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algemene informaTie

inleiding

Felicitaties voor de aankoop van dit product, dat uw vereisten en verwachtingen volledig zal voldoen. Dit project ontstaat bij 
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.p.A. (UNI EN ISO 9001 gecertificeerde firma), een software house dat haar activiteit en haar 
aanwezigheid op de internationale markt sinds 1982 geconsolideerd heeft.
Het toepassen van IT-solutions betekent verbetering van de productieve activiteiten en vereenvoudiging van de werkprocedures. 
En net in het constante onderzoek van de laboratoria ZUCCHETTI vindt men de oorsprong van dit product.

doel van de handleiding

•	 Deze handleiding, die een integrerend deel is, van het toestel werd door de Fabrikant opgesteld om de nodige informatie te 
verschaffen aan de personen die toestemming hebben om met dit product te werken in de loop van zijn voorziene levensduur.

•	 Naast de toepassing van een goede gebruikstechniek, moeten de bestemmelingen deze informatie aandachtig lezen en 
strikt toepassen.

•	 Deze informatie wordt door de Fabrikant in zijn originele taal (Italiaans) verschaft en mag in andere talen vertaald worden om 
te voldoen aan de wettelijke en/of commerciële vereisten.

•	 Het lezen van deze informatie staat toe risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van personen en economische schade 
te voorkomen.

•	 Bewaar deze handleiding gedurende de hele levensduur van het toestel op een bekende en gemakkelijk toegankelijke 
plaats, om hem steeds ter beschikking te hebben wanneer raadpleging nodig is.

•	 Sommige informatie en afbeeldingen die in deze handleiding zijn aangegeven kunnen mogelijk niet perfect overeenstemmen 
met het product dat u bezit, maar dit compromitteert de functie er niet van.

•	 De Fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande verwittiging.

•	 Om de aandacht te trekken op enkele delen van de tekst die bijzonder belangrijk zijn, of om belangrijke wijzigingen aan te 
geven, heeft men enkele symbolen gebruikt, waarvan de betekenis hierna beschreven wordt.

gevaar – let op

dit symbool wijst op ernstig gevaar dat, indien het verwaarloosd wordt, tot een ernstig risico kan leiden voor 
de gezondheid en de veiligheid van de personen.

Waarschuwing - verwittiging

dit symbool wijst erop dat men een geschikt gedrag moet aanhouden om de gezondheid en de veiligheid van 
de personen niet in gevaar te brengen en geen economische schade te veroorzaken.

Belangrijk

dit symbool wijst op bijzonder belangrijke technische informatie die niet verwaarloosd mag worden.
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idenTificaTie faBrikanT en ToesTel

Het afgebeelde identificatieplaatje bevindt zich direct op het toestel. 
Hierop zijn de referenties en alle aanwijzingen aangegeven die 
nodig zijn voor een veilig gebruik.

Richt u tot het Assistentiecentrum van de Fabrikant of tot een van 
de geautoriseerde centra voor eender welke behoefte.
Gelieve bij iedere aanvraag voor technische service, de gegevens 
mee te delen die aangegeven zijn op het identificatieplaatje, het 
benaderende aantal werkuren en het type aangetroffen defect.

a. Identificatie Fabrikant.

B. CE-Conformiteitsmarkering.

c. Model / serienummer / bouwjaar.

d. Technische gegevens: Spanning, Stroom, Beschermingsgraad, 
Massa, Maaibreedte

Zucchetti Centro Sistemi S.P.A
Via Lungarno 305/A - 52028 Terranuova B.ni (AR) 
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(C) Bouwjaar

(C) Model

(B) CE-Conformiteitsmarkering

(A) Identificatie fabrikant
(D) Technische gegevens

(C) Serienummer

IDENTIFICATIEPLAATJE

informaTie in verBand meT de veiligheid

veiligheidsnormen

•	 Tijdens het ontwerpen en het bouwen, heeft de fabrikant bijzondere aandacht verleend aan de aspecten die risico’s kunnen 
veroorzaken voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die met het toestel werken. Naast het respect voor de  
geldende  toepasselijke  wetten,  heeft  hij  ook  alle  “regels  van  de  goede  fabricatietechniek”  toegepast.  Doel  van  deze 
informatie is de gebruikers ertoe te brengen bijzonder aandachtig te werk te gaan om eender welk risico te voorkomen.

•	 Alvorens de machine voor de eerste keer te gebruiken, moet men de hele handleiding aandachtig lezen en zich ervan 
verzekeren alles goed verstaan te hebben. In het bijzonder alle informatie met betrekking op de veiligheid begrepen te 
hebben.

•	 Respecteer bij het heffen en verplaatsen, de informatie die direct op de verpakking is aangegeven, en eveneens de door de 
fabrikant verschafte gebruiksaanwijzingen.

•	 Let  op  de  betekenis  van  de  symbolen  op  de  aangebrachte  plaatjes;  de  vorm  en  de  kleur  ervan  zijn  belangrijk  voor  
de veiligheid. Houd de aangegeven informatie leesbaar en volg de aanwijzingen op.

•	 Het gebruik van de grasmaairobot is enkel toegestaan aan personen die de werking ervan kennen en de handleiding gelezen 
en begrepen hebben. 

•	 Gebruik het toestel enkel voor de door de fabrikant voorziene gebruiken. Het gebruik van het toestel voor oneigen doeleinden 
kan risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de personen en economische schade veroorzaken. Onthoud steeds dat 
de bediener of de gebruiker aansprakelijk is voor ongevallen of gevaren ten laste van andere personen of hun eigendommen.

•	 Vooraleer de grasmaairobot te gebruiken, dient men zich ervan te verzekeren dat er geen voorwerpen (speelgoed, takken, 
kleding, enz.) op het gazon liggen.

•	 Deze inrichting is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische, sensorische 
of geestelijke capaciteiten en/of gebrekkige kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is  
voor hun veiligheid en zij instructies hebben gekregen over het gebruik van de inrichting. De kinderen moeten onder toezicht  
staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.

•	 Indien de toevoerkabel van de transformator beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door een  
persoon met een gelijkaardige bevoegdheid, om alle risico’s te voorkomen.

•	 Om risico’s voor de veiligheid te voorkomen, moet men zich ervan verzekeren dat er, terwijl de robot in werking is, geen  
personen (in het bijzonder kinderen, oudere personen of mindervalieden) of huisdieren in de werkzone aanwezig zijn. Houd  
het toestel onder toezicht indien men weet dat er huisdieren, kinderen of andere personen in de nabijheid zijn.

•	 Sta niet toe dat men op de robot gaat zitten.

•	 Hef de robot nooit op om het mes te controleren tijdens de werking en tijdens het vervoer.

•	 Steek nooit handen en voeten onder het toestel wanneer het in werking is, in het bijzonder in de zone van de wielen.

•	 Saboteer, wijzig, verwijder of bypasseer de geïnstalleerde veiligheidsinrichtingen nooit. Gebrek aan respect van deze vereiste 
kan ernstige risico’s veroorzaken voor de veiligheid en de gezondheid van de personen.
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•	 Voer alle onderhoudshandelingen uit die door de Fabrikant voorzien zijn. Een goed onderhoud staat betere prestaties en een 
langere werkduur toe.

•	 Vooraleer de onderhoudshandelingen en afstellingen uit te voeren die ook door een gebruiker met een minimale technische  
bevoegdheid kunnen uitgevoerd worden, dient men de elektrische toevoer uit te schakelen. Hij moet in ieder geval alle  
nodige veiligheidscondities voorzien, in het bijzonder wanneer hij aan de onderkant van de grasmaairobot werkt, volgens de  
procedures van de fabrikant.

•	 Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien zijn door de Fabrikant en, in het bijzonder wanneer men aan het 
snijmes werkt, dient men beschermende handschoenen te dragen.

•	 Demonteer steeds het mes vooraleer de batterijen te vervangen.

•	 Verzeker u ervan dat de eventuele verluchtinggaten van de toevoereenheid niet verstopt zijn door resten.

•	 Om de elektrische en elektronische onderdelen niet onherroepelijk te beschadigen, mag men de robot niet met waterstralen  
reinigen, niet geheel of gedeeltelijk in water onderdompelen, aangezien hij niet waterdicht is.

•	 De bedieners die herstellingen uitvoeren tijdens de voorziene levensduur van de robot, moeten een precieze technische 
kennis hebben, bijzondere capaciteiten en erkende ervaring in de specifieke sector. Het ontbreken van deze vereisten kan  
ernstige schade veroorzaken aan de veiligheid en gezondheid van de personen

•	 Controleer de robot regelmatig visueel om u ervan te verzekeren dat het mes, de montageschroeven en het snijmechanisme  
niet  versleten  of  beschadigd  zijn.  Vervang  de  versleten  onderdelen  met  originele  wisselstukken  om  de  werking  en  
het voorziene veiligheidsniveau te garanderen.

•	 Verzeker u ervan dat alle moeren, bouten en schroeven steeds goed vastgedraaid zijn om te garanderen dat de robot in  
goede werkcondities blijft.

•	 De  robot  mag  niet  zonder  bovenste  deksel  gebruikt  worden.  Bij  mechanische  beschadigingen  aan  dit  deksel,  moet  
het vervangen worden.

•	 Eender welke ingreep voor gewoon of buitengewoon onderhoud (bv. vervanging batterijen) moet steeds door de geautoriseerde 
service uitgevoerd worden.

•	 De Fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af bij gebruik van niet originele wisselstukken.

•	 Het is absoluut verboden de robot op te laden of te gebruiken in explosieve of ontvlambare omgevingen.

•	 Gebruik voor het opladen van de robot enkel de batterijlader en de toevoereenheid die door de leverancier meegeleverd  
worden.  Onjuist  gebruik  kan  elektrische  schokken,  oververhitting  of  lekken  van  corrosieve  vloeistoffen  uit  de  batterij  
veroorzaken. In geval van lekken van de vloeistof, moet de batterij met water / een neutraliserend middel gewassen worden,  
in geval van aanraking met de ogen dient men een arts te raadplegen. veiligheidsuiTrusTinge.

veiligheidsuiTrusTingen

1. Bumpers
Wanneer de robot in botsing komt met een vast voorwerp met een hoogte van meer dan 9 cm (3.54 ") wordt de stootsensor 
ingeschakeld, de robot blokkeert de beweging in deze richting en gaat achteruit om de hindernis te vermijden.
2. hellingmeter
Indien de robot werkt op een vlak dat sterker helt dan aangegeven is in de technische specificaties, of indien hij omgekanteld 
wordt, zet de robot het snijmes stil.
3. schakelaar voor noodstop
Deze bevindt zich op het bedienpaneel met de tekst STOP en is groter dan de andere commando’s op het toetsenbord. Door op 
deze toets te drukken tijdens de werking, zal de grasmaairobot onmiddellijk stoppen en het mes zal in 2 seconden geblokkeerd 
worden.
4. Bescherming tegen overbelasting
Elke motor (mes en wielen) wordt tijdens de werking voortdurend gemonitoreerd voor alle situaties die tot oververhitting 
kunnen leiden. Indien er zich een overbelasting voordoet in de motor van de wielen, doet de robot enkele pogingen om in de 
tegenovergestelde richting te gaan. Als de overbelasting blijft, stopt de robot en wordt het defect gesignaleerd. Als de overbelasting 
zich in de motor van het snijmes voordoet, zijn er twee mogelijke reacties. Als de parameters binnen de eerste range liggen, zal 
de robot enkele manoeuvres uitvoeren om het snijmes vrij te zetten. Als de overbelasting onder de beschermingrange is, stopt 
de robot en wordt het defect van de motor gesignaleerd.
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veiligheidssignalen

Lees aandachtig de 
gebruiksaanwijzingen en zorg 
ervoor dat U de betekenis ervan 
begrepen hebt alvorens de 
machine te gebruiken.

STOP

Raak het mes niet aan, steek 
geen handen en voeten 
onder het toestel wanneer dit 
in werking is. Wacht tot het 
mes en de draaiende delen 
volledig stilstaan alvorens ze te 
benaderen.

Klim niet op de machine.

STOP

Schakel de veiligheidsinrichting 
aan alvorens aan de machine te 
werken of ze op te tillen.

Houd een geschikte 
veiligheidsafstand van de 
machine tijdens de werking.

Let op! Reinig of was de 
machine niet met waterstralen.

 Tijdens de werking van de 
robot dient men zich ervan 
te verzekeren dat er in de 
werkzone geen personen 
(in het bijzonder kinderen, 
ouderen of mindervalieden) of 
huisdieren aanwezig zijn. Houd 
de kinderen, de huisdieren 
en de andere personen op 
veiligheidsafstand wanneer de 
machine in bedrijf is. Om dit 
risico te voorkomen, raadt men 
aan de werking van de robot 
in geschikte tijdsperiodes te 
programmeren.
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Technische informaTie

Technische gegevens

Beschrijving
model

l50Beu l50deu

Maximale aanbevolen oppervlakte die gemaaid kan worden

Robot (*) m2 (sq ') 400 ( 4300 ')

kenmerken

Afmetingen (B x H x D) mm 409x199x335

Gewicht robot incl. Accu kg 7,9 8,2

Maaihoogte (Min-Max) mm (") 42-48 (1.65-1,88 ")

Doorsnede mes met 4 snijvlakken mm (") 250 ( 9,84 ")

Aandrijving 4WD

Elektrische motoren V cc. (25.2 V)

Snelheid snijmes RPM
4000 Snijden

3000 Onderhoud

Bewegingssnelheid meter / 
minuut 18 (59 ')

Maximaal aanbevolen helling (*) %
50%.Toegestaan, in functie van de condities van het gazon en de 
geïnstalleerde accessoires.
40%. Maximaal.  Bij regelmatige gazon.

Omgevingstemperatuur werking Max °C
roBoT -10°(14 F.) (Min) +42° (107 F.) (Max)

BaTTeriJlader -10°(14 F.) (Min) +40° (104 F.) (Max)

Gemeten niveau geluidsdruk dB(A) 72 (Max) − 65 (Onderhoud gazon)

Beschermingsgraad tegen water IP IP21

Elektrische kenmerken

Toevoereenheid (voor lithiumbatterij)
Toestel gecertificeerd meanwell ELN-60-27 -  Klasse 2 

Ingang: 100 - 240 V~; 1,2 A; 50/60 Hz 
Uitgang: 29.3 V ; 2,3 A

Type accu’s en laadeenheden

Herlaadbatterij Lithium-Ione 25.2V – 6.9Ah

Batterijlader 29.3 Vcc - 2.3 Ah

Gemiddelde tijd en Herlaadmethode hh:mm 3:00 - Handmatig

Gemiddelde werktijd (*) hh:mm 3:30

veiligheid stilstand mes

Kantelsensor Standaard voorzien

Sensor opheffen Standaard voorzien
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uitrustingen en toebehoren

Herkenningssensor diepte (obstakel) 
(gepatenteerd) N. 6

Herkenningssensor diepte (obstakel)
 (gepatenteerd) Optional Standaard voorzien

Modulatie mes en intelligente spiraal Standaard voorzien

Herkenningssensor gemaaid 
grasperk (gepatenteerd) Standaard voorzien

Diameter mes met 8 maaikanten

Zeer geschikt voor de eerste maaibewerkingen van het seizoen en 
wanneer voor de staat van het grasperk een groter maaivermogen 

noodzakelijk is.

Op aanvraag

Reinigende schijf (gepatenteerd)

Schijf die boven het maaimes moet geplaatst worden. 
Hiermee blijft de ruimte van het maaimes langer rein.
Zeer geschikt voor gebieden waar het gras erg nat is.

Op aanvraag

(*) In functie van de condities van het gras en het gazon.

algemene BeschriJving ToesTel

De apparatuur is een robot die ontworpen en gebouwd werd voor 
het automatisch maaien van gras in de tuin, op eender welk uur 
van de dag.

De robot is klein, compact, geruisloos en makkelijk vervoerbaar 
in functie van de verschillende kenmerken van het te maaien 
oppervlak. gemaaid moet worden.

Tijdens de werkfase maait de robot het gebied dat afgebakend 
wordt door bevloering en/of door barrières (afrasteringen, muren, 
enz.).

Wanneer de robot een gebrek aan gras detecteert of een obstakel 
tegenkomt, wijzigt hij zijn traject casueel en start hij weer in de 
nieuwe richting.

De robot maait op basis van het werkingsprincipe (“random”) 
automatisch en compleet het afgebakende grasperk (raadpleeg 
de figuur).

random verking

De maximale oppervlakte van het grasperk dat de robot kan maaien, wordt bepaald door een reeks factoren waarvan de 
kenmerken de volgende zijn:

•	 de kenmerken van het gebied (onregelmatige omtrek, niet-uniforme oppervlakte, opsplitsing van het gebied, enz.).

•	 de kenmerken van het grasperk (type en hoogte van het gras, vochtigheid, en.).

•	 de status van het mes (efficiënt geslepen, zonder resten en afzettingen, enz.).

•	 het model van de robot en het type van de geïnstalleerde batterijen.
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hoofdorganen / sTandaarduiTrusTing

1. robot.

2. Batterijen van accu’s: voeden de motoren van het mes en de inwerkingstelling van de wielen.

3. de acculander: dient voor het laden of het behouden van de lading van de batterijen.

4. elektronische kaart: controleert de automatische functies van de robot.

5. Toetsenbord met de bedieningen: dient voor het instellen en weergeven van de werkingsmodaliteiten van de robot.

6. maaimes: maait het gras.

7. elektrische motor: stelt het maaimes in werking.

8. elektrische motor: één stelt de aandrijfunit van het rechter wiel in werking, en de andere stelt die van het linker wiel in 
werking.

9. sensoren: dienen voor het herkennen van de kenmerken van het terrein waar de robot werkt.

10. diepte sensoren: Dienen voor het herkennen van lege zones. De positie in lijn van de wielen bevordert de omkering van de 
werkrichting voordat een obstakel wordt tegengekomen.

11. handleiding.

5

1
3

2

6

7

4

8

9

9

10

11



9 Gebruiksvoorschriften

NL

insTallaTie

verpakking en uiTpakken

Het toestel wordt degelijk verpakt geleverd. Bij het uitpakken, moet men uiterst voorzichtig te werk gaan en de integriteit van de 
onderdelen nagaan.

Waarschuwing - verwittiging

Houd	de	plastic	film	en	de	plastic	zakjes	buiten	bereik	van	pasgeboren	kinderen	en	kleine	kinderen,	gevaar	
op verstikking!

Belangrijk

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor toekomstig gebruik.

planning insTallaTie sysTeem

De installatie van de robot is niet moeilijk, maar moet vooraf gepland worden zodat de beste zone voor de installatie van de 
stroomvoorzieningsunit worden gevonden.
Plaats de stroomvoorzieningsunit in een zone  die makkelijk 
bereikbaar is.

 - De acculander moet op een verluchte plek en beschermd tegen 
weersinvloeden en rechtstreeks zonlicht geplaatst worden. 

 - De acculander mag niet op de grond of in vochtige omgevingen 
geplaatst worden.

Waarschuwing - verwittiging

plaats de toevoereenheid in een zone die niet 
toegankelijk is voor kinderen. Bijvoorbeeld op een 
hoogte van meer dan 160 cm. (63 ").

 

Waarschuwing - verwittiging

om de elektrische verbinding te kunnen uitvoeren, moet er nabij de zone van installatie een stekker voorzien 
zijn. verzeker u ervan dat de verbinding aan het toevoernet overeenstemt met de geldende wetten. om in 
volledige veiligheid te kunnen werken, moet de elektrische installatie waaraan de toevoereenheid verbonden 
wordt, voorzien zijn van een correct werkzame aardingsinstallatie.

Belangrijk

men raadt aan de groep te plaatsen in een kast voor elektrische onderdelen (voor binnen of buiten), voorzien 
van een slot met sleutel en goed verlucht om een correcte luchtstroom te verzekeren.

Waarschuwing - verwittiging

Zorg ervoor dat de toegang tot de toevoereenheid enkel toegestaan is aan geautoriseerde personen.



10Gebruiksvoorschriften

NL

voorBereiding en afgrenZing WerkZones

voorbereiding van het te maaien gazon
1. Controleer of het te maaien grasperk uniform is en geen kuilen, stenen of andere obstakels bevat. Zoniet moet dit probleem 

opgelost worden. Wanneer bepaalde obstakels niet verwijderd kunnen worden, moeten die zones gepast beschermd worden.

2. Controleer of alle zones van het grasperk zich binnen de toegestane waarde van de helling bevinden (raadpleeg “Technische 
gegevens”).

De robot beweegt vrij op het grasperk dankzij sensoren die de aanwezigheid van het gras herkennen. De tuin moet gepast 
gecontroleerd en aangepast worden zodat de robot over de noodzakelijke ruimte beschikt om het gebrek aan gras te 
herkennen. Respecteer nauwgezet de onderstaande opmerkingen zodat de robot veilig gebruikt kan worden.

OK

MUURTJE
HOGER DAN
9 cm. / 3,5 "

BEVLOERING BREDER DAN
25 cm. / 9,8 "
Met diepte sensor
minimum breedte 10cm./4,0 "

HAAG BOOGJES

Types van afbakeningen/beschermingen die gebruikt kunnen worden voor een correcte beperking van de werkzone van de robot

Bevloering
De robot moet een ruimte van minstens 25 cm (9,84 ") zonder gras 
detecteren om veilig te kunnen stoppen en de bewegingsrichting 
te wijzigen. Als het grasperk afgebakend is met een voetpad of 
een kantsteen moet deze minstens 25 cm. (9,84 ") breed zijn. 
Kantstenen die minder dan 25 cm (9,84 ") breed zijn, moeten 
beschermd worden met een bevloering of andere afbakeningen in 
het terein, zoals wordt aangeduid op de afbeelding, zodat de robot 
er kan tegen stoten.
De robot met diepte sensor moet een gebied van 10 cm. (4,00 ") 
zonder gras detecteren.

OK

MINSTENS
25 cm (9,80 ")

Met diepte sensor
minimum breedte 10cm (4,00 ")

muurtje
Omtrekmuurtje dat het werkgebied afbakent en steeds hoger dan 9 
cm (3,54 ") is. In geval van muurtjes die lager zijn, moet het gebied 
beschermd worden met boogjes of met een gepaste bevloering.

MINSTENS
9 cm / 3,5 (3,50 ")

OK
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haag
Het werkgebied kan evenzeer efficiënt zijn als het afgebakend 
wordt door een haag. OK

kuil
Het werkgebied kan niet afgebakend worden door een sloot 
of kuilen, die ook niet aanwezig mogen zijn  in het grasveld dat 
gemaaid moet worden. Voordat de robot in werking wordt gesteld, 
moet gecontroleerd worden of op het gras geen voorwerpen zoals 
speelgoed, steentjes, takken of uitstekende irrigatiesproeiers 
aanwezig zijn, die de correcte werking kunnen beletten  of het mes 
kunnen beschadigen.

NEEN

obstakels en beschermingen
de afbeeldingen tonen een voorbeeld van interne of periferische elementen van een correct werkgebied. Als wortels of 
vrijliggende draden aanwezig zijn, moet dit gebied afgebakend worden door middel van bevloering, een muurtje of barrières 
zodat de correcte werking van de robot wordt gegarandeerd. De elementen (bomen, palen, enz., raadpleeg de afbeelding) die 
de normale werking van de robot niet beletten, moeten niet  afgebakend worden.

OK OK
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Wortels
Zorg er absoluut voor dat in het werkgebied geen elementen 
aanwezig zijn die de goede werking van de robot kunnen beletten 
(wortels, vrijliggende leidingen, gereedschappen, enz.).

NEEN

steengruis

gevaar – let op

steengruis, gebladerte of kleine steentjes die het 
grasperk afbakenen, worden niet correct herkend 
door de robot. Bescherm deze zone met andere 
afbakeningen.

OK

NEEN

scherpe hoek

gevaar – let op

als het grasperk wordt afgebakend door een 
zeer smalle zone, zoals wordt aangeduid op de 
afbeelding, zal de robot niet makkelijk kunnen 
bewegen. deze zone moet uitgesloten worden 
omdat de robot deze zone zou kunnen verlaten.

NEEN
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hellingen

Controleer of alle zones van het grasperk zich binnen de toegestane waarde van de helling bevinden (raadpleeg “Technische 
gegevens”). De zones waar de helling groter is of die kenmerken hebben die niet compatibel zijn voor de correcte werking van 
de robot (raadpleeg de volgende punten) mogen niet gemaaid worden. In geval de waarde van de helling groter is, moet ze 
afgebakend worden.

Belangrijk

de sensoren van de robot herkennen de hellingen die niet gemaaid kunnen worden, en keren de voortbewegingszin 
om zodat de robot niet kan kantelen of slecht kan werken. ondanks dit alles moeten ter bescherming van de 
robot zelf de zones met hellingen afgebakend worden die gemaaid kunnen worden. als de helling zich nabij de 
limietwaarden bevindt, wordt aangeraden de robot te controleren bij het eerste gebruik.

helling

+ 0-40%

100 cm (39,3 ") 

40 cm
(15,74 ")

+ 40 %

OK

langer dan 1 m. / 39,3 "
tussen 0 en +40%

daling

- 0-40%

100 cm (39,3 ") 

40 cm
(15,74 ")

- 40 %

OK

langer dan 1 m. / 39,3 "
tussen 0 en -40%.

De robot kan hellingen met een stijgingsgraad tot 40% maaien Op voorwaarde dat de daling een afstand van minder dan een 
meter heeft.

sTeile hellingen
Als de stijgingswaarde van de helling overwacht wijzigt (en meer dan 25% bedraagt), interpreteert het veiligheidssysteem van de 
robot dit als een abnormale situatie, en wordt de werkingsrichting omgekeerd zodat de robot het gras verder veilig kan maaien.
Ook de aanwezigheid van bomen met stammen die geleidelijk uit de grond komen, of stenen die bloemperken afbakenen en het 
grasperk geleidelijk aflopen, worden als wijziging van de helling herkend.

Belangrijk

Als	de	helling	zich	nabij	de	specifieke	waarden	bevindt,	wordt	aangeraden	de	robot	te	controleren	bij	het	
eerste gebruik.

helling

+ 0-25%

100 cm (39,3 ") 

25 cm
(9,84 ")

+ 25 %

OK
tussen 0 en +25%

daling

- 0-25%

100 cm (39,3 ") 

25 cm
(9,84 ")

- 25 %

tussen 0 en -25%

OK

De robot kan hellingen met een stijgingsgraad tot 25% maaien als ze overwacht aflopen.
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Belangrijk

de zones waar hellingen aanwezig waarvan de hellingswaarde groter is dan diegene die toegestaan wordt, 
kunnen niet gemaaid worden door de robot.

mogeliJke elemenTen Binnen heT WerkgeBied en relaTieve 
veiligheidsafsTanden

gepasTe opsTelling rond heT ZWemBad

Breedte van de bevloering
minstens 70 cm. / 27,5 " breed

hoogte muurtje
minstens 9 cm / 3,5 " beschermingsboogjes.

breedte terrein
zonder gras minstens 100 cm / 39,37 " OK

WATER

De bovenstaande afbeelding toont een werkgebied dat correct afgebakend is voor de optimale werking van de robot.

Belangrijk

gevallen bladeren worden herkent als gras. als er bladeren op de grond liggen moet de afstand vergroot 
worden met 20 cm (7,88 “)

ongepasTe opsTelling rond heT ZWemBad

Breedte van de
bevloering smaller dan 70 cm. / 27,5 "

hoogte muurtje
lager dan 9 cm / 3,5 " breedte vanhet terrein

smaller dan 100 cm / 39,37 "

terrein zonder gras afwezig
NEEN

WATER

De bovenstaande afbeelding toont een werkgebied waar de operationele zones van de robot die niet correct afgebakend zijn, 
zodat de robot niet regelmatig kan werken.
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BaTTeriiJen opladen BiJ heT eersTe geBruik

Plaats de robot nabij de acculander.

1. Controleer of de acculander aangesloten is op het stopcontact van 110 V of 220 V.

2. Sluit de zwarte stekker aan op het wiel met het zwarte symbool “-”.

3. Sluit de rode stekker aan op het wiel met het rode symbool “+”.

Na de aansluiting wordt de robot automatisch aangeschakeld, en wordt het niveau van lading van de batterijen weergegeven. 
(raadpleeg “betekenis combinatie LED”).

Na het opladen, moet de robot afgesloten worden en moet op de toets “OFF/ON” gedrukt worden.
Op de afbeelding wordt de correcte installatie van de zone voor 
het opladen van de robot aangeduid. Correcte aansluiting van 
de  laadknoppen op de polen die zich op de wielen van de robot 
bevinden.

Belangrijk

de batterijen moeten bij de eerste oplading 
minstens 4 uren aangesloten blijven.
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afsTellingen

aanBevelingen voor de afsTellingen

Belangrijk

de gebruiker moet de regelingen uitvoeren volgens de procedures die beschreven worden in de handleiding. 
voer geen enkele regeling uit die niet uitdrukkelijk aangeduid wordt in de handleiding. eventuele buitengewone 
regelingen die niet uitdrukkelijk aangeduid worden in de handleiding mogen enkel door het personeel van de 
door de constructeur erkende assistentiecentra uitgevoerd worden.

afsTelling maaihoogTe

1. Zet de robot off stil door op de toets “ON/OFF” te drukken 
(raadpleeg “Veilige stillegging van de robot”).

2. Draai de robot om en plaats hem zodanig dat de Kap niet 
wordt beschadigd.

Belangrijk

gebruik beschermende handschoenen om 
eventueel gevaar op snijwonden te vermijden.

3. Draai de schroeven los om het mes te demonteren.

4. Plaats of verwijder de spacer om de maaihoogte aan te 
passen.

5. Plaats het mes weer in de correcte positie en draai de 
schroeven helemaal vast.

6. Draai de robot weer om zodat hij klaar is voor de werking.

plaaTsing spacers en mes meT schroeven
controleer de helling van het mes,
wanneer de robot zich in de startpositie 
bevindt en wanneer hij omlaag geplaatst is.

Belangrijk

verminder de maaihoogte geleidelijk aan. er wordt aangeraden elke 2 of 3 dagen afstandhouders toe te 
voegen zodat de ideale hoogte van het gras geleidelijk aan wordt bereikt.
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geBruik en Werking

verplichTingen voor heT geBruik

Belangrijk

 - Bij het eerste gebruik van de robot wordt aangeraden de volledige handleiding door te lezen en te 
controleren of alles werd begrepen, vooral de informatie in verband met de veiligheid.

 - voer enkel het voorziene gebruik uit dat aangeduid wordt door de constructeur, en knoei niet aan de 
mechanismen om andere prestaties te verkrijgen dan diegene die aangeduid worden.

BeschriJving commando’s roBoT

P
LA

Y

O
N

PA
U

S
E

ST
O

P

HIGH BATTERY

LOW BATTERY

O
FF

(D)

P
LA

Y

O
N

ST
O

P

HIGH BATTERY

LOW BATTERY

O
FF

PA
U

S
E

(C)

De afbeelding toont de plaats van de bedieningen op de robot.

d. on/off: om de robot aan- of uit te schakelen.

c. play/pause: om de robot te starten of te stoppen in de stand-by functie.

BeTekenis comBinaTies led

roBoT in Werking

a. high BaTTery:  (VAST AAN GROENE LED) 
optimaal niveau van de batterijen. PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP

H
IG

H
 B

A
TT

E
R

Y

LO
W

 B
A

TTE
R

Y

(A)

(B)

(C)

(D)

B. loW BaTTery: 1  (RODE LED 1 KNIPPERING) 
gemiddeld niveau van de batterijen.

 (VAST AAN RODE LED) 
laag niveau van de batterijen.

c. play/pause:  (VAST AAN GELE LED) 
in pauze, in pauze omdat het niveau van, 
de batterijen laag is.

 (TRAGE KNIPPERING GELE LED) 
Robot in stand-by. Wanneer op de knop 
PLAY/PAUSE wordt gedrukt, toont de robot 
de staat van de LEDs.

1  (GELE LED 1 KNIPPERING) 
het gras werd gemaaid.

2  (GELE LED 2 KNIPPERINGEN) 
gras niet aanwezig.

d. on/off:  (VAST AAN GROENE LED) 
robot in werking.
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roBoT laden

a. high BaTTery:  (VAST AAN GROENE LED) 
optimaal niveau van de batterijen.

PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP

H
IG

H
 B

A
TT

E
R

Y

LO
W

 B
A

TTE
R

Y

(A)

(B)

(C)

(D)

1  (GROENE LED 1 KNIPPERING) 
gemiddeld niveau van de batterijen.

B. loW BaTTery:  (VAST AAN RODE LED) 
laag niveau van de batterijen.

c. on/off:  (VAST AAN  groene led) 
robot in werking.

indiensTsTelling

1. Controleer of het gras dat gemaaid moet worden een hoogte heeft die compatibel is voor de correcte werking van de robot 
(raadpleeg de technische kenmerken).

2. Regel de gewenste maaihoogte (raadpleeg de regeling van de maaihoogte).

3. Controleer of het werkgebied correct afgebakend is en of geen hindernissen aanwezig zijn die de regelmatige werking van 
de robot beletten, zoals aangeduid wordt in het deel “Voorbereiding en afbakening van de werkgebieden” en volgende.

4. Koppel de robot los van de acculader.

5. Plaats de robot op het gras en op minstens 1 m (40,00 ") afstand van obstakels.

6. Druk op de toets “ON/OFF” en wacht enkele seconden zodat de robot volledig aangeschakeld wordt.

7. Druk op de toets “PLAY/PAUSE” om de robot te starten.

Wanneer de robot gestopt wordt voor de redenen die beschreven worden in het hoofdstuk “Stillegging van de robot”, moet 
de robot in alle veiligheid stilgelegd worden en moet hij weer in de zone van de acculander geplaatst worden zodat hij kan 
opgeladen worden.

Belangrijk

voor een betere maaikwaliteit en voor een correcte werking van de sensoren voor de herkenning van het gras 
mag de robot niet gestart worden als het regent en als het erg vochtig is. het beste resultaat wordt overdag 
verkregen.

indiensTsTelling meT veTraagde sTarT

Indien noodzakelijk kan de robot ingeschakeld en gestart worden met een uitstel tot 24 uren. 

Druk op de “ON/OFF” knop en wacht een paar seconden zodat de robot helemaal aan gaat. Druk nu kort op de “ON/OFF” knop, met ongeveer 
1 seconde pause ertussen, de aantal keren staat gelijk aan het aantal uren dat u zijn vertrek wil verlaten . 

Wacht na de sequentie tot de robot de instelling bevestigt van de uren van het uitstel van het startuur met een geluidssignaal.

De robot zal wachten tot het begin van de werk-cyclus op de vooraf bepaalde tijd.

Belangrijk

in geval van een fout moet de toets “off/on” ingedrukt gehouden worden en moet de startsequentie weer 
uitgevoerd worden.
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indiensTsTelling meT verTraagde sTarT

Robot reeds ingeschakeld in PAUZE, 
op “ON/OFF” drukken om de uren 

van vertraging in te stellen

De robot staat in STAND-BY
en wacht op de geplande vertrektijd.

Wacht 

Druk op de toets “PLAY/PAUSE”x 4 maal indrukken =
4 uren

vertraagd

4 bieps = 4 uren

indiensTsTelling meT gedesacTiveerde sensoren

Als het grasperk zich in speciale condities bevindt, kan de robot aangeschakeld worden met de desactivering van de 
herkenningssensoren van het gras en de diepte. Dankzij deze modaliteit kan de robot gestart worden en correct werken wanneer 
bijvoorbeeld het gras zeer kort is of het grasveld zones zonder gras bevat.

Als deze modaliteit wordt gebruikt, moet u zeer goed opletten en wordt aanbevolen om eerst uw verkoper te raadplegen.

Wanneer de robot aangeschakeld en in Pauze gesteld is, kan deze modaliteit geactiveerd worden door de volgende procedure 
te volgen:

grassensor gedesactiveerd - diepte sensor 
geactiveerd: :
Hou de toets “PLAY/PAUSE” 4 seconden ingedrukt tot u twee 
opeenvolgende geluidssignalen hoort en twee knipperingen van 
de led PAUSE ziet.  In deze modaliteit, die enkel kan gebruikt 
worden als de robot is voorzien van de diepte sensor, kan met 
enkel de 4 diepte sensoren gewerkt worden. Deze modaliteit wordt 
aanbevolen wanneer uw tuin zones bevat waar het gras korter/
lager is dan de hoogte van de sensoren, maar toch uniform is.

diepTe

Met diepte sensor minimum breedte 10 cm / 4,0 "

grassensor gedesacTiveerd - diepTe sensor geacTiveerd

Hou de toets "PLAY/PAUSE" 
4 seconden ingedrukt

Laat de knop losWacht op 

2 geluidssignalen 2 knipperingen+
4 sec.
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grassensor geactiveerd - diepte sensor 
gedesactiveerd:
Hou de toets “PLAY/PAUSE” 8 seconden ingedrukt tot u drie 
opeenvolgende geluidssignalen hoort en drie knipperingen van de 
led PAUSE ziet.  In deze modaliteit, die enkel kan gebruikt worden 
als de robot is voorzien van de diepte sensor, kan met enkel de  
frontale herkenningssensoren van het gras gewerkt worden. Deze 
modaliteit wordt aanbevolen wanneer het terrein niet uniform is, 
meerdere verzakkingen heeft en wanneer weinig gras aanwezig 
is.

grassensor

Minimum breedte 25 cm / 9,8 "

gevaar – let op

in deze modaliteit heeft de robot meer plaats nodig om de werkrichting te wijzigen. respecteer dus de 
afstanden die aangeduid worden voor de modellen zonder diepte sensor.

grassensor geacTiveerd - diepTe sensor gedesacTiveerd

Wacht op 

3 geluidssignalen 3 knipperingen+
Hou de toets "PLAY/PAUSE" 

8 seconden ingedrukt
Laat de knop los

8 sec.

grassensor gedesactiveerd - diepte sensor 
gedesactiveerd: 
Hou de toets “PLAY/PAUSE” 12 seconden ingedrukt tot u vier 
opeenvolgende geluidssignalen hoort en vier knipperingen van de led 
PAUSE ziet.  In deze modaliteit wordt zonder sensoren gewerkt. Deze 
modaliteit kan gebruikt worden wanneer het grasperk zich in slechte 
condities bevindt. Gebruik deze modaliteit enkel wanneer het grasperk 
wordt beschermd door een muurtje, een houten afrastering of een haag.

Bescherming grasperk
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grassensor gedesacTiveerd - diepTe sensor gedesacTiveerd

Wacht op 

4 geluidssignalen 4 knipperingen+
Hou de toets “PLAY/PAUSE” 

12 seconden ingedrukt
Laat de knop los

12 sec.

veilig sToppen van de roBoT

Tijdens het gebruik van de robot kan het zijn dat hij in alle veiligheid 
stilgelegd moet worden om te vermijden dat het mes onverwacht 
gestart wordt. Druk op de toets “STOP”.

Belangrijk

de veilige stillegging van de robot is noodzakelijk 
om de handelingen van het onderhoud en de 
herstellingen uit te voeren (bijvoorbeeld reinigingen, 
de regeling van de maaihoogte, enz.).

P
LA

Y

O
N

PA
U

S
E

ST
O

P
HIGH BATTERY

LOW BATTERY

O
FF
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sTillegging van de roBoT

de robot wordt automatisch stilgelegd in de onderstaande omstandigheden:

•	 gras gemaaid: De sensor detecteert dat het gras gemaaid is en dat het grasperk niet verder gemaaid moet worden. Voer 
het opladen van de batterijen uit en start de robot weer na 1 of 2 dagen, op basis van de groei van het gras.

•	 gras niet aanwezig: De sensoren voor de herkenning van het gras hebben de aanwezigheid van gras niet gedetecteerd 
gedurende een lange periode.

•	 Batterijen leeg: De batterijen zijn leeg.

•	 Batterijen in beschermingsmodus: Wanneer de batterijen een niveau bereikt hebben dat lager is dan het niveau van de 
‘batterijen leeg’ bevindt, wordt de robot helemaal uitgeschakeld zonder enige aanduiding op de leds van het toetsenbord. In 
dit geval moet de robot opgeladen worden. De robot wordt niet onmiddellijk aangeschakeld, zoals gewoonlijk gebeurt, maar 
slechts na enkele minuten.

in pauZe

c. play/pause:  (VAST AAN GELE LED) 
in pauze, in pauze omdat het niveau van, 
de batterijen laag is.

PLAY

OFF

ON

PAUSE

STOP
H

IG
H

 B
A

TT
E

R
Y

LO
W

 B
A

TTE
R

Y

(A)

(B)

(C)

(D)

 (TRAGE KNIPPERING GELE LED) 
Robot in stand-by. Wanneer op de knop 
PLAY/PAUSE wordt gedrukt, toont de robot 
de staat van de LEDs.

1  (GELE LED 1 KNIPPERING) 
het gras werd gemaaid.

2  (GELE LED 2 KNIPPERINGEN) 
gras niet aanwezig.

langdurige sTilsTand en Weer-in-BedriJfsTelling

Bij langdurige stilstand van de robot, moet er een reeks handelingen uitgevoerd worden om de correcte werking te garanderen  
wanneer de robot weer gebruikt zal worden.

1. Herlaad de batterij volledig vooraleer de robot op te slaan voor de winter. Laad de batterij minstens om de 5 maanden op.

2. Voer, met behulp van een geautoriseerd wederverkoper, het geprogrammeerd onderhoud uit. Dit is fundamenteel om de 
robot in goede condities te houden. De assistentie omvat normaal gezien de volgende handelingen:

•	 Volledige reiniging van de robot, van het snijmes en van alle beweeglijke delen.

•	 Interne reiniging van de robot.

•	 Controle van de werking van de robot.

•	 Controle en, indien nodig, vervanging van de versleten onderdelen zoals bijvoorbeeld, het snijmes.

•	 Controle van de capaciteit van de batterij.

•	 Indien nodig, kan de wederverkoper ook de nieuwe software laden.

3. Reinig de robot (zie “Reiniging robot”).

4. Controleer eventuele versleten of beschadigde delen zoals bijvoorbeeld het snijmes en evalueer of deze vervangen moeten  
worden.

5. Plaats de robot op een beschermde en droge plaats, met een geschikte omgevingstemperatuur van 10-20°C en die niet 
gemakkelijk bereikbaar is voor vreemden (kinderen, dieren, andere vreemde voorwerpen, enz.). Bewaar de robot aan een  
temperatuur van minder dan 20°C om de zelfontlading van de batterijen te beperken.

6. Koppel de toevoereenheid los van het stopcontact.
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Weer in bedrijf stellen
Voordat de robot na een lange periode weer in dienst wordt gesteld, moet het volgende uitgevoerd worden:

1. Stop de stekker van de acculander in het stopcontact.

2. Schakel de hoofdzakelijke stroomvoorziening weer aan.

3. Voer het opladen van de batterijen van de robot voor minstens 4 uren uit.

4. Nadat de batterijen opgeladen zijn, moet de robot normaal in werking gesteld worden.

BaTTeriJen opladen voor lange sTilsTand

gevaar – let op

het is verboden om de robot op te laden in explosieve of ontvlambare omgevingen.

Plaats de robot nabij de acculader.

1. Controleer of de laadknoppen op de wielen rein zijn.

2. Controleer of de acculander aangesloten is op het stopcontact van (110 V of 220 V).

3. Sluit de zwarte stekker aan op het wiel met het zwarte symbool “-”.

4. Sluit de rode stekker aan op het wiel met het rode symbool “+”.

5. Na de aansluiting wordt de robot automatisch aangeschakeld, en wordt het niveau van lading van de batterijen weergegeven. 
(raadpleeg “betekenis combinatie LED”).

Na het opladen. Koppel eerst de rode kabel en daarna de zwarte kabel los. Druk op de toets “OFF/ON”.

Belangrijk

voer het opladen van de lithiumbatterijen minstens elke 5 maanden uit.

suggesTies voor heT geBruik

Hierna zijn enkele aanwijzingen vermeld die in acht genomen moeten worden tijdens het gebruik van de robot: 

•	 Ook nadat alle documentatie werd doorgelezen, moet bij het eerste gebruik enkele tests uitgevoerd worden zodat de 
bedieningen en de hoofdzakelijke functies kunnen bepaald worden. 

•	 Controleer of de bevestigingsschroeven van de hoofdzakelijke mechaniek goed vastgedraaid zijn.

•	 Maai het gras regelmatig, zodat het niet te veel kan groeien.

•	 Gebruik de robot niet om gras te maaien dat 1 cm (0,40 ") langer is dan het maaimes.

•	 Als het grasperk uitgerust is met een automatisch irrigatiesysteem, moet ervoor gezorgd worden dat de robot minstens 1 
uur vóór de start van de irrigatie stopt met werken zodat hij niet beschadigd wordt en de sproeiers niet beschadigd worden.

•	 Controleer de helling van het terrein en of de toegestane maximum waarden niet overschreden worden zodat het gebruik van 
de robot geen gevaar kan veroorzaken.

•	 Controleer tijdens de werking van de robot of geen personen (en vooral kinderen, bejaarden of gehandicapten) en huisdieren 
aanwezig zijn, zodat de veiligheid gegarandeerd wordt. Daarom wordt aanbevolen de grasmaaier op gepaste tijdstippen te 
doen werken.

•	 Start de robot niet wanneer het regent en wanneer het erg vochtig is. Het beste resultaat wordt overdag verkregen.
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geWoon onderhoud

aanBevelingen voor heT onderhoud

Belangrijk

gebruik tijdens de onderhoudshandelingen de persoonlijke beschermingen die aangeduid worden 
door de constructeur, en dit vooral wanneer aan het mes wordt gehandeld. controleer voordat de 
onderhoudshandelingen uitgevoerd worden of de robot veilig werd stilgelegd (raadpleeg “veilige stillegging 
van de robot”).

TaBel inTervallen voor geprogrammeerd onderhoud

frequentie onderdeel Type van handeling referentie

Referentie.

Mes.

Reiniging en controle van 
de efficiëntie. Als het mes 
gebogen is door een botsing 
of als het erg versleten is, 
moet het vervangen worden.

Raadpleeg “Reiniging van 
de robot”.
Raadpleeg “Vervanging 
mes”.

Diepte sensor.
Verwijder eventueel teveel 
gras. Vervang de sensoren 
als ze beschadigd zijn.

Raadpleeg “Vervanging 
Diepte sensoren”.

Oplaadknoppen van de 
robot.

Reiniging en verwijdering 
van eventuele oxidaties.

Raadpleeg “Reiniging van 
de robot”.

Maandelijks. Robot. Reiniging. Raadpleeg “Reiniging van 
de robot”.

reiniging roBoT
1. Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg “Veilige stillegging van de robot”).

Waarschuwing - verwittiging

gebruik beschermende handschoenen om eventueel gevaar op snijwonden te vermijden.

2. Reinig alle externe oppervlakken van de robot met een spons die ondergedompeld werd in water en neutrale zeep. Wring de 
spons vóór het gebruik goed uit zodat het teveel aan water wordt verwijderd.

Waarschuwing - verwittiging

als tijdens de reiniging teveel water wordt gebruikt, kunnen de elektrische onderdelen van de robot 
beschadigd worden.

3. Gebruik geen oplosmiddelen of benzine om de gelakte oppervlakken en de plastic delen niet te beschadigen. 

4. Was de interne delen van de robot niet, en gebruik geen waterstraal onder druk zodat de elektrische en 
elektronische onderdelen niet beschadigd worden.

Waarschuwing - verwittiging

om de elektrische en elektronische onderdelen niet onherstelbaar te beschadigen, mag de robot niet geheel 
of gedeeltelijk ondergedompeld worden in water, omdat hij niet waterdicht is.

5. Controleer het onderste deel van de robot (de zone van het maaimes en de wielen), en verwijder de afzettingen en/of de 
resten die de goede werking van de robot zouden kunnen belemmeren. 

6. Gebruik een geschikte borstel om de afzettingen en/of andere resten te verwijderen van het mes.

7. Reinig de batterijoplader knoppen op de robot en verwijder eventuele roest of puin als gevolg van elektrische contacten met 
een droge doek en, indiennodig, met fijnkorrelig schuurpapier.

8. Controleer of het maaimes geslepen is. Slijp het indien noodzakelijk.
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defecTen, oorZaken en oplossingen

defecTen opsporen

De volgende informatie heeft als doel eventuele onregelmatigheden en problemen te helpen zoeken die zich tijdens de fase 
van het gebruik zouden kunnen voordoen. Bepaalde defecten kunnen opgelost worden door de gebruiker; voor andere is een 
precieze technische deskundigheid  of een bepaalde bekwaamheid noodzakelijk die uitsluitend door gekwalificeerde personen 
met erkende ervaring uitgevoerd worden, die opgedaan werd in de betreffende sector.

probleem oorzaken oplossingen

De robot maakt veel lawaai.

Maaimes beschadigd. Vervang het maaimes met een nieuw (raadpleeg 
“Vervanging mes”).

Maaimes vastgelopen door de 
aanwezigheid van resten

 (linten, koorden, fragmenten van 
plastic, enz.).

Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg 
“Veilige stillegging van de robot”). 

Waarschuwing - verwittiging

gebruik beschermende handschoenen 
om eventueel gevaar op snijwonden te 

vermijden. 
Deblokkeer het mes.

De start van de robot gebeurde 
wanneer de obstakels zich te dichtbij 
bevonden (op minder dan 1 m (40,00 
") afstand) of wanneer onverwachte 
obstakels aanwezig waren (gevallen 
takken, vergeten voorwerpen, enz.).

Leg de robot in alle veiligheid
stil (raadpleeg “Veilige stillegging van de robot”).

Verwijder de obstakels en start de robot weer.

Elektrische motor defect. Laat de motor herstellen of vervangen bij het 
dichtst bijzijnde assistentiecentrum.

Gras te hoog.

Verhoog de maaihoogte
 (raadpleeg “Regeling van de maaihoogte”).

Maai het gras eerst met een
normale grasmaaier.

Het werkgebied wordt niet 
helemaal gemaaid.

Werkingsduur onvoldoende. Start de robot dagelijks.

Het maaimes vertoont afzettingen en/
of resten.

Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg 
“Veilige stillegging van de robot”).

Waarschuwing - verwittiging

gebruik beschermende handschoenen 
om eventueel gevaar op snijwonden te 

vermijden. 
Reinig het maaimes.

Maaimes versleten.
Vervang het maaimes met een origineel 

reserveonderdeel (raadpleeg “Vervanging van 
het mes”).

Werkzone te groot tegenover de 
effectieve capaciteit van de robot

Pas het werkgebied aan (raadpleeg “Technische 
gegevens”).

De levensduur van de batterijen is bijna 
beëindigd.

Vervang de batterijen met originele 
reserveonderdelen.

De batterij wordt niet volledig 
opgeladen.

Reinig en verwijder eventuele oxidaties van 
de contactpunten van de batterijen (raadpleeg 

”Reiniging van de robot”). Laadt de batterijen op 
voor minstens 4 uren.
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probleem oorzaken oplossingen

De flitsen van de led duiden 
“fout motor wiel” aan.

(1 KNIPPERING van de 
groene led ON/OFF - fout 
rechter motor).
(2 KNIPPERINGEN van de 
groene led ON/OFF - fout 
linker motor).

Oneffen terrein of met obstakels die de 
beweging beletten.

Controleer of het gras dat gemaaid moet 
worden uniform is en geen kuilen, stenen 

of andere obstakels bevat. Zoja moeten de 
noodzakelijke handelingen uitgevoerd worden 

(raadpleeg “Voorbereiding en afbakening van de 
werkgebieden”).

Eén of beide motoren die de wielen 
aandrijven zijn defect.

Laat de motor herstellen of vervangen bij het 
dichtst bijzijnde assistentiecentrum.
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De flitsen van de led duiden 
“fout motor/mes” aan.

(3 opeenvolgende 
KNIPPERINGEN van de 
groene led ON/OFF).

Maaimes beschadigd. Vervang het maaimes met een nieuw (raadpleeg 
“Vervanging mes”).

Maaimes vastgelopen door de 
aanwezigheid van resten

 (linten, koorden, fragmenten van 
plastic, enz.).

Leg de robot in alle veiligheid
stil (raadpleeg “Veilige stillegging van de robot”).

Waarschuwing - verwittiging

gebruik beschermende handschoenen 
om eventueel gevaar op snijwonden te 

vermijden. 
Deblokkeer het mes.

De start van de robot gebeurde 
wanneer de obstakels zich te dichtbij 
bevonden (op minder dan 1 m (40,00 
“) afstand) of wanneer onverwachte 
obstakels aanwezig waren (gevallen 
takken, vergeten voorwerpen, enz.).

Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg 
“Veilige stillegging van de robot”).

Verwijder de obstakels en start de robot weer.
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Elektrische motor defect. Laat de motor herstellen of vervangen bij het 

dichtst bijzijnde assistentiecentrum.

Gras te hoog.
Verhoog de maaihoogte (raadpleeg “Regeling 
van de maaihoogte”). Maai het gras eerst met 

een normale grasmaaier.

De flitsen van de led duiden 
“fout kanteling” aan.

(4 opeenvolgende  
KNIPPERINGEN van de 
groene led ON/OFF).

Terrein met excessieve hellingen of met 
niet-afgebakende boorden. Controleer de installatieregels.
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OFF Kantelsensor defect.
Probeer de robot weer te doen werken. 

Als het probleem aanhoudt, moet de robot 
hersteld worden bij het dichtst bijzijnde 

assistentiecentrum.

De flitsen van de led duiden 
“fout diepte sensor” aan.

(5 opeenvolgende  
KNIPPERINGEN van de 
groene led ON/OFF). De robot detecteert tijden de start de 

informatie van de diepte sensoren niet 
correct.

Reinig de sensoren en start de robot opnieuw. 
Als het probleem blijft bestaan, moet geprobeerd 

worden om de robot te starten met de diepte 
sensoren gedesactiveerd. Contacteer anders het 

dichtst bijzijnde erkende assistentiecentrum.
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De acculader wordt niet 
aangeschakeld. Gebrek aan stroomtoevoer. Controleer of de stekker van de acculader goed 

in het stopcontact zit.
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fouTmelding

d. on/off: 1  (GROENE LED 1 KNIPPERING) 
fout rechter motor.
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(A)

(B)

(C)

(D)

2  (GROENE LED 2 KNIPPERINGEN) 
fout linker motor.

3  (GROENE LED 3 KNIPPERINGEN) 
fout betreffende het mes.

4  (GROENE LED 4 KNIPPERINGEN) 
fout betreffende de kanteling.

5  (GROENE LED 5 KNIPPERINGEN) 
fout diepte sensoren.

vervanging onderdelen

suggesTie voor de vervanging van onderdelen

Belangrijk

volg voor de vervangingen en de herstellingen de aanwijzingen van de fabrikant, of richt u tot het 
assistentiecentrum indien deze ingrepen niet aangegeven zijn in de handleiding.

vervanging BaTTeriJen

Belangrijk

laat de batterijen door een geautoriseerd assistentiecentrum vervangen.

vervanging mes
1. Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg “Veilige stillegging van de robot”).

Belangrijk

gebruik beschermende handschoenen om snijgevaar aan de handen te voorkomen.

Voor de vervanging, mag men enkel het origineel mes te gebruiken 
dat bij het toestel past.

model code snijmes

L50BEU - L50DEU 50_D0018_02

2. Draai de robot om en plaats hem zodanig dat de kap niet wordt 
beschadigd. 

3. Draai de schroeven los om het mes te demonteren.

4. Plaats een nieuw mes en draai de schroeven helemaal vast.

5. Draai de robot om in de positie voor de werking.

Belangrijk

controleer de helling van het mes, wanneer de 
robot zich in de startpositie bevindt en wanneer hij 
omlaag geplaatst is.

plaaTsing mes meT schroeven

(B)
(A)

controleer de helling van het mes,
wanneer de robot zich in de startpositie 
bevindt en wanneer hij omlaag geplaatst is.
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vervanging diepTe sensor

1. Leg de robot in alle veiligheid stil (raadpleeg “Veilige 
stillegging van de robot”).

Belangrijk

gebruik beschermende handschoenen om 
eventueel gevaar op snijwonden te vermijden.

2. Draai de robot om en plaats hem zodanig dat de kap niet 
wordt beschadigd. 

3. Draai de schroeven (A) los om het kloofsensor te demonteren

4. Draai de nieuwe kloofsensor vast.

5. Draai de robot weer om zodat hij klaar is voor de werking.

diepTe sensoren demonTage

(A)

de roBoT afdanken

•	 Aan het einde van de levensduur van dit product, wordt het geclassificeerd als RAEE (afval van elektrische 
en elektronische toestellen); het is dus verboden het te lozen zowel als gewone huishoudelijke afval, als 
gemengde stedelijke afval (niet-gedifferentieerd) of als gescheiden stedelijke afval (gedifferentieerd).

•	 Bij het afdanken, moet e gebruiker zich ervan verzekeren dat het product gerecycleerd wordt met 
inachtneming van de plaatselijke wettelijke vereisten; in het bijzonder moet hij verplicht de elektrische en 
elektronische onderdelen scheiden en afzonderlijk inzamelen in de daarvoor bestemde geautoriseerde 
opvangcentra van de RAEE, ofwel het nog integer product weer aan de verkoper overhanden bij een 
nieuwe aankoop. Onwettelijk lozen van Elektrische en Elektronische Toestellen (RAEE) wordt bestraft 
volgens de geldende wetten in het land waar de wetsovertreding wordt vastgesteld.

•	 De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de elektrische en elektronische toestellen heeft een mogelijk 
schadelijke gevolgen op de omgeving en op de menselijke gezondheid; de gebruiker speelt daarom een 
fundamentele rol in het bijdragen tot het hergebruik, de recyclage en iedere andere vorm van recuperatie 
van de RAEE..

•	 Alle onderdelen die gescheiden en op specifieke wijze verwerkt moeten worden, zijn met een speciaal symbool aangegeven.

gevaar – let op

raee – de afval van elektrische en elektronische toestellen (raee) kunnen gevaarlijke stoffen bevatten met 
mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid. de raee moeten verplicht 
correct geloosd worden en enkel bij de daarvoor bestemde opvangcentra.

•	 Verpakking – Het product is verpakt met recycleerbare materialen, die op milieubewuste wijze geloosd moeten worden in de 
daarvoor bestemde verzamelhouders of bij de daarvoor bestemde geautoriseerde opvangcentra.

•	 Batterijen – De oude of uitgeputte batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en voor de menselijke 
gezondheid; ze mogen niet met het gewoon huishoudelijk afval geloosd worden. De gebruiker is verplicht de batterijen 
op milieubewuste wijze te lozen in de daarvoor bestemde verzamelhouders of bij de daarvoor bestemde geautoriseerde 
opvangcentra.
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eg-verklaring van overeensTemming

ZuccheTTi centro sistemi s.p.a. via lungarno 305/a Terranuova B.ni (ar) iTaly
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. verklaart onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Automatische grasmaairobot, met batterij, model L50BEU - L50DEU, overeenstemt met de essentiële vereisten voor 
veiligheid, gezondheid en milieubescherming voorzien door de volgende richtlijnen van de Europese Unie: 

richtlijn laagspanning 2006/95/CE, richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/CE, richtlijn  RoHS 2011/65/
CE, richtlijn raee 2012/99/UE, richtlijn geluidsemissies 2005/88/CE;

overeenstemt met de volgende geharmoniseerde normen:
CEI EN 50338:2007-06 (veiligheid) (voor de toepasselijke delen);
CEI EN 60335-1:2013-01 en EN 60730-1:2011 (veiligheid);
CEI EN  55014-1:2008-01+A1:2010-10+A2:2012-02  (emissie); 
CEI EN 61000-3-2:2007-04 +A1,A2:2011-09 en CEI EN 61000-3-3:2009-09 (emissie);
CEI EN 55014-2:1998-10+A1:2002-08+A2:2009-08 (immuniteit);
CEI EN 61000-4-2:2011-04 en CEI EN 61000-4-4:2006-01+A1:2010-09 en CEI EN 61000-4-5:2007-10 en CEI EN 61000-4
6:2011-10 en CEI EN 61000-4-11:2006-02 (immuniteit);
CEI EN 60529:1997-07+A1:2000-06 (beschermingsgraden van de ommantelingen);
EN 50419:2006 (WEEE – Markering van de toestellen);

verklaart bovendien dat, volgens de richtlijn 2005/88/CE, het niveau LWA van het akoestisch vermogen op een significant 
staal  65.0 dB ± 0.7 dB is (gewogen op curve A en met referentie naar 1 pW), dat het niveau LWA van het gegarandeerd 
akoestisch vermogen lager is dan 72 dB (gewogen op curve A en met referentie naar 1 pW) en dat de technische dossiers 
volgens de richtlijnen 2005/88/CE en 2006/42/CE opgesteld zijn bij Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. via Lungarno 305/a, 
Terranuova B.ni (ar), Italië.

Terranuova B.ni 04/12/2013
Bernini Fabrizio

(Afgevaardigd Beheerder)








