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ALGEMENE INFORMATIE

 

Belangrijk

Deze handleiding moet beschouwd worden als een integratie van de 

gebruiksaanwijzing van de robot.

De robot die door u werd aangeschaft, kan - indien deze is voorzien van een laadstation - 

functioneren in twee verschillende modaliteiten, op basis van de wijze van uitvoering van de 

installatie en van de confi guratie van de robot.

De standaard functionering, zonder een wijziging van de confi guratie uit te voeren, is diegene 

die wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing. De robot werkt in het grasperk dat wordt 

gedetecteerd door de kloof- en grassensoren. Na de werkcyclus volgt de robot de rand van het 

grasperk, en volgt de geleidekabel om het laadstation te vinden.

Voor deze werkingsmethode kan de installatie erg snel en eenvoudig uitgevoerd worden; maar 

zijn er situaties waar passages zonder gras tussen de ene en de andere zone aanwezig zijn, of 

situaties waar de kwaliteit van de grasmat niet conform de specifi eken van de robot is.

In deze gevallen waar het niet mogelijk is om het grasperk conform de specifi eken van de robot 

te maken, kan de robot geconfi gureerd worden voor de functionering met gedesactiveerde 

kloof- en grassensoren. In dit geval moet het grasperk afgebakend worden met de omtrekdraad.

Het doel van deze integratieve handleiding is dus het beschrijven van de installatie en het gebruik 

van de robot met de omtrekdraad, die het ganse grasperk en alle interne voorwerpen afbakent 

die moeten uitgesloten worden voor de correcte functionering van de robot.

M
D

-C
T-

R
O

-0
1
-A

D
D

IT
IO

N
 -
 X

X
 -
 R

E
V
 3

.3
- 
N

L
 -
 1

0
-2

0
1
1
 -
 (L

5
0
E
E
U

)



2Handboek

NL

INSTALLATIE LAADSTATION

Voer de installatie van het laadstation uit volgens de aanduidingen die worden beschreven in het 

hoofdstuk “INSTALLATIE LAADSTATION”, behalve voor het leggen van de geleidekabel waarvan 

de functie wordt uitgevoerd door de omtrekdraad, wat vervolgens wordt beschreven.

DEFINITIE TRAJECT OMTREKDRAAD

Voordat de omtrekdraad wordt geïnstalleerd, moet het volledige oppervlak van het gras 

gecontroleerd worden. Beoordeel of het grasperk eventueel moet aangepast worden, of 

‘kunstgrepen’ moeten uitgevoerd worden tijdens het leggen van de omtrekdraad zodat de 

robot perfect kan functioneren.

• Voer de “Voorbereiding en afbakening 

van de werkgebieden” uit.

• Installatie van de omtrekdraad. Tijdens 

het leggen van de omtrekdraad 

moeten de installatiezin (rechtsom) en 

de rotatie rond bloemperken (linksom) 

gerespecteerd worden. Raadpleeg de 

afbeelding.

• Installatie van het laadstation en van 

de unit stroomvoorzieningstoestel-

zender.

VOORBEREIDING EN AFBAKENING VAN DE WERKGEBIEDEN

Voorbereiding van het te maaien grasveld

1. Controleer of het te maaien grasveld 

uniform is, en geen putten, stenen 

of andere obstakels bevat. Anders 

moeten de noodzakelijke ingrepen 

uitgevoerd worden. Indien bepaalde 

obstakels niet kunnen geëlimineerd 

worden, moeten deze zones gepast 

afgebakend worden met behulp van 

de omtrekdraad.
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2. Controleer of geen enkele zone 

van het grasveld de toegestane 

helling overschrijdt (zie “Technische 

gegevens”). Tijdens de werking in 

gehelde zones, wanneer de robot 

de omtrekdraad detecteert, zouden 

de wielen kunnen slippen en het 

omtrekgebied dus kunnen verlaten. 

De maximum toegestane helling hangt 

af van de condities van het grasperk, 

van het type van gras en van de 

vochtigheid in het maaigebied. In geval 

van limietcondities wordt aanbevolen 

om deze condities te laten beoordelen 

door een gespecialiseerde technicus.

0-40%

NO

0-30%

31-40%

31-40%

NEE

NEE

OK
omtrekdraad

100 cm (39,3 Inc.) 

40 %
40 cm (15,75 Inc.)

35 cm
13,78 Inc.

Belangrijk

De zones die steilere hellingen hebben dan wat wordt toegestaan, kunnen niet 

gemaaid worden door de robot. Positioneer de omtrekdraad dus vóór de helling, en 

sluit die graszone dus uit.

Afbakening werkgebied

3. Controleer het totale oppervlak van 
het grasveld. Voordat de handelingen 
van de installatie van de omtrekdraad 
worden uitgevoerd, wordt aanbevolen 
om het totale traject te controleren 
zodat de handelingen eenvoudig 
en gemakkelijk kunnen uitgevoerd 
worden. De afbeelding toont een 
voorbeeld van een grasveld met 
het traject voor de ingraving van de 
omtrekdraad. Tijdens de installatie van 
het systeem moeten eventuele nauwe 
passages geïdentifi ceerd worden. 
Met nauwe passage wordt een deel 
van het grasperk geïdentifi ceerd dat 
is verbonden met het hoofdzakelijke 
grasperk via een versmalling die kleiner 
is dan 150cm / 59,05 inc, die moeilijk 
bereikbaar is door de robot. In deze 
gevallen wordt niet gegarandeerd dat 
de robot die graszone autonoom kan 
bereiken, en zal het dus noodzakelijk 
zijn om de robot manueel in die zone 
te plaatsen of om de zone uit te sluiten 
uit de installatie.

4. Baken de omtrekken af van de 

interne en periferische elementen 

van het werkgebied die de correcte 

functionering van de robot beletten.

5 cm
1,97 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

5 cm
1,97 inc.

5 cm
1,97 inc.

5 cm
1,97 inc.

70 cm
27,56 inc.

70 cm
27,56 inc.

2 mt.
78,75 inc.

4-10 mt.
157,5 - 393,7 inc.

5 cm
1,97 inc.

putdeksel

bloemenperk

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.
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Belangrijk

De afbeelding toont een voorbeeld van interne en periferische elementen van 

het werkgebied, en de afstanden voor het leggen van de omtrekdraad moeten 

gerespecteerd worden. Baken alle elementen van ijzer of andere metalen af 

(putdeksels, elektrische aansluitingen, enz.) om interferenties met het signaal van de 

omtrekdraad te vermijden.

uitstekende wortels

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

muurtje
doucheplaat

35 cm
13,78 inc.

70 cm
27,56 inc.

35 cm
13,78 inc.

Baken de obstakels af (bomen, palen, enz.) die de normale functionering van de robot 

beletten. Die obstakels, zoals een boom, een paal of een muurtje, zijn gewoonlijk bestand 

tegen een stoot van de robot. De obstakels die daarentegen moeten afgebakend worden, zijn 

uitstekende wortels, bloemperken, kleine planten enz.

plantOK paalOK
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5. Baken de zones af die zich lager dan 

het grasperk bevinden (zwembaden, 

steile hellingen, trappen, enz.) (zie 

afbeelding).

- Met zwembaden, trapjes, afgronden: 

70 cm (27,56 Inc.) tot het punt dat 

gevaarlijk is voor de robot.

70 cm
27,56 inc.

70 cm
27,56 inc.

Belangrijk

Respecteer absoluut de afstanden zodat de robot niet kan vallen en dus kapot zou 

kunnen gaan en/of ernstig zou beschadigd kunnen worden. In geval van hellingen of 

gladde terreinen moet de afstand minstens 30 cm / 11,81 inc. groter zijn.

6. Baken af zoals wordt aangeduid op de 

afbeelding.

- Met baantjes die dezelfde hoogte van 

het grasperk hebben: 5 cm (1,96 

Inc.)

- Met baantjes die hoger dan het 

grasperk zijn: 35 cm (13,78 Inc.)

- Indien een omtrekmuur aanwezig is: 

35 cm (13,78 Inc.)

 
5 cm
1,97 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

7. Voordat het laadstation wordt 

geïnstalleerd, moet de “Oproep op 

draad” geïnstalleerd worden. Voor 

deze handeling moet de omtrekdraad 

speciaal gelegd worden in het deel dat 

zich vóór het laadstation bevindt, zoals 

wordt aangeduid op de afbeelding. 

Wanneer de robot moet terugkeren 

naar het laadstation, zal deze de 

omtrekdraad volgen en af en toe raken 

tot de “Oproep” tot aan het laadstation 

wordt herkend. De robot zal de 

omtrekdraad precies en ongeveer 

10 meter lang (33 ft.) volgen tot het 

laadstation wordt bereikt.

5 cm
1,97 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

35 cm
13,78 inc.

5 cm
1,97 inc.

5 cm
1,97 inc.

5 cm
1,97 inc.

70 cm
27,56 inc.

70 cm
27,56 inc.

2 mt.
78,75 inc.

4-10 mt.
157,5 - 393,7 inc.

5 cm
1,97 inc.
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De “Oproep op draad” duidt aan de robot aan dat het laadstation bijna wordt bereikt, 

maar ook een nauwe passage. Wanneer een “Oproep” wordt herkend, zal de robot de 

omtrekdraad volgen - aan lage snelheid en met een grotere precisie - voor ongeveer 10 

meter (33 ft.) tot het laadstation wordt bereikt. 

Respecteer de volgende regels voor de installatie van de “Oproep”.

• De “Oproep” is een deel van de draad dat ongeveer 2 meter lang (6,6 ft.) in de tuin loopt, 

met een afstand van de ene draad tot de andere van 5 cm. (1,96 inc.)

• De “Oproep” moet gepositioneerd worden in het deel dat zich vóór het laadstation bevindt, 

tussen 4 en 10 meter (13,2 - 33 ft.).

• De “Oproep” moet gepositioneerd zijn in het deel dat zich vóór passages bevindt die 

smaller zijn dan 2 meter (6,6 ft.).

8. Verbind de omtrek op het laadstation zoals wordt aangeduid in de gebruiksaanwijzing, in het 

hoofdstuk “INSTALLATIE VAN HET LAADSTATION” .

INSTALLATIE VAN DE OMTREKDRAAD

De omtrekdraad kan ingegraven worden 
of op het terrein gelegd worden.

Belangrijk

In de delen van het traject waar het 
noodzakelijk is om twee draden 
parallel te leggen (bijvoorbeeld om 
een bloemperk af te bakenen) mogen 
deze niet op elkaar gelegd worden 
maar moet een onderlinge afstand 
van minstens 1 cm voorzien worden 
(0,40 inc.)

Max.
5 cm (1,96 inc.)

omtrekdraad

Draad op het terrein gelegd
1. Positioneer de draad, rechtsom, 

langs het volledige traject en bevestig 
deze met de daarvoor bestemde en 
bijgeleverde spijkers (afstand tussen 
de spijkers 100÷200 cm (39,37÷78,74 
inc.)).

– Tijdens het leggen van de 
omtrekdraad moet de rotatiezin 
rond bloemenperken (linksom) 
gerespecteerd worden.

– In de rechtlijnige delen moet de 
draad zodanig bevestigd worden 
dat deze niet te strak, gebogen en/
of gekronkeld is.

– In de niet-rechtlijnige delen moet de 
draad zodanig bevestigd worden 
dat deze niet gekronkeld is, maar 
een regelmatige bocht vormt.

NEE

nagels voor de bevestiging
van de draad

omtrekdraad
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Draad ingegraven
1. Graaf regelmatig en symmetrisch ten opzichte van de lijn van het traject die werd aangeduid 

op het terrein.

2. Positioneer de draad, rechtsom, langs het volledige traject, enkele centimeter diep (ongeveer 
2÷3 cm (0.7874÷ 1.1811 inc.)) zodat de kwaliteit en de intensiteit van het signaal niet worden 
beperkt dat wordt ontvangen door de robot.

3. Blokkeer de draad indien noodzakelijk met de daarvoor bestemde spijkers zodat deze in 
positie blijft wanneer het terrein weer wordt bedekt.

4. Bedek de ganse draad met het terrein en let op dat deze niet kronkelt maar rechtlijnig blijft, 
en in de bochten een regelmatige curve vormt.

Belangrijk

In de delen van het traject waar het 
noodzakelijk is om twee draden 
parallel te leggen (bijvoorbeeld om 
een bloemperk af te bakenen) mogen 
deze niet op elkaar gelegd worden 
maar moet een onderlinge afstand van 
minstens 1 cm voorzien worden (0,40 
inc.)

Max 1 cm
(0,40 inc.)

NEE

INDIENSTSTELLING

Bij het eerste gebruik moet de robot geconfi gureerd worden voor de externe omtrek. Deze 

handeling moet slechts één maal uitgevoerd worden. Daarna zal de robot geconfi gureerd 

blijven, ook al wordt deze uitgeschakeld.

Schakel de robot in door de toets “ON” ongeveer 4-5 seconden ingedrukt te houden tot de 

leds “ON” en “PAUSE” afwisselend knipperen. Wanneer de toets “ON” wordt losgelaten, zal 

enkel de led “PAUSE” knipperen.

HIGH BATTERY
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Belangrijk

Indien deze handeling voor eender welke reden fout werd uitgevoerd, kan 

teruggekeerd worden naar de standaard confi guratie door de volgende handeling uit 

te voeren. Schakel de robot in door de toets “ON” ongeveer 4-5 seconden ingedrukt 

te houden tot de leds “ON” en “PAUSE” afwisselend knipperen. Wanneer de toets 

“ON” wordt losgelaten, zal enkel de led “ON” knipperen.

Nu kan de robot gestart worden zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing 

“INDIENSTSTELLING. ROBOT MET LAADSTATION”.


