als het handig is om het maaien in een of meer
maaizones vanaf een vast lanceerpunt te starten, stelt u
Launch Points (Lanceerpunten) in.

Om lanceerpunten voor de maaier in te stellen, bepaalt u
eerst welk punt of welke punten langs de grens de beste
lanceerpunten vormen. Gebruik de afstandsinformatie op
de maaier om de afstand tussen het laadstation en het
lanceerpunt te bepalen. Gebruik de beginrichting (naar
links of rechts) die de kortste afstand tussen het/de
gewenste lanceerpunt(en) oplevert.

Schat de frequentie en tijdsduur voor het maaien in de
maaizone bij de lanceerpunten, afhankelijk van de toestand
van het gazon, zonlicht en andere groeifactoren en
de grootte van de maaizone. De maaier verdeelt de
lanceerpunten gelijkmatig over het volgens de frequentie
ingestelde aantal maaibeurten vanaf een beginzone.

Er kunnen maximaal vijf lanceerpunten worden ingesteld.
Ze hoeven niet alle vijf gebruikt te worden. De frequentie
van maaibeurten vanaf een lanceerpunt en de frequentie
van gewone maaibeurten vanaf het laadstation bedragen
samen 100%. Maaibeurten die niet vanaf lanceerpunten
plaatsvinden, vinden plaats vanaf het laadstation. Als er
geen frequentie voor lanceerpunten is ingesteld, start de
maaier altijd vanaf het laadstation.

Lanceerpunten instellen

a. Zet de maaier bij het laadstation.

b. Open het menu van de gebruikersinterface.
Ga vanuit het hoofdmenu naar Setup (Instelling),
naar Navigation (Navigatie), naar Launch Points
(Lanceerpunten) en tenslotte naar Calibration
(Kalibratie).

N.B.: De rijrichting van de maaier is die gezien vanaf
de achterkant van de maaier, naar voren kijkend.

c. De maaier verlaat het laadstation en volgt de
grensdraad.

d. Volg de maaier. Noteer de afstandswaarde die in

H

Afbeelding
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de gebruikersinterface wordt weergegeven op de plaats
waar een lanceerpunt gewenst is.

e. Blijf de maaier volgen als er meerdere lanceerpunten
vereist zijn, en noteer op elk punt de afstandswaarde.

f. De maaier keert aan de andere kant van de
grensdraad weer terug naar het laadstation.

MX50662

g. Open het scherm Settings (Instellingen) onder
Launch Points (Lanceerpunten).

h. Voer voor elk lanceerpunt de richting (links/rechts; I)
in.

i. Voer de afstandswaarde voor elk lanceerpunt (J) in.

j. Klik op ‘Enter’.

N.B.: Als er geen tijdsperiode voor een lanceerpunt is
ingevoerd (de tijdsperiode is dan '00'), wordt er op
deze plaats gemaaid totdat het accuvermogen zo ver is
gedaald dat de maaier terug moet gaan naar het
laadstation om te worden geladen.

k. Voer de waarde voor de maaiperiode (K) vanaf het
lanceerpunt in. De periode kan in stappen van
15 minuten worden ingesteld, en maximaal 60 minuten
bedragen.

l. Klik op ‘Enter’.

m. Open het scherm Frequency (Frequentie) onder
Launch Points (Lanceerpunten).

N.B.: De frequentie is die van het percentage
maaibeurten dat de maaier vanaf een lanceerpunt start,
vergeleken met het aantal maaibeurten dat vanaf het
laadstation wordt gestart (het totaal aantal
maaibeurten is gelijk aan 100%).

n. Voor de gewenste frequentie (L) in waarmee
de maaier bij het/de lanceerpunt(en) moet starten.

o. Klik op ‘Enter’.

p. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op UIT
(O).

q. Wacht totdat de display van de gebruikersinterface
leeg is en zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I).

I
J

L

K
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10.Om een lanceerpunt te testen of op een lanceerpunt
met maaien te beginnen, kiest u het punt in de
gebruikersinterface.

Testen van een bepaald lanceerpunt

a. Zet de machine op de laadpositie bij het laadstation.

b. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op
AAN (I).

c. Ga vanuit het hoofdmenu in de gebruikersinterface
naar Set-Up (Instelling), naar Navigation (Navigatie)
en tenslotte naar Launch Points (Lanceerpunten) om de
lanceerpunten weer te geven en een punt te selecteren.

N.B.: Als u een lanceerpunt selecteert waarvoor een
opruimronde is ingesteld, wordt eerst die opruimronde
gemaakt. Bij de onderstreepte lanceerpunten wordt
een opruimronde gemaakt voordat met het maaien
vanaf het lanceerpunt wordt begonnen.

MX50667

d. Beweeg de pijl (L) op het scherm van de
gebruikersinterface naar het gewenste lanceerpunt.

e. Klik op ‘Enter’.

f. Druk op ‘Mow Now’ (Nu maaien).

Informatietabel instelling lanceerpunten

Lanceerpunt
Startrichting
vanaf laadstation Afstandswaarde

Frequentie
(totaal is 100%) Tijdsduur

Terug naar laadstation 40%

Lanceerpunt 1 Rechts 85 15% 00

Lanceerpunt 2 Rechts 160 25% 30

Lanceerpunt 3 Links 110 20% 15

Lanceerpunt 4

Lanceerpunt 5

L
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MX50829

11.Bepaal aan de hand van de afmetingen van de
maaizones die u bij de locatiebeoordeling hebt vastgesteld
wat over een week de beste maaiuren zijn om het terrein
goed gemaaid te houden.

N.B.: Vraag de klant of er misschien beperkingen
gelden voor gebruik van de maaier zodat u dagen kunt
instellen waarop niet wordt gemaaid (‘No Mow’).
Plan het schema zo dat er niet wordt gemaaid als het
gras gesproeid wordt of nat is van de dauw.

12.Stel een maaischema op met voldoende maaitijd voor
goed onderhoud van de maaizone. De maaiuren moeten
gelijkmatig over de beschikbare dagen worden verdeeld.
Tel ook de laadtijd mee in het schema.

Voorbeeld: Een maaizone van 600 m2 (718 sq yd) die
eenvoudig tot matig complex is, vereist 17,5 geplande
maaiuren per week. Dit omvat ongeveer 10,5 uur maaien
en 7 uur laden.

Eenvoudige navigatieIngeplande uren Complexe navigatie

M
aa

iz
o

n
e

Geplande maaiuren voor de week

(i
n

 m
2 )

Schema 1

Dag van de week Maaiuren Laaduren Ingeplande uren

Zondag No Mow (Niet maaien) 0 0

Maandag 3 2 5

Dinsdag No Mow (Niet maaien) 0 0

Woensdag 3 2 5

Donderdag No Mow (Niet maaien) 0 0

Vrijdag 4,5 3 7,5

Zaterdag No Mow (Niet maaien) 0 0
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13.Kies onder ‘Scheduling’ (Planning) ‘Schedule 1’
(Schema 1) om de maaiuren per dag en uur van de dag
in te stellen.

14.Kies ‘Schedule 2’ (Schema 2) om desgewenst een
derde maaischema in te stellen.

15.Kies ‘Schedule 3’ (Schema 2) om desgewenst een
derde maaischema in te stellen.

16.Voer het door de klant gewenste maaischema op de
maaier in door in de gebruikersinterface de dagen en tijden
van het maaischema in te stellen. Zie Maaiplanning in
de gebruikershandleiding.

a. Open het hoofdmenu.

MX50113

b. Klik op ‘Schedule 1’ (Schema 1; F).

c. Gebruik de pijlknoppen naar links en rechts om
de dag(en) (G) te kiezen waarop de klant wil maaien.

d. Klik op 'Enter’ om de dag te selecteren en ga naar
de tijd van de dag.

e. Selecteer de tijd T1 (H).

f. Zet de cursor op Start Time (Begintijd) en gebruik de
pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste begintijd
te kiezen.

g. Klik op ‘Enter’ om de tijd in te stellen.

h. Zet de cursor op End Time (Eindtijd) en gebruik de
pijlknoppen omhoog/omlaag om de gewenste eindtijd
te kiezen.

i. Klik op ‘Enter’ om tijd T1 in te stellen.

j. Selecteer de tweede tijd T2 voor de geselecteerde
tijd en stel de begin- en eindtijd in voor een tweede
maaiperiode als die gewenst is. Als er geen tweede
maaiperiode voor de gekozen dag nodig is, scrollt u met
de pijltoetsen naar ‘none’ (geen) voor zowel de begin-
als de eindtijd.

k. Klik op ‘Enter’ om tijd T2 in te stellen.

l. Stel desgewenst de parameters voor ‘Schedule 2’
(Schema 2) en ‘Schedule 3’ (Schema 3) in voor andere
dagen of tijdstippen.

m. Nadat het programma is geprogrammeerd,

kunt u het selecteren in de actieve (linker) kant van
de gebruikersinterface.

n. Selecteer ‘Mow on Schedule’ (Volgens schema
maaien) om het programma uit te voeren.

Programmering van de maaier met
MowADVISOR

De installatie van software-updates en programmering van
bepaalde maaierinstellingen wordt verricht met een
computer waarop MowADVISOR-software is geïnstalleerd
en die op de maaier wordt aangesloten.

MX48948

MX48124

1. Zet de hoofdstroomschakelaar (A) op AAN (I).

N.B.: Bewaar de MowADVISOR software-updates op
de computer zodat u de allernieuwste updates kunt
installeren op plaatsen waar geen netwerkverbinding
beschikbaar is.

2. Open het MowADVISOR-programma op de op het
netwerk aangesloten computer.

NOTE: Terwijl de machine is aangesloten op

F

G

H

IMPORTANT: Avoid damage! Steek de ene stekker
van de MowADVISOR-kabel in de poort op de maaier
en steek daarna de andere stekker in de computer.
De aansluiting moet in deze volgorde worden
gemaakt om de computer tegen eventuele
aardfeedback te beschermen.

A

AB
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MowADVISOR, wordt het geluid uit de luidspreker
vertekend.

3. Sluit de computer met daarop de MowADVISOR
diagnosesoftware aan op de machine.

a. Verwijder het klepje (B) van de diagnosepoort van
de maaier.

b. Sluit adapterkabel JDG11355 aan op de USB-kabel.

c. Sluit adapterkabel JDG11355 aan op de poort op
de maaier.

d. Sluit de kabel aan op de USB-poort op de computer.

N.B.: De standaard pincode is 1234.

MX48951

4. Voer de pincode in op de gebruikersinterface (C)
wanneer daarom wordt gevraagd. Zie ‘Gebruik van de
pincode’ in de gebruikershandleiding.

MX48932

5. Selecteer het tabblad ‘Programming’ (Programmering;
D) onder op het scherm.

MX48934

6. Selecteer ‘Automatic Reprogramming’ (Automatisch
herprogrammeren; E) op het scherm.

N.B.: MowADVISOR gaat naar het netwerk en zoekt
daar de allernieuwste software om de maaier
automatisch te programmeren. Trek de stekker niet uit
de maaier voordat de herprogrammering is voltooid.
Herhaal het herprogrammeren vanaf het begin als het
programmeren wordt onderbroken.

Zorg dat de meest recente software op de computer
is gedownload als er geen netwerkverbinding
beschikbaar is op de installatielocatie. Klik op
‘Manual Programming’ (Handmatige programmering)
en zoek de software payload (.pld-bestand) op
C:\ProgramFiles\MowADVISOR op de computer.

7. Klik op het venster ‘Agree not to Disconnect.’ (Akkoord
met behoud verbinding.) zodat de computer software-
updates kan downloaden.

8. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op UIT
(O) wanneer u klaar bent met programmeren, en wacht
totdat het gebruikersinterfacescherm leeg is.

9. Zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I) om de
veranderingen op te slaan.

10. Trek de adapterkabel uit de computer en vervolgens
uit het contact op de maaier als het downloaden voltooid is.

11.Installeer het klepje weer op de poort op de maaier.

Diagnosefuncties in MowADVISOR

Via aansluiting van de maaier op een computer met
MowADVISOR-software kunt u de werking van het
laadstation en de werking van de geleidelus en de
grensdraad controleren.

N.B.: Zorg dat de laadcontacten van het laadstation
en de maaier elkaar niet raken tijdens diagnose van het
laadstation.

1. Zet de maaier op de geleidelus binnen de grensdraad
(Zorg dat de contacten van de maaier en die van het
laadstation elkaar niet raken.) Zet de maaier met de
achterwielen aan de buitenkant van de geleidelus, naar het
laadstation toe gericht.

C

D

E
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MX48948

MX48124

2. Zet de hoofdstroomschakelaar (A) op AAN (I).

3. Open het programma MowADVISOR.

NOTE: Terwijl de machine is aangesloten op
MowADVISOR, wordt het geluid uit de luidspreker
vertekend.

4. Sluit de computer met daarop de MowADVISOR
diagnosesoftware aan op de connector op de machine.

a. Verwijder het klepje (B) van de diagnosepoort van
de maaier.

b. Sluit adapterkabel JDG11355 aan op de USB-kabel.

c. Sluit adapterkabel JDG11355 aan op de poort op
de maaier.

d. Sluit de kabel aan op de USB-poort op de computer.

MX48951

5. Voer de pincode in op de gebruikersinterface (C)
wanneer daarom wordt gevraagd (de standaard
pincode is 1234). Zie ‘Gebruik van de pincode’ in de
gebruikershandleiding.

MX48932

6. Selecteer het tabblad ‘Manual Test and Calibration’
(Handmatig testen en kalibreren; D) onder op het scherm.

MX50660

7. De in de linkerkolom (E) weergegeven ID moet voor alle
sensoren hetzelfde zijn.

8. Controleer de status van de sensoren en kalibreer ze
als dat nodig is.

N.B.: Raadpleeg de technische handleiding voor
diagnose als lichte beweging van de maaier boven de
geleidelus van invloed is op de weergegeven polariteit.

a. Zorg dat de machine boven de geleidelus binnen de
grensdraad staat, met de achterwielen aan weerskanten

IMPORTANT: Avoid damage! Steek de ene stekker
van de MowADVISOR-kabel in de poort op de maaier
en steek daarna de andere stekker in de computer.
De aansluiting moet in deze volgorde worden
gemaakt om de computer tegen eventuele
aardfeedback te beschermen.

A

AB

C

D

E F H

G
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van de geleidelus. (De contacten van de maaier mogen
de contacten van het laadstation niet raken.)

b. Alle sensoren in de middelste kolom (F) moeten op
‘Inside’ (Binnen) staan.

c. Als de sensoren op ‘Outside’ (Buiten) staan, drukt
u op de knop ‘Calibrate’ (Kalibreren; G).

9. De weergegeven signaalsterkte moet voor alle
sensoren in de rechterkolom (H) ten minste 500 zijn.

10.Er mogen geen storingsmeldingen op de
gebruikersinterface zijn.

11.Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op UIT
(O) en wacht totdat het gebruikersinterfacescherm leeg is.

12.Zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I) om de
polariteitsveranderingen op te slaan.

13.Als op de display van de gebruikersinterface op de
maaier ‘mower tilted’ (maaier staat scheef) wordt
weergegeven, kalibreert u de kantelsensor opnieuw met
MowADVISOR.

a. Zet de maaier op een ondergrond die zeker waterpas
is.

MX48932

b. Selecteer het tabblad ‘Manual Test and Calibration’
(Handmatig testen en kalibreren; I) onder op het
scherm.

MX48424

c. Selecteer ‘Tilt Sensor’ (Kantelsensor; J).

d. Selecteer ‘Calibrate Tilt Sensor’ (Kantelsensor
kalibreren; K). Wacht totdat de kalibratie is voltooid.

e. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op
UIT (O).

f. Wacht totdat de display van de gebruikersinterface
leeg is en zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I).

14.Controleer of het serienummer van de maaier
is opgeslagen onder System Information
(Systeeminformatie). Is dat niet het geval, voer het
serienummer van de machine dan in met MowADVISOR.

MX48932

a. Selecteer het tabblad ‘User Settings’
(Gebruikersinstellingen; L) onder op het scherm.

MX49362

b. Klik op ‘Setup’ (Instelling; M).

MX46973

c. Voer het serienummer van de maaier (N) op de
achterkant van de maaier in in het venster ‘Enter mower
Serial Number’ (Serienummer maaier invoeren).

d. Klik op ‘write’ (schrijven).

I

K

J

L

M

N
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e. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier op
UIT (O).

f. Wacht totdat de display van de gebruikersinterface
leeg is en zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I).

15.Voer de huidige datum en tijd in met MowADVISOR.

MX48932

a. Selecteer het tabblad ‘User Settings’
(Gebruikersinstellingen; O) onder op het scherm.

MX49362

b. Klik op ‘Setup’ (Instelling; P).

c. Klik op ‘Set Date’ (Datum instellen) en op ‘Set Time’
(Tijd instellen). (De datum en tijd worden vanaf de
computer overgezet.)

d. Zet de hoofdstroomschakelaar van de maaier
op UIT (O) nadat u de datum en de tijd hebt ingesteld.

e. Wacht totdat de display van de gebruikersinterface
leeg is en zet de hoofdstroomschakelaar op AAN (I).

O

P
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Installatie van de robotmaaier

Door de installateur en de klant te lezen en ondertekenen.

Veiligheidskenmerken Leg de veiligheidskenmerken uit aan de klant.

Stopknop: Stopt de werking van de maaier.

Handgreepsensor: Stopt de maaier als de handgreep langer dan 3 seconden wordt vastgehouden.

Optilsensor: Stopt de maaier als het/de voorwiel(en) langer dan 3 seconden van de grond worden getild.

Kantelsensor: Stopt de maaier als deze langer dan 3 seconden 30 graden in een richting is gekanteld.

Botsingdetectie: De maaier verandert van rijrichting als er een obstakel wordt gedetecteerd.

Go Home-functie: Stuurt de maaier terug naar het laadstation. Te gebruiken als er personen op het terrein zijn  die niet
bekend zijn met de werking van de maaier, of kinderen.

Go Mow Now (Nu maaien): Hervat het maaien. Na de opdracht Go Mow Now (Nu maaien) moet ‘Mow On Schedule’
(Volgens schema maaien) worden geselecteerd om de maaier weer op het normale schema in te stellen.

Gevarenbarrière Leg het belang van gevarenbarrières uit.

Er moet een barrière zijn die voorkomt dat de maaier in de buurt van open water kan komen. Als er geen barrière is, legt u
uit wat de risico’s zijn als de maaier in het water belandt.

Er moet een barrière zijn die voorkomt dat de maaier in de buurt van een steile helling kan komen. Als er geen barrière is,
legt u uit wat de risico’s zijn als de maaier van een bepaalde hoogte valt.

Installatie en normaal gedrag. Leg de installatie en het normale gedrag van de maaier uit.

Planning: Stelt de maaiplanning in.

Lanceerpunten: Bepaalt waar de maaier begint te maaien.

Opruimronde: Plant het maaien van de randen.

Grensdraad en geleidelus: Geeft de grenzen van het maaiterrein en verbodszones aan; stuurt de maaier naar het
laadstation. Belucht het terrein niet en graaf niet in de buurt van de geïnstalleerde draden.

Maaizone: De maaizone is het terrein binnen de gelegde grensdraad.

Onderhoud. Onderhoudsbeurten en veiligheidsvoorschriften voor de accu uitleggen. Afspraken voor onderhoudsbeurten
maken indien de klant dit wenst.

Documentatie voor de klant. Geef de documentatie aan de klant.

Gebruikershandleiding.

Schema voor onderhoud buiten het seizoen, indien van toepassing.

De bovenstaande zaken zijn uitgelegd en/of voltooid.

Handtekening klant ____________________________________________

Handtekening installateur ____________________________________________ Datum ____________


