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DE MAAIER AAN DE GROOTTE VAN HET GAZON 
AANPASSEN 
Het maairesultaat is afhankelijk van de maaitijd. Pas de 
maaitijd aan uw tuin aan met behulp van de functie Timer.
Indien de maaier te vaak werkt: Het gazon ziet er platgelopen uit.
Indien de maaier te zelden werkt: Het gazon is niet goed 
gemaaid.

TIMER

DE MAAIER AANPASSEN AAN SMALLE PASSAGES
Smalle passages in de tuin maken het moeilijk voor de maaier 
om de weg van en naar het laadstation te vinden. Test of de 
maaier de weg naar huis vind met de functie Test volg draad IN. 
1.  Zoek de smalste passage in de tuin op (binnen de 

begrenzingslussen).
2.  Plaats de maaier voor de passage, met de voorkant in de 

richting van de begrenzingslus.
3.  Activeer de functie Test volg draad IN (Tuin - Volg draad - Test 

volg draad IN) en start de maaier.
4.  Controleer of de maaier de begrenzingslus door de passage 

volgt.
 a.  Als de maaier er doorheen komt: Is de test klaar! 
 a.  Als de maaier er niet doorheen komt: Verlaag de waarde 

van Max. afst. van draad, begrenzing met 1 eenheid. 
Doe de test opnieuw vanaf punt 2.

GELEIDINGSKABEL
Zie hoofdstuk 3.8 Installatie van begeleidingskabel in de 
gebruiksaanwijzing
Als uw tuin gecompliceerd is of smalle passages bevat (smaller 
dan 2 m), raden wij aan een begeleidingskabel te installeren.

De begeleidingskabel is een extra kabel die vanuit het 
laadstation wordt gelegd, naar een afgelegen deel van het 
werkterrein of door een smalle passage. De maaier kan de 
begeleidingskabel van en naar het laadstation volgen.

DE MAAIER AAN UW TUIN AANPASSEN
Zie hoofdstuk 6.4 en 6.5 in de gebruiksaanwijzing
Hier vindt u enkele tips voor belangrijke instellingen voor uw Automower™. 
Alle instellingen van Automower™ verzorgt u via de menufuncties.

U bepaalt welke tijden van het etmaal en welke dagen van de week de maaier moet 
werken. Automower™ maait circa 125 m² per uur en dag (75m² voor 220 AC).
Als uw tuin bestaat uit 1000 m² gras, dient de maaier gemiddeld 
14 uur per dag te werken.
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MAX. AFST. VAN DRAAD, BEGRENZING
De instelling Max. afst. van draad, begrenzing (Tuin – Volg draad – Max. afst. van 
draad – Max. afst. van draad, begr) geeft de afstand tussen de rijweg van de maaier 
en de begrenzingslus aan, wanneer deze de lus van/naar het laadstation volgt.
Hoe hoger de waarde van Max. afst. van draad, hoe verder de maaier van de lus 
rijdt. Dit geeft ook minder wielsporen, dan wanneer de maaier vlakbij de lus rijdt.
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A AN HET WERK MET 
HUSQVARNA AUTOMOWER™

3 1.  Til de kap van het laadstation en schuif de uiteindes van de 
begrenzingskabel in de onderste gaten van het laadstation 
en vang ze weer op in de bovenste gaten:

 • Rechter kabeluiteinde in rechtergat.
 • Linker kabeluiteinde in linkergat.
2.  Open de contactdoos en leg de kabeluiteindes in de 

uitsparingen van het desbetreffende contact.
3.  Druk het contact met een tang dicht.
4.  Knip het overbodige deel van de begrenzingskabel af. 

Knip 1 tot 2 cm boven het desbetreffende contact door.
5.  Druk de contacten op de contactpennen, 

gemerkt A, op het laadstation. 
Zet de kap weer op het laadstation terug.
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4 AUTOMOWER™ STARTEN EN STOPPEN

Zie hoofdstuk 3.7, 4.3 en 4.4 in de gebruiksaanwijzing

PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN LAADSTATION
Zie hoofdstuk 3.2 in de gebruiksaanwijzing

LADEN VAN ACCU EN PLAATSEN 
VAN BEGRENZINGSKABEL
Zie hoofdstuk 3.3 en 4.2 in de gebruiksaanwijzing

1.  Plaats het laadstation midden in het werkgebied, met veel 
vrije ruimte voor het laadstation en op relatief horizontale 
grond.

2.  Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation en de 
transformator.

3.  Sluit de netkabel van de transformator aan op een 230 V 
stopcontact.

1.  Plaats Automower™ in het laadstation om de accu 
op te laden in de tijd dat u de begrenzingskabel 
legt. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.

2.  Leg de begrenzingskabel zo dat deze 
een lus rond het werkgebied vormt.

STARTEN
1.  Open de klep voor het controlepaneel door op de STOP-

knop te drukken.
2.  Zet de hoofdschakelaar in stand ON. De eerste keer dat u 

dit doet, start een opstartsequentie waar u onder andere 
een viercijferige PIN-code kiest. De maaier moet in het 
laadstation staan, wanneer u PIN-code kiest.

3.  Doe de klep dicht.
STOPPEN
Druk op de STOP-knop.

Laadstation Transformator Laagspanningskabel Begrenzingskabel en 
verbinding

Krammen Contact Maatstok

AANSLUITEN VAN BEGRENZINGSKABEL
Zie hoofdstuk 3.5 in de gebruiksaanwijzing
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1.  Laadcontacten
2.  Vergrendelknop voor het openen 

van de klep naar de maaihoogte-
instelling

3.  STOP-knop
4.  Led voor de functiecontrole van 

begrenzingskabel
5.  Laadcontact
6.  Toetsenbord
7.  Display
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