
Automower™

Gebruiksaanwijzing



Automower™

Het idee de Automower™
komt rechtstreeks uit de
natuur - het principe van
een grazend dier. Dit
houdt in dat het gras
regelmatig een klein stukje
wordt gemaaid. Dit is niet
alleen efficiënter, maar is
ook beter voor de kwaliteit
van het gras.

Loes de hele gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door en begrijp de inhoud
voordat u de Automower™ gebruikt.
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Symbolen

   
Symbolen

Symbolen op de Automower™

Deze symbolen Automower™ op de grasmaaier. 
Bestudeer ze nauwkeurig zodat u weet wat ze 
betekenen.

• Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in 
deze gebruiksaanwijzing moeten zorgvuldig 
worden opgevolgd om de maaier veilig en efficiënt 
te kunnen gebruiken.

• Hou handen en voeten uit de buurt van de 
draaiende messen. Plaats uw handen of voeten 
nooit vlakbij of onder de carrosserie wanneer 
Automower™ werkt.

• Gebruik Automower™ nooit wanneer personen, en 
dan vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.

• Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en 
gebruik uw Automower™ niet voor u de inhoud 
begrijpt.

1001-003

WAARSCHUWING

Automower™ kan bij verkeerd gebruik 
gevaarlijk zijn.

!

1001-002

3012-274

3012-273

6001-024
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Symbolen

     
Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Deze symbolen staan in de gebruiksaanwijzing. 
Bestudeer ze nauwkeurig zodat u weet wat ze 
betekenen.

• Controle en/of onderhoud moet u uitvoeren met de 
schakelaar in stand ”OFF”.

• Gebruik altijd beschermende handschoenen bij alle 
werkzaamheden aan de onderkant van de maaier.

• Gebruik nooit een hogedrukreiniger, en zelfs geen 
stromend water, om Automower™ schoon te 
maken.

• Het waarschuwingsveld geeft aan dat het risico van 
persoonlijk letsel bestaat, vooral als men de 
gegeven instructies niet opvolgt.

• Het informatieveld geeft aan dat het risico van 
beschadiging van het materiaal bestaat, vooral 
als men de gegeven instructies niet opvolgt. Dit veld 
wordt ook gebruikt wanneer het risico van verkeerd 
gebruik bestaat.

3012-288

OFF

3012-272

3012-271

WAARSCHUWING

Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx.
Xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx.

!

BELANGRIJKE INFORMATIE

Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxx xxxxx xxx.
electrolux automower



    

Veiligheidsinstructies

   
Veiligheidsinstructies

Gebruik

• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en 
begrijp de inhoud voordat u Automower™ gaat 
gebruiken.

• Controleer of op het gras dat moet worden gemaaid 
geen stenen, takken, gereedschap, speelgoed en 
andere voorwerpen liggen, die de messen kunnen 
beschadigen en kunnen leiden tot vastlopen.

• Start Automower™ volgens de instructies.

Wanneer de hoofdschakelaar in stand ”ON” staat, 
moet u ervoor zorgen uw handen en voeten uit de 
buurt van de draaiende messen te houden. Steek 
uw handen of voeten nooit onder de maaier.

• Wanneer Automower™ is gestart mag u de 
machine niet optillen of dragen.

• Sta niet toe dat iemand die de functie en het gedrag 
van Automower™ niet kent de maaier gebruikt.

• Plaats geen voorwerpen op Automower™ of het 
laadstation.

• Laat Automower™ niet werken met een kapotte 
maaischijf of carrosserie. De machine mag ook niet 
werken met kapotte messen, bouten, moeren of 
kabels.

• Gebruik Automower™ niet als de hoofdschakelaar 
niet functioneert.

• Zet Automower™ altijd met de hoofdschakelaar uit 
wanneer u de maaier niet gebruikt.

• De Automower™ mag niet werken wanneer een 
sprinkler wordt gebruikt. Gebruik daarom de 
timerfunctie, zie ”2. Timer” op bladzijde 29, zodat 
maaier en sprinkler niet tegelijkertijd actief zijn.

1001-003

3012-396

3012-274
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Veiligheidsinstructies

   
Verplaatsen

Bij transport over langere afstand moet u Automower™ 
verpakken in de emballage waarin hij is geleverd.

Voor veilig verplaatsen van of naar het werkgebied:

1. Druk op de STOP-knop om de maaier te stoppen.

Wanneer de stopalarm (zie bladzijde 39), die 
aanwezig is als diefstalbeveiliging, is geactiveerd; 
moet u het eerste getal van uw PIN-code invoeren.

U kiest een viercijferige PIN-code wanneer u de 
maaier voor de eerste keer start, zie bladzijde 24.

2. Zet de hoofdschakelaar uit, wanneer u de maaier 
uit het werkgebied wilt verplaatsen.

3. Draag de maaier aan de handgreep die helemaal 
achteraan onder de maaier zit. Draag de 
bovenkant van de maaier tegen uw lichaam aan.

Onderhoud

• Controleer Automower™ iedere week en vervang 
eventueel beschadigde of versleten onderdelen.

Controleer vooral of de messen en de maaischijf 
niet zijn beschadigd. Vervang indien nodig alle 
messen en bouten tegelijkertijd zodat de draaiende 
delen in balans zijn, zie ”Onderhoud” op 
bladzijde 46.

3012-388

3012-395

3012-409

WAARSCHUWING

Wanneer de maaier op zijn kop wordt 
gezet, moet de hoofdschakelaar in stand 
OFF staan.
Bij alle werkzaamheden aan de onderkant 
van de maaier, zoals schoonmaken en 
vervangen van messen, moet de hoofd-
schakelaar altijd in stand OFF staan.

Het piepgeluid (5 piepen in 5 seconden) 
dat waarschuwt dat de maaischijf wordt 
gestart, hoort u niet wanneer de 
Automower™ is ingesteld met geluid uit.

!
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Presentatie

          
Presentatie
Gefeliciteerd met uw keuze van een uitstekend 
kwaliteitsproduct.

Om uw Automower™ optimaal te kunnen benutten is 
kennis nodig over de werking. Dit hoofdstuk bevat 
informatie die u moet kennen als u van plan bent te 
gaan installeren.

Een installatie van de Electrolux Automower™ bestaat 
uit vier hoofdcomponenten:

Automower™, een automatische grasmaaier die het 
gras maait door zich voornamelijk in een onregelmatig 
patroon te bewegen. De maaier wordt aangedreven 
door een onderhoudsvrije accu.

Laadstation, dat Automower™ zelf opzoekt, wanneer 
het laadniveau in de accu te laag wordt.

Het laadstation heeft drie functies:

• Stuursignalen sturen naar de begrenzingskabel.

• Signalen uitzenden opdat Automower™ het 
laadstation vindt.

• De accu van Automower™ opladen.

Transformator, die wordt aangesloten tussen het 
laadstation en een 230V stopcontact. De transformator 
wordt op het stopcontact aangesloten via een 
geïntegreerde netkabel en op het laadstation via een 
20 m lange laagspanningskabel. De lengte van de 
laagspanningskabel mag niet worden gewijzigd.

Begrenzingskabel, die in een lus rond het werkgebied 
van de Automower™ wordt gelegd. De kabel legt u 
langs de randen van het gazon en rond voorwerpen en 
planten waar de maaier niet tegenaan mag stoten.

De hoeveelheid begrenzingskabel die nodig is voor 
een installatie is de omtrek van het werkgebied plus 
enkele meter extra om rond ”eilanden”, d.w.z. 
voorwerpen en planten, te leggen. Bovendien is een 
aantal extra meter nodig voor eventuele aanpassingen 
achteraf. De begrenzingskabel die wordt meegeleverd 
voor de installatie is 250 m lang. Als dat niet voldoende 
is, kunt u meer kabel kopen en deze met een 
verbindingsstuk op de bestaande kabel aansluiten.

3012-411

3012-216

3012-220

3012-221
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Presentatie

  
Werking Automower™

Werkwijze

Automower™ maait het gras automatisch. Hij wisselt 
het maaien voortdurend af met opladen.

Het laadstation zendt een signaal uit, dat Automower™ 
kan registreren op 6 tot 8 meter afstand. De maaier 
begint zelf naar het laadstation te zoeken wanneer de 
capaciteit van de accu te laag wordt. Automower™ 
maait niet wanneer hij het laadstation zoekt.

Wanneer de accu helemaal is opgeladen, rijdt de 
maaier een stukje achteruit om vervolgens te draaien 
en het laadstation te verlaten in een willekeurig 
gekozen richting binnen de uitrijsector 90°-270°.

Om te zorgen dat Automower™ makkelijk alle delen 
van de tuin kan bereiken, kunt u handmatig instellen 
hoe de maaier het laadstation moet verlaten, zie ”3. 
Tuin” op bladzijde 31.

Wanneer de carrosserie van de Automower™ op een 
obstakel stoot, gaat de maaier achteruit om een 
nieuwe rijrichting te kiezen.

Twee sensoren, één voor en één achter op 
Automower™, registreren wanneer de maaier de 
begrenzingskabel nadert. Automower™ passeert de 
kabel maximaal zo’n 27 centimeter voordat hij omkeert. 
De passeerafstand is instelbaar, zie ”Rijdt over draad 
(3-2)” op bladzijde 34.

 3012-233

 3012-379

3012-380
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Presentatie

 

De STOP-knop op de bovenkant van Automower™ 
wordt voornamelijk gebruikt om de rijdende maaier te 
stoppen. Wanneer u de STOP-knop indrukt, wordt een 
klep geopend, waaronder een controlepaneel zit. De 
STOP-knop blijft ingedrukt tot de klep weer wordt 
dichtgedaan. Dit werkt als startvergrendeling.

Via het controlepaneel op de bovenkant van 
Automower™ kunt u alle instellingen van de maaier 
regelen. Op het controlepaneel zit ook de 
hoofdschakelaar. Open de klep voor het controlepaneel 
door de STOP-knop in te drukken.

Wanneer de hoofdschakelaar voor de eerste keer op 
ON wordt gezet, begint een opstartreeks, die bestaat 
uit; keuze van taal, tijdsformaat, datumformaat en 
viercijferige PIN-code en instelling van tijd en datum, 
zie bladzijde24.

Automower™ kan naar ruststand gaan om stroom te 
sparen. Het display op het controlepaneel is dan 
helemaal uit.

De ruststand treedt in 25 minuten nadat de STOP-
knop is ingedrukt en daarna niet in bedrijfsstand is 
teruggezet. Automower™ wordt dan geactiveerd door 
de hoofdschakelaar aan en uit te zetten.

Ruststand kan ook intreden wanneer een storing, die 
tijdens maaien of opladen is opgetreden, niet binnen 
25 minuten wordt verholpen. Automower™ wordt dan 
geactiveerd door op de STOP-knop te drukken.

 3012-388

 3012-397

 3012-400
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Presentatie

        
Bewegingspatroon

Het bewegingspatroon van de maaier is onregelmatig 
en wordt door Automower™ zelf bepaald. Een 
bewegingspatroon wordt ook nooit herhaald. Dit 
maaisysteem zorgt ervoor dat het gazon gelijkmatig 
wordt gemaaid, zonder randen van de maaier.

Indien Automower™ in een stuk komt waar hij 
registreert dat het gras hoger is dan voorheen, kan hij 
zijn bewegingspatroon wijzigen. Hij kan dan in een 
vierkantspatroon maaien om het stuk met hoger gras 
systematisch af te werken. Daarna keert de maaier 
terug naar een onregelmatig bewegingspatroon.

Capaciteit

Automower™ wordt aangeraden voor gazons tot 
1800 m2.

Automower™ maait ongeveer 75 m2 per uur. De 
grootte van het stuk dat wordt gemaaid is vooral 
afhankelijk van de staat van de messen, het soort gras, 
het groeitempo en de vochtigheid. Ook de vorm van de 
tuin is van belang. Wanneer de tuin voornamelijk uit 
open grasvelden bestaat, kan Automower™ meer per 
uur maaien dan wanneer de tuin uit een aantal kleine 
grasvelden bestaat, van elkaar gescheiden door veel 
bomen, borders en passages. 

Hoe lang Automower™ maait respectievelijk oplaadt, 
kan variëren en is onder andere afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Tot circa 25°C maait een hele-
maal opgeladen Automower™ ongeveer 40-60 minu-
ten, afhankelijk van de leeftijd van de accu en de dikte 
van het gras. Daarna laadt de maaier een kleine 45 
minuten. Boven de 25°C dalen zowel de maai- als de 
oplaadtijd successievelijk.

3012-276

3012-277
electrolux automower



    

Installatie

      
Installatie
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u Automower™ installeert. 
Voordat u de installatie begint, moet u het voorgaande 
hoofdstuk lezen ”Presentatie” op bladzijde 9 tot 
bladzijde 12.

Voer de installatie uit volgens de volgende stappen:

A. Voorbereidingen.

B. Planning van de installatie.

C. Plaats van het laadstation.

D. Opladen van accu.

E. Plaatsen van begrenzingskabel.

F. Aansluiten van begrenzingskabel.

G. Controle van de installatie.

H. Aansluiten van Automower™ op het laadstation.

De letters verwijzen naar de volgende koppen.

Om een complete start van een Automower™ te kun-
nen doorvoeren, moet het laadstation geplaatst en aan-
gesloten zijn, de begrenzingsdraad moet aangesloten 
zijn en de maaier moet op het laadstation zijn aange-
sloten. Als u de maaier aan de gang wilt hebben zonder 
de complete lusinstallatie te hebben afgesloten, kunt u 
een tijdelijke korte lus rond de maaier aansluiten.

A. Voorbereidingen

1. Als het gras binnen het geplande werkgebeid 
meer dan 15 cm lang is; moet u het met een 
conventionele grasmaaier maaien. Verzamel 
vervolgens het gras.

2. Lees alle stappen voor de installatie zorgvuldig 
door.

3. Controleer of alle onderdelen voor de installatie 
aanwezig zijn:

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de 
gedetailleerde afbeeldingen ”Automower™, wat is 
wat?” op bladzijde 14.

• Gebruiksaanwijzing (22)

• Automower™

• Laadstation (14)

• Begrenzingskabel op juiste lengte (16)

• Transformator (17)

• Laagspanningskabel (18)

• Krammen (19)

• Contacten voor begrenzingskabel (20)

• Verbindingen voor begrenzingskabel (21)

Voor de installatie heeft u ook nodig:

• Hamer, om de krammer makkelijker in de aarde 
te krijgen

• Combinatietang

• Rechte schop, indien de begrenzingskabel 
ingegraven moet worden

3012-401
electrolux automower 13
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Installatie

  
Automower™, wat is wat? 

De getallen in de afbeelding komen overeen met:

1. Laadcontacten

2. Klep voor maaihoogteinstelling

3. Voorwiel

4. Aandrijfwiel

5. Carrosserie

6. Stopknop

7. Toetsenbord

8. Display

9. Hoofdschakelaar

10. Handgreep

11. Chassisbox met elektronica, accu en motoren

12. Draaischotel

13. Maaischijf

14. Laadstation

15. Led voor functiecontrole van 
begrenzingskabel

16. Begrenzingskabel

17. Transformator met netkabel

18. Laagspanningskabel

19. Krammen

20. Contacten voor begrenzingskabel

21. Verbindingen voor begrenzingskabel

22. Gebruiksaanwijzing

3012-377
electrolux automower



    

Installatie

  
B. Planning van de installatie

Laadstation

Voor voorbeelden van een goede plaats van het 
laadstation, zie ”Tuinvorm (3-3)” op bladzijde 34.

Het laadstation moet op de eerste plaats worden 
geplaatst:

• Centraal in het hoofdgebied, langs de buitenranden 
en met veel vrije ruimte voor het station.

• In de schaduw. De accu wordt ontzien als deze 
wordt opgeladen in een zo laag mogelijke 
omgevingstemperatuur.

• Op relatief horizontale grond. Het verschil in de 
hoogte tussen voor- en achterkant van het 
laadstation mag ten hoogste 10 cm zijn.

• Vlakbij een stopcontact:

Het laadstation moet via een laagspanningskabel 
en transformator worden aangesloten op een 230 V 
stopcontact.

De meegeleverde laagspanningskabel is 20 meter 
lang.

De transformator moet zo worden geplaatst dat er 
voldoende luchtverversing is en geen direct 
zonlicht. Het is ook goed wanneer de transformator 
onder dak kan worden geplaatst.

Wij raden aan een aardlekschakelaar te gebruiken 
wanneer u de transformator op het stopcontact 
aansluit.

3012-233

3012-296

3012-220
3012-223

BELANGRIJKE INFORMATIE

De lengte van de laagspanningskabel mag niet 
worden gewijzigd.
electrolux automower 15
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Installatie
Plaats het laadstation niet in hoeken of afgelegen 
stukken van het werkgebied.

Indien de tuin bestaat uit twee grote grasvelden die 
door een passage worden verbonden, kan het voor 
Automower™ moeilijk zijn de ingang van de passage 
te vinden. Daardoor kan het moeilijk zijn om effectief 
op beide velden te werken. Een manier om de maaier 
effectief beide velden te laten vinden is het laadstation 
midden in de passage te plaatsen.

Wanneer het laadstation in een passage moet worden 
geplaatst, is het goed om de uitrijrichting handmatig in 
te stellen, zie ”Uitrij-instellingen (3-1)” op bladzijde 31. 
Op die manier worden beide velden gelijkmatig 
gemaaid en zal het gras vlakbij het laadstation er niet 
platgelopen uitzien.

Begrenzingskabel

Voor de beste installatie moet u het plaatsen van de 
begrenzingskabel zorgvuldig plannen. De planning 
wordt vereenvoudigd, wanneer u een schets maakt van 
het werkgebied inclusief alle obstakels. Teken op de 
schets hoe de begrenzingskabel zou moeten worden 
gelegd.

De begrenzingskabel moet zo worden gelegd dat ze:

• Een lus vormt rond het werkgebied voor 
Automower™. Alleen originele begrenzingskabel 
mag worden gebruikt. Deze is vertind en heeft een 
hoogwaardige isolatie om tegen de vochtigheid van 
de aarde bestand te zijn.

• Ten hoogste 500 meter lang wordt.

• Een maximale afstand van 35 meter van 
Automower™ aanhoudt in het hele werkgebied.

• Niet op een steile helling ligt. Het kan daar moeilijk 
zijn voor Automower™ om achteruit te rijden, vooral 
bij vochtig weer wanneer het risico van slippen 
bestaat.

3012-235

 3012-237
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Installatie
Neem in de planning mee dat het achteraf nodig kan 
zijn de lus bij te stellen. Denk er daarom aan om:

• Enkele meters extra kabel over te laten, aan het 
begin en het einde, vakbij het laadstation. 

• Langs de hele lus ongeveer om de 30 meter een 
extra meter kabel uit te leggen.

Alle extra kabel moet dichtbij elkaar en in parallelle 
lussen worden gelegd. Indien krammen worden 
gebruikt, moet u de parallelle lussen onder dezelfde 
kram plaatsen.

Denk aan het volgende met betrekking tot 
afbakeningen van het werkgebied:

• Als een hoog obstakel, bijv. een wand of een muur, 
aan het werkgebied grenst, moet u de 
begrenzingskabel 35 cm van het obstakel leggen. 
Dan zal Automower™ niet op het obstakel botsen 
en zal de slijtage aan de carrosserie afnemen.

• Wanneer het werkgebied bijvoorbeeld aan een 
waterpartij grenst, moet u de begrenzingskabel 
aanvullen met een rand of iets dergelijks. De 
hoogte moet dan ten minste 15 cm zijn. Dit voor-
komt dat Automower™ onder bepaalde omstandig-
heden buiten het werkgebied terecht kan komen.

3012-138

BELANGRIJKE INFORMATIE

Extra kabel mag niet in een rol buiten de 
begrenzingskabel worden gelegd. Dit kan leiden 
tot storingen aan de Automower™.

3012-281

3012-382
electrolux automower 17
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Installatie
• Als het werkgebied aan een kleine greppel grenst, 
bijv. een border, of aan een kleine verhoging zoals 
bijv. een lage steen (3 tot 5 cm), moet u de 
begrenzingskabel 30 cm binnen in het werkgebied 
leggen. Dit voorkomt dat de wielen in de greppel of 
op de stenen rijden.

• Indien het werkgebied aan een pad of iets 
dergelijks grenst dat op hetzelfde niveau ligt als het 
gazon, is het mogelijk om Automower™ een stukje 
op het pad te laten rijden. U moet de 
begrenzingskabel dan 10 cm van de rand van het 
pad leggen.

Denk aan het volgende met betrekking tot 
afbakeningen in het werkgebied:

• Automower™ kan velden maaien met een 
hoogteverschil van 33 cm per strekkende meter in 
het werkgebied. Velden die meer hellen, moeten 
worden afgegrensd met de begrenzingskabel. Als 
een deel van de buitenkant van het werkgebied een 
hellingsfactor heeft van 1:5 (20 cm/m) of meer, 
moet u de kabel leggen op de plaats voor de helling 
begint. Automower™ kan het moeilijk hebben op 
een te steile helling bij de draad te draaien.

• Gebruik de begrenzingskabel om stukken in het 
werkgebied te begrenzen, bijv. borders en 
fonteinen. Leg de kabel naar dat stuk, eromheen en 
vervolgens terug in hetzelfde spoor. Indien u 
krammen gebruikt, moet u de kabel op de terugweg 
onder dezelfde kram leggen.

• Obstakels die tegen een stootje kunnen, bijv. 
bomen en struiken hoger dan 15 cm, hoeven niet 
afgegrensd te worden met de begrenzingskabel. 
Automower™ draait wanneer hij tegen een dergelijk 
obstakel stoot.

3012-381

3012-383

3012-108

Minimal
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Installatie
Voor het meest behoedzame en stille gebruik is het 
echter te prefereren alle vaste voorwerpen in en 
rond het werkgebied af te grenzen.

• Obstakels die licht hellen, bijv. stenen of grote 
bomen met verhoogde wortels, moeten worden 
afgegrensd of verwijderd. Automower™ kan anders 
op zulke obstakels glijden, met als gevolg dat de 
messen beschadigd raken.

Denk aan het volgende met betrekking tot bijgebieden 
en passages:

• Als de bijgebieden vlakbij het hoofdgebied liggen, 
moet u de begrenzingskabel zo leggen dat deze 
gebieden een ”eiland” vormen buiten het 
hoofdgebied.

Als bijgebied beschouwen we een werkgebied 
zonder laadstation, dat wel ingekaderd is door 
dezelfde begrenzingsdraad als het hoofdgebied. 
Automower™ moet handmatig worden verplaatst 
tussen hoofd- en bijgebied.

Als de tuin bestaat uit twee grasvelden, waarbij het 
ene een stuk kleiner is dan het andere, en die 
alleen door een zeer lange, smalle passage met 
elkaar verbonden zijn, kan het zinvol zijn een 
bijgebied te creëren.

• Om het lussysteem goed te laten functioneren, 
mogen de kabels in passages waar Automower™ 
door moet kunnen rijden, niet te dicht bij elkaar 
liggen.

Een passage moet ten minste 2 meter breed zijn, 
wil Automower™ deze kunnen vinden en er door 
kunnen komen. De minimale afstand tussen de 
kabels in een passage is 130 cm.

De overgang tussen een groot veld en een passage 
moet, indien mogelijk, op een trechter lijken, met 
afgeronde hoeken, zodat Automower™ makkelijker in 
de passage kan komen.

3012-384

3012-279

3012-232
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C. Plaats van het laadstation

1. Plaats het laadstation volgens uw planning.

2. Sluit de laagspanningskabel aan op het 
laadstation.

Gebruik alleen originele kabels en transformator.

3. Sluit de laagspanningskabel aan op de 
transformator.

Het kan lastig zijn de contacten aan te sluiten, 
omdat ze tegen vocht zijn afgedicht.

4. Sluit de netkabel van de transformator aan op een 
230V stopcontact. Gebruik, volgens de 
aanbevelingen, een aardlekschakelaar.

D. Opladen van accu

Automower™ wordt met een lege accu geleverd. Zodra 
het laadstation is aangesloten, kunt u de maaier 
opladen.

1. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.

2. Plaats Automower™ in het laadstation om de accu 
op te laden in de tijd dat u de begrenzingskabel 
legt.

Omdat de accu leeg is, duurt het ongeveer 1 1/2 
tot 2 1/2 uur voordat deze helemaal is opgeladen.

3012-263

3012-262

3012-385

BELANGRIJKE INFORMATIE

U kunt Automower™ niet gebruiken voordat de 
installatie helemaal gereed is.
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E. Plaatsen van begrenzingskabel

1. Leg de begrenzingskabel volgens uw planning, 
maar wacht met het aansluiten op het laadstation.

Leg de kabel door:

• De kabel met krammen op de grond te 
bevestigen. Na enkele weken zullen de wortels 
van het gazon over de kabel zijn gegroeid zodat 
deze niet meer zichtbaar is.

Het is belangrijk de krammen vlakbij elkaar te 
plaatsen. De begrenzingskabel moet overal 
vlakbij de grond liggen, zodat deze niet kapot 
gemaaid wordt wanneer de graswortels er 
overheen zijn gegroeid.

of:

• Graaf de kabel in op een diepte van 2 tot 5 cm 
(maximaal 20 cm).

Als de begrenzingskabel niet lang genoeg is 
en verlengd moet worden: Gebruik een origineel 
lasvrij verbindingsstuk, artikelnummer 
535 13 37-01. Dat is waterdicht en zorgt voor 
een betrouwbare elektrische verbinding. 

Verlengen: Plaats beide kabeluiteinden in het 
verbindingsstuk. Druk vervolgens de knop aan 
de bovenkant van het verbindingsstuk in.

3012-221

3012-304
3012-305

BELANGRIJKE INFORMATIE

In elkaar gedraaide kabels of een kroonsteentje, 
geïsoleerd met isolatietape is geen 
goedgekeurde verbinding. De vochtigheid van 
de aarde maakt dat de geleiders oxideren en na 
een tijd veroorzaakt dat een onderbreking van 
het circuit.
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F. Aansluiten van begrenzingskabel

Sluit de begrenzingskabel aan op het laadstation:

1. Til de kap van het laadstation af:

• Pak met beide handen de rand van de kap beet 
en trek deze recht naar de zijkant toe.

• Til de kap vervolgens recht omhoog.

2. Steek de uiteinden van de begrenzingskabel in het 
onderste gat van het laatstation en vang ze op in 
de bovenste gaten.

Het rechter kabeluiteinde moet in het rechtergat 
en het linker kabeluiteinde in het linkergat.

3012-268
3012-269

3012-266

BELANGRIJKE INFORMATIE

De begrenzingskabel mag bij het aansluiten op 
het laadstation niet gekruist worden. Daarom 
moet het rechter kabeluiteinde op het rechter 
contact van het laadstation worden aangesloten 
en vice versa. 

3012-303
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3. De kabeluiteinden in het contact leggen:

• Open het contact.

• Leg de kabel in de uitsparing van het contact.

4. Druk het contact met een tang dicht. Druk tot 
u een klik hoort.

5. Knip het overbodige deel van de begrenzings-
kabel af. Knip 1 tot 2 cm boven het desbetreffende 
contact door. 

6. Druk de contacten op de metalen pen op het 
laadstation.

3012-284

3012-264

3012-265

3012-267

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het rechter contact moet worden aangesloten 
op de rechter metalen pen van het laadstation en 
vice versa. 
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7. Zet de kap weer op het laadstation terug. Zorg 
ervoor dat de drie blokjes op het laadstation goed 
in de gaten van de kap terechtkomen.

G. Controle van de installatie

Controleer het lussignaal door te kijken wat de groene 
led op het laadstation aangeeft.

• Vast schijnsel = het signaal is goed.

• 1 keer knipperen om de seconde = breuk in de 
draad, geen signaal aanwezig.

• 2 keer knipperen om de seconde = signaal 
aanwezig, maar kabel waarschijnlijk beschadigd. 
Controleer alle verbindingen van de kabel.

H. Aansluiten van Automower™ op het 
laadstation

1. Open de klep voor het controlepaneel door op de 
STOP-knop te drukken.

2. Plaats Automower™ in het laadstation.

3. Zet de hoofdschakelaar in stand ON.

Wanneer Automower™ voor de eerste keer wordt 
gestart, begint een opstartreeks. Er wordt naar het 
volgende gevraagd: Taal, tijdsformaat, juiste tijd, 
datumformaat, datum en viercijferige PIN-code. 
Alle combinaties behalve 0000 zijn toegestaan.

Wanneer u een PIN-code heeft gekozen als de 
Automower™ in het laadstation staat, zijn maaier en 
laadstation met elkaar verbonden.

Meerdere Automowers voor één tuin

Wanneer u meer dan één Automower™ installeert in 
dezelfde tuin, moet iedere maaier een eigen PIN-code 
hebben. Wanneer u de begrenzingslussen echter 
minimaal 40 cm van elkaar af legt, kunnen de maaiers 
dezelfde PIN-code hebben. Ongeveer 20 cm tussen de 
werkgebieden blijft dan ongemaaid.

Als u één Automower™ heeft voor verschillende 
gebieden met één begrenzingsdraad en laadstation 
per gebied, kan de maaier dezelfde PIN-code hebben 
voor alle gebieden.

Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

3012-270

3012-282

3012-385
3012-408
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Controlepaneel
Aan de bovenkant van Automower™ zit het 
controlepaneel onder een klep. Open de klep door de 
STOP-knop in te drukken. Sluit de klep door deze naar 
voren te schuiven tot u een klik hoort. De klik komt 
wanneer de STOP-knop teruggaat naar bedrijfsstand.

Via het controlepaneel regelt u alle soorten 
commando’s en instellingen voor Automower™. U 
bereikt alle functies via een aantal menu’s.

Het controlepaneel bestaat uit een display en een 
toetsenbord. Alle informatie is te zien op het display en 
alle invoer doet u met behulp van de toetsen.

Op de hoofdpagina is het hoofdmenu, cursor, klok, 
gekozen bedrijfsstand, aantal maaiuren, klokicoon, 
programmakeuze en accustatus te zien.

• Het hoofdmenu is het bovenste niveau van de 
complete menustructuur.

• De cursor laat zien welk menu wordt gekozen 
wanneer de YES-knop wordt ingedrukt.

• De klok laat de actuele tijd zien.

• De tekst AUTO of MAN geeft aan welke 
bedrijfsstand is gekozen.

• Het aantal bedrijfsuren dat wordt weergegeven 
is het aantal uur dat Automower™ sinds de 
productiedag in bedrijf is geweest. Tijd dat 
Automower™ heeft gemaaid of heeft gezocht naar 
het laadstation is tijd die als bedrijfstijd wordt 
beschouwd.

• Het klokicoon wordt weergegeven wanneer 
Automower™ uit moet zijn gezet door de timer, 
d.w.z. in het laadstation staat of op weg is naar 
het laadstation om uitgezet te worden.

• Het programma-icoon wordt weergegeven wanneer 
een van de programma’s onder de knoppen A, B of 
C is gekozen.

• De accustatus geeft aan hoeveel lading de accu 
nog heeft.

Het toetsenbord bestaat uit vijf groepen knoppen: 
Snelcommando’s, programma’s, keuze, getallen en 
hoofdschakelaar.

3012-397

3012-412

3012-415

3012-416
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Snelcommando’s

1. Naar huis:
• Stuurt de maaier naar het laadstation. Daar blijft 

hij tot de knop weer wordt ingedrukt.
Het huissymbool gaat branden aan de rechter-
kant van het display wanneer de knop wordt 
ingedrukt.

• Verplaats de cursor in de menustructuur terug 
naar de hoofdpagina.

2. Bedrijfsstand:

De gekozen bedrijfsstand wordt aan de rechter-
kant van het display geschreven als AUTO respec-
tievelijk MAN.

Druk de knop in om te kiezen uit:

• AUTO, de normale, automatische bedrijfsstand, 
waarbij Automower™ voortdurend maait en 
oplaadt.

• MAN. Indien u MAN kiest en de klep van het 
controlepaneel dichtdoet wanneer Automower™ 
op het gazon is, zal hij blijven maaien tot de accu 
leeg is. Daarna zal hij stoppen en de mededeling 
”Accu leeg” weergeven. De maaier moet dan 
handmatig in het laadstation worden geplaatst 
en na het opladen handmatig worden gestart.

Indien u MAN kiest en de klep van het controlepa-
neel dichtdoet wanneer Automower™ in het laad-
station staat, zal de maaier helemaal opladen, 
circa 20 centimeter achteruitrijden en dan stop-
pen.

Programma

3. A
4. B
5. C
Onder de programmaknoppen kunt u verschillende 
instellingen opslaan, die u later weer kunt gebruiken of 
die het gebruik van een Automower™ in meerdere 
tuinen vergemakkelijken. Onder de desbetreffende 
knop zitten enkele vooraf ingestelde instellingen. U 
kunt ervoor kiezen deze te gebruiken of ze te wijzigen.

• Om de instellingen te wijzigen: Maak de gewenste 
instellingen. Sla ze op door de gekozen knop 2 
seconden ingedrukt te houden, tot u twee piepjes 
snel achter elkaar hoort. Wanneer bijvoorbeeld knop 
A wordt ingedrukt, zal de mededeling ”Programma A 
gewijzigd” 2 seconden op het display te zien zijn.

• Gebruik de opgeslagen informatie door de 
gewenste knop kort in te drukken.

Als u bijvoorbeeld knop A indrukt, zal de vraag 
”Gebruik programma A?” in het display verschijnen. 
Wanneer dan YES wordt ingedrukt, zal de 
programma A worden gekozen. De letter ”A” 
verschijnt daarna aan de rechterkant van het 
display om te laten zien welk programma is 
geselecteerd.

3012-404

1

2

3012-405

3

4

5
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Keuze

6. Pijl terug:

• Indrukken om een stap terug te gaan in de 
menustructuur.

7. YES:

• Indrukken om een invoer of een keuze te 
bevestigen.

• Indrukken om de maaier te kunnen starten 
wanneer de periode tussen het indrukken 
van de laatste knop en het dichtdoen van het 
controlepaneel langer dan 10 seconden is.

8. Pijl omhoog en pijl omlaag:

• Druk op een van de pijlen om te bladeren in 
de menu’s of tussen de verschillende keuzes.

Getallen

9. Gebruikt in de menustructuur om instellingen 
zoals bijvoorbeeld PIN-code, tijd of uitrijrichting 
aan te geven.

Ook gebruikt om een cijferreeks weer te geven 
als snelkeuze voor de verschillende menu’s. 
Voor meer informatie over de cijferreeks zie 
”Cijferreeks” op bladzijde 28.

Hoofdschakelaar

10. Zet de hoofdschakelaar in stand ”ON” om 
Automower™ te kunnen starten.

Zet de hoofdschakelaar in stand ”OFF” wanneer 
u de maaier niet gebruikt of wanneer u met de 
maaischijf gaat werken.

Wanneer de hoofdschakelaar in stand ”OFF” 
staat, kunnen de motoren van de maaier niet 
starten.

Wanneer de hoofdschakelaar voor de eerste keer 
op ON wordt gezet, begint een opstartreeks, die 
bestaat uit; keuze van taal, tijdsformaat, 
datumformaat en viercijferige PIN-code en 
instelling van tijd en datum, zie bladzijde24.

3012-406

6 7 8

3012-407

3012-408

10
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Menufuncties

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit vier keuzes:

1. Commando’s

2. Timer

3. Tuin

4. Instellingen

De getallen verwijzen naar de titels op de volgende 
pagina’s.

Onder iedere keuze zit een aantal submenu’s. Via deze 
bereikt u alle functies om instellingen voor 
Automower™ te maken.

Tussen menu’s bladeren

Blader in het hoofdmenu en in de submenu’s met 
behulp van de pijlknoppen. Geef de waarden en tijd 
aan met behulp van de cijferknoppen en bevestig 
iedere keuze met de YES-knop. Druk op Pijl terug om 
een stap terug in het menu te gaan en druk op de 
Thuis-knop om direct terug te gaan naar het 
hoofdmenu.

Cijferreeks

De keuze die u in het hoofdmenu maakt en naderhand 
ook de keuzes die u in de submenu’s maakt, worden 
weergegeven als een cijferreeks helemaal onderin de 
rechterhoek van het display.

Het eerste getal van de reeks is de keuze in het 
hoofdmenu. Het tweede getal is de keuze in het eerste 
submenu enz. De weergegeven cijferreeks kan ten 
hoogste drie cijfers lang zijn.

De cijferreeks kunt u als snelcommando gebruiken om 
direct bij een bepaalde functie te komen. Bijv: Druk op 
2 2 in het hoofdmenu en het submenu ”Dagtimer” 
verschijnt.

In de titels op de volgende pagina’s wordt de desbetref-
fend cijferreeks tussen haakjes weergegeven.

Submenu’s

In enkele submenu’s staat op een aantal regels 
helemaal rechts een vak. Wanneer een dergelijk vak 
met een vinkje is gemarkeerd, betekent dit dat deze 
functie is gekozen.

In enkele submenu’s staat op een aantal regels 
helemaal rechts informatie. Deze informatie geeft weer 
welke keuze voor die functie is gemaakt.

3012-415

3012-412

3012-287

3012-307
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1. Commando’s

Via deze keuze in het hoofdmenu bereikt u de 
algemene functies van Automower™. Kies uit de 
submenu’s:

• Laden, dan AUTO (1-1)

Automower™ rijdt dan onmiddellijk naar het laad-
station, laadt de accu op en gaat vervolgens terug 
naar automatische bedrijfsstand. Kies de functie en 
druk op YES wanneer de cursor op ”Ja” staat.

• Laatste fouten bekijken (1-2)

om een lijst met opgeslagen foutmeldingen weer te 
geven. Blader met de pijlknoppen. De lijst kan tot 
20 foutmeldingen bevatten en iedere melding wordt 
met datum en tijd weergegeven.

• Terug naar fabrieksinstellingen (1-3)

om alle instellingen weer terug te brengen naar de 
oorspronkelijke. Alles behalve de geselecteerde 
taal, PIN-code en de instellingen onder de knoppen 
A, B en C gaan terug naar uitgangssituatie. Kies de 
functie, geef uw PIN-code aan en druk op YES 
wanneer de cursor op ”Ja” staat.

• Reset ABC-instellingen (1-4)

om de programmering te wissen die is gemaakt 
onder de knoppen A, B en C. Kies de functie en 
druk op YES wanneer de cursor op ”Ja” staat.

2. Timer

Via deze keuze in het hoofdmenu krijgt u de 
mogelijkheid naar de bestaande tijdinstellingen te 
gaan. Kies uit de submenu’s:

• Timer uitschakelen (2-1)

om de timerfunctie tijdelijk uit te schakelen.

• Dagtimer (2-2)

om de start- en stoptijden in te stellen.

• Weekendtimer (2-3)

om de start- en stoptijden voor de dagen vrijdag - 
zondag in te stellen.

• Weektimer (2-4)

om te kiezen welke dagen van de week 
Automower™ moet maaien.

Timer uitschakelen (2-1)

Wanneer u de timer van uw Automower™ heeft 
ingesteld kunt u met behulp van deze functie de 
maaier tijdelijk maximaal laten werken.

• AAN (2-1-1)

Zet de cursor op ”AAN” en druk op YES om de 
timerfunctie uit te zetten.

• UIT (2-1-2)

Zet de cursor op ”UIT” en druk op YES om de 
timerfunctie aan te zetten.

Laden dan AUTO

Laatste fouten bekijken

Terug naar 
fabrieksinst.

ABC-inst. resetten

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

1-

Timer kortsluiten

Dagtimer

Weekendtimer

Weektimer

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen
2-

Timer uitschakelen

Dagtimer

Weekendtimer

Weektimer

2-1

AAN

UIT
2-1-
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Dagtimer (2-2)

Het is mogelijk voor ieder etmaal twee verschillende 
start- en stoptijden in te stellen. Voer de gewenste tijd 
in uren en minuten in.

• Reset alle timers (2-2-1)

Om alle ingestelde tijden te wissen: Kies de functie 
en druk op YES wanneer de cursor op ”Ja” staat.

• Starttijd 1 (2-2-2)

• Stoptijd 1 (2-2-3)

• Starttijd 2 (2-2-4)

• Stoptijd 2 (2-2-5)

Weekendtimer (2-3)

• Reset alle timers (2-3-1)

Om alle ingestelde tijden te wissen: Kies de functie 
en druk op YES wanneer de cursor op ”Ja” staat.

• Starttijd 1 (2-3-2)

• Stoptijd 1 (2-3-3)

• Starttijd 2 (2-3-4)

• Stoptijd 2 (2-3-5)

• Van dagtimer kopiëren (2-3-6)

Druk op YES op de vraag ”Kopieer?” om alle tijden 
die in de dagtimer zijn ingesteld over te brengen.

Weektimer (2-4)

Gebruik de YES-knop om de dagen aan te geven 
waarop u wilt dat Automower™ maait.

• Ma (2-4-1)

• Di (2-4-2)

• Wo (2-4-3)

• Do (2-4-4)

• Vr (2-4-5)

• Za (2-4-6)

• Zo (2-4-7)

• Activeer alles (2-4-8)

Zet de cursor op ”Alles” en druk op YES. Druk dan 
weer op YES als antwoord op de vraag ”Alles AAN”.

Timer uitschakelen

Dagtimer

Weekendtimer

Weektimer
2-2

Reset alle timers

Starttijd 1

Stoptijd 1

Starttijd 2

Stoptijd 2

2-2-

Timer uitschakelen

Dagtimer

Weekendtimer

Weektimer

2-3

Reset alle timers

Starttijd 1

Stoptijd 1

Starttijd 2

Stoptijd 2

Van dagtimer 
kopiëren

2-3-

Timer uitschakelen

Dagtimer

Weekendtimer

Weektimer

2-4

Ma

Di

Wo

Do

2-4-

Vr

Za

Zo

Activeer
alles
electrolux automower



Menufuncties
3. Tuin

Via deze keuze in het hoofdmenu krijgt u de 
mogelijkheid naar de bestaande rij-instellingen te 
gaan. Kies uit de submenu’s:

• Uitrij-instellingen (3-1-)

om in te stellen hoe ver Automower™ achteruit uit 
het laadstation rijdt voor hij keert en in welke 
richting de maaier het laadstation moet verlaten.

• Rijdt over draad (3-2)

om de afstand in te stellen die Automower™ over 
de begrenzingskabel moet rijden.

• Tuinvorm (3-3)

om Automower™ te vertellen wat voor soort tuin u 
heeft.

• Controleer draad (3-4)

om te controleren of de draad heel is en exact waar 
in het gazon de kabel ligt.

Voor voorbeelden van instellingen voor Uitrijden en 
Tuinvorm, zie ”Voorbeeld tuin” op bladzijde 36.

Uitrij-instellingen (3-1)

Automower™ verlaat het laadstation normaliter in een 
richting binnen de uitrijsector 90°-270°, waarbij 90° de 
starthoek wordt genoemd en 270° de eindhoek. Door 
de uitrijrichting handmatig in te stellen kunt u regelen 
hoe Automower™ het laadstation moet verlaten. 
Wanneer het laadstation in een passage staat, zorgt u 
ervoor dat alle grasvelden even goed worden bereikt 
wanneer u deze functie gebruikt.

• Fabrieksinstelling (3-1-1)

Om Automower™ de vooringestelde uitrij-
instellingen te laten volgen: Zet de cursor op 
”Fabrieksinstelling” en druk op YES. Druk dan weer 
op YES als antwoord op de vraag ”Reset naar 
fabrieksinstelling?”.

Uitrij-instellingen

Rijdt over draad

Tuinvorm

De draad controleren

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

3-

 3012-379

Uitrij-instellingen

Rijdt over draad

Tuinvorm

De draad controleren

3-1

Fabrieksinstelling

Uitrijhoeken

Volgt uitgaande 
draad 3-1-1
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• Uitrijhoeken (3-1-2)

Automower™ kan worden ingesteld voor een of 
twee uitrijsectoren.

Gebruik start- en eindhoek 1 wanneer u één sector 
wilt gebruiken.

Gebruik ook start- en eindhoek 2 wanneer u twee 
sectoren wilt gebruiken. Gebruik ook de functie 
”Aandeel eerste” en geef een percentage aan om te 
bepalen hoe vaak Automower™ het laadstation in 
sector 1 moet verlaten. Zo betekent het percentage 
75% dat de maaier het laadstation in sector 1 in 
75% van de gevallen en in sector 2 in 25% van de 
gevallen verlaat.

• Achteruitrij afstand

Geef het aantal centimeter aan dat u wilt dat 
Automower™ achteruit rijdt voordat hij keert om 
het laadstation te verlaten. 

De achteruit te rijden afstand is ingesteld op 
60 cm.

• Starthoek 1

Geef het aantal graden aan waar u wilt dat de 
sector/sector 1 moet beginnen.

• Eindhoek 1

Geef het aantal graden aan waar u wilt dat de 
sector/sector 1 moet eindigen.

• Starthoek 2

Geef het aantal graden aan waar u wilt dat 
sector 2 moet beginnen.

• Eindhoek 2

Geef het aantal graden aan waar u wilt dat 
sector 2 moet eindigen.

• Aandeel eerste

Wanneer u twee uitrijsectoren gebruikt: Geef 
een percentage aan om te bepalen in hoeveel 
van de gevallen Automower™ het laadstation in 
sector 1 moet verlaten.

 3012-386
3012-387

Achteruitrij afstand

Starthoek 1

Eindhoek 1

Starthoek 2

Eindhoek 2

Aandeel eerste

Fabrieksinstelling

Uitrijhoeken

Volgt uitgaande 
draad 3-1-2
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• Volgt uitgaande draad (3-1-3)

Deze functie betekent dat Automower™ kan wor-
den ingesteld om vanaf het laadstation de begren-
zingsdraad te volgen om een afgelegen stuk van 
het gazon te bereiken. Deze functie is goed bruik-
baar bij tuinen waar bijv. de voor- en achterkant met 
elkaar zijn verbonden door een passage waar het 
laadstation niet kan staan. U kunt maximaal drie 
afgelegen gebieden activeren: Gebied 1, Gebied 2 
en Gebied 3.

Voor voorbeelden van instellingen, zie ”Voorbeeld 
tuin” op bladzijde 36.

U moet drie waarden aangeven opdat 
Automower™ het afgelegen gebied kan bereiken:

• Richting

Geef rechts of links aan, afhankelijk van waar 
het gebied ligt ten opzichte van het laadstation. 
De richting berekent u vanaf het laadstation 
gezien in de inrijrichting van de maaier. In het 
bovenstaande voorbeeld is de richting links.

• Afstand

Geef vanaf het laadstation het aantal meters 
aan langs de begrenzingsdraad naar de plaats 
in het afgelegen gebied waar de maaier van de 
begrenzingsdraad af moet komen om 
willekeurig te gaan maaien.

• Aandeel

Geef met een waarde aan hoe vaak van alle 
gevallen dat Automower™ het laadstation 
verlaat, hij de draad moet volgen naar het 
afgelegen gebied.

Zo betekent bijvoorbeeld de waarde 20% dat 
Automower™ in 20% van alle gevallen dat hij 
het laadstation verlaat, hij in de richting van het 
afgelegen gebied gaat. In de resterende 80% 
van de gevallen verlaat de maaier het 
laadstation volgens de instelling die is gemaakt 
in de functie ”Uitrij-instellingen (3-1)”.

Wanneer de waarde 20% is voor Gebied 1 en 
10% voor Gebied 2, wordt de resterende 70% 
verdeeld voor de keuze onder ”Uitrij-instellingen 
(3-1)”.

 3012-417

Richting

Afstand

Aandeel

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Fabrieksinstelling

Uitrijhoeken

Volgt uitgaande 
draad 3-1-3
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Rijdt over draad (3-2)

Het front van de Automower™ passeert de 
begrenzingskabel altijd een bepaald stukje voor de 
maaier keert. Deze afstand is in principe ingesteld op 
27 cm, maar kan naar wens worden gewijzigd.

• Om de afstand in te stellen: Zet de cursor op ”Rijdt 
over draad” en druk op YES. Geef dan het aantal 
centimeter aan dat u wilt dat Automower™ over de 
begrenzingskabel heen komt.

Tuinvorm (3-3)

Automower™ kan ingesteld worden op drie tuinvormen: 
Open, Complex 1 en Complex 2. Zie voorbeelden van 
de verschillende vormen in onderstaande afbeeldingen.

Deze instelling beïnvloedt de manier waarop de maaier 
een werkgebied dekt. Zo worden vooral draaihoeken 
beïnvloedt en hoe vaak de maaier van draaihoek 
wisselt. Met de instelling Open wordt het 
bewegingspatroon voor een open tuin geoptimaliseerd. 
Wanneer de tuin veel kleine gebieden bevat die zijn 
verbonden door passages krijgt u een betere functie 
met de instelling Complex 2. Kies:

• Open (3-3-1)

bij een open grasveld, weinig obstakels en geen 
passages.

• Complex 1 (3-3-2)

bij een gemiddelde hoeveelheid obstakels en/of 
passages.

• Complex 2 (3-3-3)

bij een groot grasveld en veel obstakels en/of 
passages.

Open vorm betekent een grasveld met weinig 
obstakels en geen passages.

Uitrij-instellingen

Rijdt over draad

Tuinvorm

De draad controleren

3-2

_ _

Uitrij-instellingen

Rijdt over draad

Tuinvorm

De draad controleren

3-3

Open

Complex 1

Complex 2

3-3-

3012-290
3012-291

Voorbeeld van tuinvorm open. Grasveld 400m2 respectievelijk 1100m2
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Complex 1 betekent een groot grasveld met een 
gemiddelde hoeveelheid obstakels en passages.

Complex 2 betekent een groot grasveld met veel 
obstakels en passages. 

3012-292
3012-293

Voorbeeld van tuinvorm complex 1. Grasveld 900m2 respectievelijk 1000m2

3012-414
3012-295

Voorbeeld van tuinvorm complex 2. Grasveld 1500m2 respectievelijk 800m2
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Controleer draad (3-4)

Met deze functie kunt u ten eerste de ontvangst van 
het signaal van de begrenzingsdraad door de maaier 
controleren en ten tweede exact bepalen waar in het 
gazon de begrenzingskabel ligt.

De sensor die voor deze functie wordt gebruikt zit recht 
onder de vergrendelknop van de klep voor de 
maaihoogteinstelling verborgen. De sensor registreert 
welke stand Automower™ ten opzichte van de draad 
inneemt. Op het display verschijnt ”Binnen”, ”Buiten” of 
”Geen lussignaal”. Wanneer de maaier binnen de 
draad is, verschijnt ”Binnen” enzovoorts. Wanneer de 
maaier is ingesteld met geluid, hoort u ook een 
constant gepiep wanneer de maaier buiten de draad is 
en een pulserende piep wanneer hij geen signaal 
registreert. Wanneer de maaier binnen de draad is, is 
helemaal geen piep te horen.

Om:

• De ontvangst van het signaal te controleren: Zet de 
cursor op ”Controleer draad” en druk op YES.

• De kabel te zoeken: Breng Automower™ over de 
buitenrand van het werkgebied en kies ”Controleer 
draad”. Herhaal dit tot u de grens tussen ”Binnen” 
en ”Buiten” heeft gevonden. Dan weet u waar de 
kabel ligt.

Voorbeeld tuin

Door de uitrij-instellingen aan te passen aan de tuin 
wordt het voor Automower™ makkelijker alle delen van 
de tuin te bereiken. Zo krijgt u een beter maairesultaat. 
Ook een aanpassing van de instelling tuinvorm kan het 
maairesultaat ten goede komen.

Verschillende tuinen hebben verschillende instellingen 
nodig. Hieronder volgen enkele voorstellen.

Tuinvorm (3-3) Uitrij-instellingen (3-1)

Open Uitrij-instellingen (3-1): 
Fabrieksinstelling (3-1-1).

Uitrij-instellingen

Rijdt over draad

Tuinvorm

De draad controleren
3-4

 3012-421
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Complex 1 Uitrijhoeken (3-1-2): 
Een uitrijsector, 70°-190°

Volgt uitgaande draad 
(3-1-3): Een afgelegen 
gebied:

Gebied 1: Richting links, 
afstand 20 m en aandeel 
25%.

Complex 2 Uitrijhoeken (3-1-2): 
Een uitrijsector, 50°-200°

Volgt uitgaande draad 
(3-1-3): Twee afgelegen 
gebieden:

Gebied 1: Richting links, 
afstand 80 m en aandeel 
20%.

Gebied 2: Richting rechts, 
afstand 30 m en aandeel 
20%.

Complex 2 Uitrij-instellingen (3-1): 
Fabrieksinstelling (3-1-1).

Volgt uitgaande draad 
(3-1-3): Een afgelegen 
gebied:

Gebied 1: Richting rechts, 
afstand 40 m en aandeel 
15%.

Tuinvorm (3-3) Uitrij-instellingen (3-1)

 3012-418

 3012-419

 3012-420
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4. Instellingen

Via deze keuze in het hoofdmenu krijgt u de 
mogelijkheid naar de bestaande instellingen te gaan. 
Kies uit de submenu’s:

• Veiligheid (4-1)

om instellingen te maken met betrekking tot PIN-
code, stopalarm, instellingsblokkering en alarm. De 
PIN-code moet worden aangegeven om het menu 
”Veiligheid” te laten verschijnen. Alle veiligheids- of 
antidiefstalfuncties moet u handmatig activeren 
wanneer Automower™ nieuw is.

• Geluid (4-2)

om het geluidsniveau in te stellen van de functies 
opstarten mes, normaal bedrijf, laden, 
foutmeldingen en toetsenbord.

• Gebruikers infoniveau (4-3)

om te bepalen hoe gedetailleerd de informatie op 
het display moet verschijnen wanneer Automower™ 
werkt.

• Taal (4-4)

om te selecteren welke taal in de menu’s moet 
worden gebruikt.

• Tijd en datum (4-5)

om de actuele tijd en dag in te stellen en het 
gewenste formaat voor tijd en datum.

Veiligheid (4-1)

• PIN-code (4-1-1)

Via deze functie kunt u uw PIN-code op ieder 
moment wijzigen.

• Om de PIN-code te wijzigen: Zet de cursor op 
”PIN-code” en druk op YES. Plaats 
Automower™ in het laadstation. Geef de nieuwe 
PIN-code aan en druk op YES. Geef dezelfde 
code weer aan als bevestiging en druk op YES. 

Wanneer de PIN-code is gewijzigd, verschijnt de 
mededeling ”PIN-code gewijzigd” enkele 
seconden in het display. Daarna verschijnt het 
menu ”Veiligheid” weer.

Veiligheid

Geluid

Gebruikers infoniveau

Taal

Tijd en datum

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

4-

Veiligheid

Geluid

Gebruikers infoniveau

Taal

Tijd en datum 4-1

PIN-code

Tijdslot

Stopalarm

Instellings-
blokkering

4-1-
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• Tijdslot (4-1-2)

Deze functie betekent ten eerste dat Automower™ 
na het geselecteerde aantal dagen stopt met 
maaien en niet verdergaat voordat de juiste PIN-
code is ingevoerd en ten tweede dat u de PIN-code 
moet invoeren wanneer de hoofdschakelaar op 
stand ON wordt gezet.

Om:

• Te activeren: Zet de cursor op ”Tijdslot” en druk 
op YES. Zet de cursor op ”Aantal dagen” en 
druk op YES. Geef daarna aan hoeveel dagen u 
wilt dat Automower™ moet maaien voordat hij 
weer om de PIN-code vraagt. Afsluiten door op 
YES te drukken.

Wanneer het geselecteerde aantal dagen 
voorbij is, beëindigt Automower™ het maaien, 
laadt de accu op, rijdt achteruit het laadstation 
uit en stopt dan. Op het display verschijnt de 
mededeling ”PIN-code aangeven”. Geef dan uw 
code aan en druk op YES.

• Te deactiveren: Zet de cursor op ”Tijdslot” en 
druk op YES. Zet de cursor op ”UIT” en druk op 
YES.

• Stopalarm (4-1-3)

Deze functie betekent dat u het eerste getal van uw 
PIN-code moet invoeren binnen 10 seconden nadat 
de STOP-knop is ingedrukt. Als na drie pogingen 
het juiste getal niet is ingevoerd, gaat het alarm af. 
U kunt het alarm dan uitzetten door de hele PIN-
code in te voeren.

Om:

• Te activeren: Zet de cursor op ”Stopalarm” en 
druk op YES. Kies ”AAN” om te activeren en 
druk op YES. Aangeef vervolgens hoeveel 
minuten het alarm afgaan moet door 
beantwoordt de vraag “Duur alarm”.

• Te deactiveren: Zet de cursor op ”Stopalarm” en 
druk op YES. Kies ”UIT” om te deactiveren en 
druk op YES. Wanneer u ”UIT” heeft gekozen, is 
ook de alarmfunctie gedeactiveerd.

• Instellingsblokkering (4-1-4)

Deze functie voorkomt dat iemand zonder PIN-code 
instellingen kan maken of wijzingen. Het lukt dan 
ook niet om programma A, B of C te selecteren of 
op te slaan.

Om:

• Te activeren: Zet de cursor op ”Instellingsblokke-
ring” en druk op YES. Kies vervolgens ”Aan” om 
te activeren.

• Te deactiveren: Zet de cursor op 
”Instellingsblokkering” en druk op YES. Kies 
vervolgens ”Uit” om de functie te deactiveren.

PIN-code

Tijdslot

Stopalarm

Instellings-
blokkering 4-1-2

Aantal
dagen

UIT

_ _

PIN-code

Tijdslot

Stopalarm

Instellings-
blokkering

4-1-3

AAN

UIT

_ _ _min

PIN-code

Tijdslot

Stopalarm

Instellings-
blokkering

4-1-4

AAN

UIT
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Geluid (4-2)

Er is een aantal geluidsberichten om aan te geven wat 
Automower™ op dat moment doet. Het geluidsniveau 
is ingedeeld van niveau 4 (hard) tot ZACHT (helemaal 
zacht).

• Fabrieksinstelling (4-2-1)

waarbij het geluid ZACHT staat voor alle functies 
behalve de opstart van het mes en toetsenbord die 
op geluidsniveau 2 staan.

• Zet de cursor op ”Fabrieksinstelling” en druk op 
YES. Druk vervolgens op YES op de vraag 
”Geluid naar fabrieksinstelling?”.

• Alles zacht (4-2-2)

betekent dat voor alle functies het geluid ZACHT is, 
behalve voor het toetsenbord dat geluidsniveau 1 
krijgt.

• Zet de cursor op ”Alles zacht” en druk op YES. 
Druk vervolgens op YES op de vraag 
”Geluidsinstelling zacht?”.

• Alles hard (4-2-3)

betekent dat alle functies geluidsniveau 3 krijgen.
• Zet de cursor op ”Alles hard” en druk op YES. 

Druk vervolgens op YES op de vraag 
”Geluidsinstelling hard?”.

• Persoonlijke instellingen (4-2-4)

Gebruik ”Persoonlijke instellingen” wanneer u 
verschillende geluidsniveaus wilt instellen voor de 
verschillende functies.

• Om persoonlijke instellingen te maken: Zet de 
cursor op ”Persoonlijke instellingen” en druk op 
YES. Markeer vervolgens de respectievelijke 
functie, druk op YES, verplaats de cursor naar 
het gewenste geluidsniveau en eindig door op 
YES te drukken.

Wanneer Automower™ ingesteld is met het geluid aan, 
hoort u een geluidsmededeling afhankelijk van wat de 
maaier op dat moment doet.

Geluid Betekent

2 piepen/10 seconden Laadt

1 piep/10 seconden Maait/zoekt

1 piep/seconde gedurende 5 seconden Start maaischijf

3 piepen/seconde Foutmelding

Een lange piep Maaischijf is geremd

Kort klikgeluid Er wordt een knop op het toetsenbord ingedrukt

Korte dubbele piep Wijziging van instelling gedaan

Doffe lange piep Verkeerde invoer

Veiligheid

Geluid

Gebruikers
infoniveau

Taal

Tijd en datum 4-2

Fabrieksinstelling

Alles zacht

Alles hard

Persoonlijke
instellingen 4-2-

Fabrieksinstelling

Alles zacht

Alles hard

Persoonlijke
instellingen 4-2-4

Opstarten mes

Normaal bedrijf

Opladen

Foutmeldingen

Toetsenbord
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Gebruikers infoniveau (4-3)

Het kiezen van het Gebruikers infoniveau betekent dat 
u bepaalt hoeveel informatie op het display verschijnt 
wanneer de hoofdschakelaar op stand ON staat. 
Eenvoudig Gebruikers infoniveau betekent minder 
informatie op het display dan uitgebreid Gebruikers 
infoniveau.

Om te kiezen:

• Eenvoudig (4-3-1)

• Zet de cursor op ”Eenvoudig” en druk op YES. 

• Uitgebreid (4-3-2)

• Zet de cursor op ”Uitgebreid” en druk op YES.

De tabel hieronder laat ziet welke informatieberichten 
verschijnen in het respectievelijke Gebruikers 
infoniveau. 

Informatiebericht Eenvoudig 
Gebruikers 
infoniveau

Uitgebreid 
Gebruikers 
infoniveau

START X X

LAADT X X

Laadtijd (min) X

Laadstroom X

MAAIT X X

Maaitijd (min) X

Maaivermogen X

ZOEKT X X

Maaitijd (min) X

Zoektijd (min) X

TIMER X X

STORING (bijv. ”geen lussignaal”) X X

VOER PIN IN OM ALARM TE STOPPEN X X

WACHT X X

Veiligheid

Geluid

Gebruikers
infoniveau

Taal

Tijd en datum 4-3

Eenvoudig

Uitgebreid
4-3-
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Taal (4-4)

Met deze functie kunt u de taalkeuze wijzigen die u 
heeft gemaakt toen u Automower™ de eerste keer 
opstartte.

Om een taal te kiezen: Zet de cursor op ”Taal” en druk 
op YES. Zet de cursor vervolgens op de gewenste taal 
en druk op YES.

Tijd en datum (4-5)

Met deze functie kunt u de tijd en datum in 
Automower™ veranderen.

Met deze functie kunt u ook de formaatkeuze wijzigen 
die u heeft gemaakt toen u Automower™ de eerste 
keer opstartte.

• Tijdsinstelling (4-5-1)

Zet de cursor op ”Tijdsinstelling” en druk op YES. 
Geef daarna de juiste tijd aan en eindig met YES.

• Datuminstelling (4-5-2)

Zet de cursor op ”Datuminstelling” en druk op YES. 
Geef daarna de juiste datum aan en eindig met 
YES.

• Tijdformaat (4-5-3)

Zet de cursor op ”Tijdformaat” en druk op YES. Zet 
de cursor op het gewenste tijdformaat:

• 12u of

• 24u.

Afsluiten door op YES te drukken.

• Datumformaat (4-5-4)

Zet de cursor op ”Datumformaat” en druk op YES. 
Zet de cursor op het gewenste datumformaat:

• JJ-MM-DD (jaar-maand-dag),

• MM-DD-JJ (maand-dag-jaar) of

• DD-MM-JJ (dag-maand-jaar).

Afsluiten door op YES te drukken.

Veiligheid

Geluid

Gebruikers
infoniveau

Taal

Tijd en datum 4-4

Veiligheid

Geluid

Gebruikers
infoniveau

Taal

Tijd en datum 4-5

Tijdsinstelling

Datuminstelling

Tijdformaat

Datumformaat

4-5-
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Gebruik

Opladen van lege accu

Wanneer Automower™ nieuw is of lange tijd 
opgeslagen is geweest, is de accu leeg en moet voor 
de start worden opgeladen. Het opladen duurt 11/2 tot 
21/2 uur.

1. Plaats Automower™ in het laadstation. Zorg 
ervoor dat de laadcontacten van de maaier goed 
contact maken met de contactpunten op het 
laadstation.

Er is goed contact wanneer beide laadcontacten 
in het midden van het contactpunt liggen.

2. Open de klep van het controlepaneel.

3. Zet de hoofdschakelaar in stand ON.

Gedurende de hele laadperiode verschijnt 
informatie op het display over het laadverloop.

Automower™ starten

1. Druk op de STOP-knop om de klep naar het 
controlepaneel te openen.

2. Zet de hoofdschakelaar in stand ON. Wanneer het 
tijdslot is geactiveerd: Geef uw PIN-code aan.

3. Doe de klep dicht.

Op het display verschijnt de mededeling ”START”. 
Wanneer Automower™ is ingesteld met geluid aan, 
hoort u ook gedurende 5 seconden 1 piep/seconde 
wanneer de maaischijf start. 

3012-385

3012-299

1001-003

WAARSCHUWING

Lees de veiligheidsinstructies 
zorgvuldig door voordat u uw 
Automower™ start.

!

3012-274

WAARSCHUWING

Hou handen en voeten uit de buurt van 
de draaiende messen.

Plaats uw handen of voeten nooit vlakbij 
of onder de carrosserie wanneer de 
motor draait.

!

3012-408
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Gebruik van de timer

Maai het gras voldoende veel en voldoende vaak. 
Gebruik de timerfunctie (zie ”2. Timer” op bladzijde 29) 
om een platgereden gazon te voorkomen en voor 
maximale levensduur van uw Automower™ te zorgen.

De kwaliteit van het gras wordt bijv. beter wanneer u 
het om de dag maait in plaats van iedere dag 12 uur. 
Bovendien is het goed voor het gras om ten minste een 
keer per maand een periode van drie dagen geheel 
rust te krijgen.

Automower™ stoppen

1. Druk op de STOP-knop.

Automower™ stopt, de maaimotor gaat uit en de 
klep voor het controlepaneel gaat open.

Nieuwe start

Nieuwe start binnen 10 seconden:

1. Doe de klep van het controlepaneel dicht.

Automower™ start automatisch.

Nieuwe start na meer dan 10 seconden:

Indien meer dan 10 seconden voorbij zijn nadat u voor 
het laatst op de STOP-knop of toetsenbord heeft 
gedrukt, is het niet mogelijk Automower™ te starten 
door alleen de klep dicht te doen.

Om te starten:

1. Druk op de YES-knop.

2. Doe de klep van het controlepaneel dicht.

Automower™ uitzetten

1. Druk op de STOP-knop.

2. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.

Zet Automower™ altijd uit met de hoofdschakelaar 
wanneer u onderhoud moet uitvoeren of de maaier uit 
het werkgebied moet verplaatsen.

3012-388

3012-389

3012-402

3012-409
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Afstellen van maaihoogte

De maaihoogte kan variëren van MIN (2 cm) tot MAX 
(6 cm).

Indien het gras lang is, is het prima om Automower™ 
te laten beginnen op maaihoogte MAX. Wanneer het 
gras daarna korter wordt, kunt u de maaihoogte 
successievelijk verlagen.

Om de maaihoogte bij te stellen:

1. Druk op de STOP-knop om de maaier te stoppen.

2. Open de klep van de maaihoogteinstelling:

Druk de vergrendelknop in en til de klep 
daarna op.

3. Draai de knop naar de gewenste stand. De 
geselecteerde stand is de markering op de knop 
die midden voor de pijl op de carrosserie 
terechtkomt.

• Draai met de klok mee om de maaihoogte te 
vergroten.

• Draai tegen de klok in om de maaihoogte te 
verlagen.

4. Doe de klep dicht. Zorg ervoor dat de 
vergrendelknop vergrendelt.

3012-390

3012-391

3012-253
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Onderhoud
Onderhoud
Voor een betere bedrijfszekerheid en hogere 
levensduur, moet u Automower™ regelmatig 
controleren en schoonmaken en indien nodig versleten 
onderdelen vervangen. Voor meer informatie over het 
schoonmaken, zie ”Schoonmaken” op bladzijde 48.

De eerste tijd dat Automower™ wordt gebruikt, moet u 
maaischijf, draaischotel en messen een keer per week 
controleren. Als de slijtage in de tijd laag was, kunt u 
de interval tussen de controles vergroten.

Het is belangrijk dat de maaischijf vrij en makkelijk kan 
draaien. De draaischotel moet vrij en makkelijk kunnen 
draaien ten opzichte van de maaischijf. Het snijvlak van 
de messen moet onbeschadigd zijn. De levensduur 
van de messen is onder andere afhankelijk van:

• Bedrijfstijd en grootte van het werkgebied.

• Soort gras.

• Grondsoort.

• Het voorkomen van voorwerpen als dennenappels, 
valfruit, speelgoed, gereedschap, stenen, wortels 
en dergelijke.

De levensduur kan sterk variëren, maar is normaal 2 
tot 4 weken bij gebruik op terreinen groter dan 1000m2 

en langer op kleinere terreinen. Voor het vervangen 
van messen, zie ”Vervangen van messen” op 
bladzijde 49.

Accu

De accu is onderhoudsvrij, maar heeft een beperkte 
levensduur van 1 tot 3 jaar.

De levensduur is ten eerste afhankelijk van de lengte 
van het seizoen en ten tweede van het aantal uren per 
dag dat Automower™ wordt gebruikt. Een lang seizoen 
of vele uren gebruik per dag betekenen dat de accu 
met kortere intervallen moet worden vervangen.

De accu mag alleen worden vervangen door dealers.
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Onderhoud
Winterstalling

Automower™:

Maak Automower™ zorgvuldig schoon en zet de 
hoofdschakelaar op stand ”OFF”. Bewaar de maaier 
binnen in de originele verpakking, op alle vier de 
wielen staand. Voor meer informatie over het 
schoonmaken, zie ”Schoonmaken” op bladzijde 48.

Laadstation:

Bewaar het laadstation, transformator en laagspan-
ningskabel het liefst binnen. De begrenzingskabel kan 
in de aarde blijven. Wanneer u het laadstation naar 
binnen haalt, moet u de uiteinden van de begrenzings-
kabel beschermen tegen vocht door ze bijvoorbeeld in 
een doosje met watervrij vet te leggen. Als u geen 
mogelijkheid heeft de maaier binnen op te slaan, moet 
de begrenzingskabel aangesloten blijven. Het laadsta-
tion moet aangesloten blijven op netspanning.

Na de winterstalling:

Controleer bij het eerste gebruik of het nodig is 
Automower™, contactpunten of laadcontacten schoon 
te maken. Wanneer de laadcontacten of contactpunten 
er verbrand uitzien, maakt u ze schoon met een fijn 
stuk schuurlinnen. Controleer ook of tijd en datum van 
de maaier kloppen.

3012-411

3012-216
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Onderhoud
Schoonmaken

Gebruik nooit een hogedrukreiniger, en zelfs geen 
stromend water, voor het schoonmaken.

Wij raden een spuitfles met water aan.

Onderkant en maaischijf

1. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.

2. Doe beschermingshandschoenen aan.

3. Stel Automower™ op zijn zijkant.

4. Maak de maaischijf en onderkant schoon met bijv. 
een afwasborstel.

Controleer ook of de maaischijf vrij draait ten 
opzichte van de motorhouder, daar direct boven. 
Controleer ook of de draaischotel vrij draait ten 
opzichte van de maaischijf. 

Wanneer lange grassprieten of andere voorwer-
pen naar binnen komen, kan dat de maaischijf en/
of draaischotel afremmen. Ook een beetje rem-
men leidt tot meer energieverbruik, kortere maaitij-
den en tenslotte zelfs tot het feit dat de maaier een 
groot gazon niet meer aankan. Als grondiger 
schoonmaken nodig is, moeten de draaischotel en 
eventueel de maaischijf worden verwijderd. Neem, 
indien nodig, contact op met uw dealer.

Carrosserie

Gebruik een vochtige zachte spons of doek om de 
carrosserie schoon te maken. Wanneer de carrosserie 
sterk vervuild is, kan zelfs een zeepoplossing of 
afwasmiddel nodig zijn.

3012-271

OFF

3012-288
3012-272

3012-393

3012-394

3012-392
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Onderhoud
Vervangen van messen

Op Automower™ zitten drie messen die in de 
maaischijf zijn geschroefd. Voor een langere 
levensduur hebben de messen twee snijvlakken. De 
maaischijf draait de ene keer linksom en de andere 
keer rechtsom.

Alle drie de messen en bouten moeten op hetzelfde 
moment worden vervangen om een gebalanceerd 
maaisysteem te krijgen.

Om de messen te vervangen:

1. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.

2. Doe beschermingshandschoenen aan.

3. Leg Automower™ op zijn kop neer.

4. Draai de draaischotel zo dat de gaten precies voor 
de bout van het mes komen.

5. Schroef het mes eruit.
Gebruik een normale of 
kruiskopschroevendraaier.

6. Wrik de draaischotel en maaischijf een stukje uit 
elkaar en verwijder mes en bout.

7. Schroef het nieuwe mes vast.

WAARSCHUWING

Gebruik altijd originele messen en 
bouten bij het vervangen.
Wanneer u alleen het mes vervangt en 
de bout opnieuw gebruikt, kan dat ertoe 
leiden dat de bout tijdens het maaien 
slijt en afbreekt. Het mes kan dan 
weggeworpen worden en letsel 
veroorzaken.

!

3012-422

OFF

3012-288
3012-272

3012-260
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Opsporen van storingen
Opsporen van storingen

Foutmeldingen

Hieronder staat een aantal foutmeldingen, die op het 
display kunnen verschijnen. Indien een andere melding 
verschijnt dan hier weergegeven, moet u contact 
opnemen met uw dealer.

Foutmelding Oorzaak Maatregel

Linker wielmotor 
geblokkeerd

Gras of andere voorwerpen zijn rond 
het aandrijfwiel vast komen te zitten.

Controleer het aandrijfwiel en 
verwijder het vastzittende gras of 
voorwerp.

Rechter wielmotor 
geblokkeerd

Gras of andere voorwerpen zijn rond 
het aandrijfwiel vast komen te zitten.

Controleer het aandrijfwiel en 
verwijder het vastzittende gras of 
voorwerp.

Maaischijf 
geblokkeerd

Gras of een andere voorwerp zijn 
rond de maaischijf vast komen te 
zitten. 

Controleer de maaischijf en verwijder 
het vastzittende gras of voorwerp.

Installatieslot PIN-code in laadstation en maaier 
zijn niet hetzelfde.

Zet de maaier in het laadstation en 
geef juiste PIN-code aan.

Geen lussignaal De transformator is niet op 
netspanning aangesloten of de 
automatische zekering is geactiveerd.

Controleer de aansluiting naar het 
stopcontact en kijk of de 
aardlekschakelaar is geactiveerd.

Reset de automatische zekering door 
de kabel van de transformator uit het 
stopcontact te trekken, wacht 10 
seconden en zet daarna de kabel 
weer in het stopcontact.

Breuk van de begrenzingskabel. Controleer het signaal dat de led op 
het laadstation geeft. Wanneer de led 
knippert duidt dat op beschadiging 
van de kabel. Repareer de 
kabelbreuk met behulp van een 
origineel waterdicht verbindingsstuk, 
artikelnummer 535 13 37-01.

Als dit steeds op speciale stukken 
gebeurt, kan het komen door 
storingen van metalen voorwerpen 
(hek, betonijzer) of ingegraven kabels 
in de buurt. 

Probeer de begrenzingskabel te 
verplaatsen.

Als dit gebeurt in de buurt van een 
”eiland” kan het komen omdat de 
begrenzingskabel verkeerd om rond 
het ”eiland” is gelegd, waardoor het 
signaal dooft.

Controleer of de begrenzingskabel 
goed is gelegd.

Vastgereden Automower™ zit ergens vast. Maak Automower™ los en verhelp de 
reden waarom hij is vastgereden.
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Buiten Als dit steeds op speciale stukken 
gebeurt, kan het komen door 
storingen van metalen voorwerpen 
(hek, betonijzer) of ingegraven kabels 
in de buurt.

Probeer de begrenzingskabel te 
verplaatsen.

Het werkgebied helt te sterk. Controleer of de begrenzingskabel 
goed is gelegd.

De begrenzingskabel is verkeerd om 
rond een ”eiland” gelegd.

Controleer of de begrenzingskabel 
volgens de installatie-instructies is 
gelegd.

De begrenzingskabel ligt te dichtbij 
de rand van het werkgebied.

Controleer of de begrenzingskabel 
goed is gelegd.

Lage accuspanning Automower™ vindt het laadstation 
niet.

Wijzig de plaats van het laadstation.

De accu is defect. Neem contact op met uw dealer om 
de accu te vervangen.

Verkeerde PIN-code Verkeerde PIN-code aangegeven. 
Drie pogingen zijn toegestaan, 
daarna is het toetsenbord vijf minuten 
lang geblokkeerd.

Geef de juiste PIN-code aan.

Geen aandrijving Automower™ zit ergens vast. Maak de maaier los en verhelp de 
reden waarom hij begon te slippen. 
Als dat werd veroorzaakt door nat 
gras, moet u wachten tot het gras is 
gedroogd voor u de maaier start.

Geen contact in 
laadstation

Automower™ krijgt slecht contact met 
de contactpunten in het laadstation.

Controleer of Automower™ goed in 
het laadstation staat.

Laadstation 
geblokkeerd

Het contact tussen laadcontact en 
contactpunt is slecht en Automower™ 
heeft een aantal pogingen gedaan 
om te laden.

Zet Automower™ in het laadstation 
en controleer of laadcontact en 
contactpunt goed contact maken.

Er ligt een voorwerp in de weg voor 
Automower™

Verwijder het voorwerp.

Vast in laadstation Een voorwerp ligt in de weg zodat 
Automower™ niet achteruit het 
laadstation uit kan.

Verwijder het voorwerp.

Op zijn kop Automower™ neigt te veel of is 
omgevallen.

Zet de maaier weer rechtop.

Accu leeg Automower™ is ingesteld op 
bedrijfsstand MAN.

Het gedrag is normaal en er is geen 
maatregel nodig.

Foutmelding Oorzaak Maatregel
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Opsporen van storingen
Schema voor het opsporen van storingen

Wanneer uw Automower™ niet correct functioneert, 
moet u het onderstaande schema volgen om de storing 
op te sporen. Indien de storing blijft bestaan, moet u 
contact opnemen met uw dealer.

Symptoom Oorzaak Maatregel

Ongelijkmatig 
maairesultaat

Automower™ werkt te weinig uren 
per dag.

Vergroot de werktijd, zie ”2. Timer” op 
bladzijde 29.

Te groot werkgebied. Probeer het werkgebied te beperken 
of verleng de werktijd, zie ”2. Timer” 
op bladzijde 29.

Botte messen. Vervang alle messen en bouten zodat 
de draaiende delen in balans zijn.

Te lang gras in verhouding tot 
ingestelde maaihoogte.

Vergroot de maaihoogte. Het kan 
nodig zijn de eerste maaibeurt van 
het seizoen met een conventionele 
grasmaaier te doen, voordat u 
Automower™ laat werken.

Grasopeenhoping bij de maaischijf of 
rond de motoras.

Controleer of de draaischotel en 
maaischijf vrij en makkelijk draaien. 
Zo niet, moet u draaischotel en evt. 
maaischijf demonteren om gras en 
vreemde voorwerpen te verwijderen. 
Zie ”Schoonmaken” op bladzijde 48.

Automower™ werkt 
op verkeerde tijd

U moet de klok op Automower™ 
instellen.

Klok instellen, zie ”Tijd en datum (4-
5)” op bladzijde 42.

Start- en stoptijd voor het maaien zijn 
verkeerd aangegeven.

Maak een nieuwe instelling voor start- 
en stoptijd van het maaien, zie ”2. 
Timer” op bladzijde 29.

Automower™ trilt Ongebalanceerde maaischijf en 
beschadigde messen.

Inspecteer de messen en bouten en 
vervang ze indien nodig.

Automower™ rijdt 
maar de maaischijf 
draait niet

Automower™ zoekt naar het 
laadstation.

Niets doen. De maaischijf draait niet 
wanneer de maaier het laadstation 
zoekt.

De maaier maait 
kortere perioden dan 
normaal tussen de 
oplaadbeurten

Gras of een vreemd voorwerp remt 
de maaischijf of draaischotel. 

Verwijder de draaischotel en 
maaischijf en maak ze schoon.

Zowel de maai- als 
oplaadtijd zijn korter 
dan gewoonlijk

Het gedrag is normaal bij hoge 
temperaturen (geleidelijk toenemend 
boven 25°C).

Niets doen.
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Technische gegevens
Technische gegevens

Gegevens Automower™

Afmetingen

Lengte 71 cm

Breedte 55 cm

Hoogte 30 cm

Gewicht 8,6 kg

Elektrisch systeem

Accu NiMH speciale accu 18V / 2,2Ah (40Wh)

Transformator 230 V / 24 V

Geluidsemissie

Gemeten geluidsvermogen 63 dB (A)

Gegarandeerd geluidsvermogen 69 dB (A)

Maaien

Maaisysteem Drie scharnierende snijdende maaimessen

Maaihoogte 2-6 cm

Maaibreedte 22 cm

Arbeidscapaciteit 1800 m2
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EU-verklaring
EU-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming (Geldt alleen voor Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46-36-146500, verklaart hierbij dat 
automatische grasmaaier Electrolux Automower™ met een serienummer uit het jaar 2004 en verder 
(het jaar met daaropvolgend een serienummer wordt duidelijk aangegeven op het productplaatje), 
in overeenstemming is met de voorschriften in de RICHTLIJNEN VAN DE RAAD:

- van 22 juni 1998 ”betreffende machines” 98/37/EG, bijlage IIA.
- van 3 mei 1989 ”betreffende elektromagnetische compatibiliteit” 89/336/EEC, en thans geldende 
aanvullingen.
- van 8 mei 2000 ”betreffende geluidsemissie naar de omgeving” 2000/14/EG.
Voor informatie over geluidsemissie en maaibreedte, zie het hoofdstuk Technische Gegevens.

De volgende normen zijn van toepassing: EN292-2.

Aangemelde instantie 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 
Uppsala, Zweden heeft een rapport opgesteld met nummer 01/901/027 met een beoordeling van de 
overeenstemming conform bijlage VI van de RICHTLIJN VAN DE RAAD van 8 mei 2000 ”betreffende 
geluidsemissie naar de omgeving” 2000/14/EG.

Huskvarna, 27 november 2003 

Olle Markusson, Technisch manager

Serienummer:____________________________________

Persoonlijke code : _______________________________ 

Dealer:__________________________________________ 

Telefoonnummer dealer: ___________________________ 
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Aanvulling bij gebruiksaanwijzing

 

Aanvulling bij gebruiksaanwijzing

 

1. Inleiding

 

Door veranderingen in de software van de maaier die zijn 
aangebracht na het drukken van de gebruiksaanwijzing 
zijn bepaalde functies iets anders geworden.

 

2. Presentatie van besturingspro-
gramma versie 2.10

 

2.1 Wijzigingen t.o.v. eerdere versie

 

Versie 2.10 van het besturingsprogramma bevat een 
aantal nieuwe functies. Zie ”Automower™ Hoofdmenu 
menuoverzicht” op bladzijde 3 voor een overzicht van 
het gehele hoofdmenu . In het overzicht zijn de nieuwe 
onderdelen in versie 2.10 

 

cursief

 

 weergegeven.

In het menu 

 

Commando’s

 

  is de functie 

 

Maai, dan AUTO

 

 
toegevoegd.

Als de functie wordt geselecteerd wanneer de maaier 
zich op de grasmat bevindt, zal deze na de selectie nog 
een tijdje doormaaien en vervolgens gaan zoeken naar 
het laadstation.

Als de functie wordt geselecteerd als de maaier in het 
laadstation staat, zal het laden worden afgebroken en in 
plaats daarvan gaan maaien. Dit is een goede manier 
voor het testen van de instellingen in de functie 

 

Volgt 
uitg. draad

 

. De maaier kan de begrenzingslus en/of een 
geleidingskabel volgen het laadstation uit (zie voor meer 
informatie ”Volg draad (3-2)” op bladzijde 8). Om zo snel 
mogelijk te testen moet het aandeel voor het actuele 
gebied worden gewijzigd in 100 %. De maaier zal dan 
direct het laadstation verlaten en langs de lus gaan 
rijden.

Het menu 

 

Timer

 

 bevat geen wijzigingen t.o.v. eerdere 
versies.

 

In het menu 

 

Tuin

 

 zijn de grootste veranderingen 
aangebracht. Het bevat nu de volgende functies:

• Uitrijhoek

Dit submenu bevat (net als voorheen) 
instelmogelijkheden voor Uitrij afstand en Begin en 
Einde hoeken.

Laden dan AUTO

Laatste fouten 
bekijken

Fabrieksinstellingen.

ABC instelling

Reset syst. maaien

Maai, dan AUTO

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

1-

Uitrijhoek

Volg draad

Tuin vorm

Uitgebreid

Fabrieksinstellingen

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

3-
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• Volg draad

Dit submenu bestaat uit drie delen: 

 

Volgt uitg. draad

 

, 

 

Volg draad in

 

 en 

 

Max. afst. van draad

 

. De functies zijn 
bedoeld voor situaties waarbij de maaier moet 
worden gestuurd om afgelegen delen van de tuin te 
bereiken, om het laadstation makkelijker te vinden en 
om de manier van rijden van de maaier te sturen als 
deze de lus volgt.

• Tuin vorm

Dit submenu bevat (net als voorheen) de opties 

 

Open

 

, 

 

Complex 1

 

 en 

 

Complex 2

 

.

• Uitgebreid

Dit submenu bestaat uit drie delen: 

 

Controleer draad

 

, 

 

Rijdt over draad

 

 en 

 

Welke zijde begel. volgen

 

.

De laatstgenoemde functie is nieuw en bedoeld voor 
installaties waarbij een geleidingskabel is 
geïnstalleerd. De basisinstelling in deze functie houdt 
in dat Automower™ altijd aan de linkerzijde (gezien in 
de rijrichting naar het laadstation) van de 
geleidingskabel rijdt. Wij raden aan om de 
basisinstelling te behouden en alleen indien absoluut 
noodzakelijk wijzigingen aan te brengen.

• Fabrieksinstellingen

Deze functie is (net als voorheen) bedoeld om alle 
instellingen voor 

 

Tuin

 

 te resetten naar de vooraf 
ingestelde waarden.

In het menu 

 

Instellingen

 

 zijn enkele kleine wijzigingen 
aangebracht: In het submenu 

 

Veiligheid

 

 is de functie 

 

Installatie vergrendeld

 

 toegevoegd. Deze functie heette 
vroeger 

 

Rijden op keuzevrije install.

 

. Als de functie is 
gedeactiveerd, kan met Automower™ worden gereden 
in een andere installatie dan die waaraan hij is 
gekoppeld. Net als voorheen zijn de functies in het 
submenu 

 

Veiligheid

 

 alleen met een PIN-code bereikbaar.

De functie 

 

Informatie niv.

 

 is verwijderd. De maaier is met 
versie 2.10 automatisch ingesteld op een niveau dat 
overeenkomt met het eerdere niveau Uitgebreid.

Veiligheid

Geluiden

Taal

Tijd en datum

Commando’s

Timer

Tuin

Instellingen

4-

Veiligheid

Geluiden

Taal

Tijd en datum

4-1

PIN code

Tijdslot

Stop alarm

Blokker instelling

Installatie vergrendeld

4-1-
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2.3 Presentatie van zoekmethode

 

Met behulp van versie 2.10 van het 
besturingsprogramma kan Automower™ worden 
ingesteld om met één of meer van de drie 
zoekmethodes te zoeken naar het laadstation. Met 
behulp van de instelmogelijkheden kunnen de drie 
zoekmethodes worden gecombineerd om het zoeken 
naar het laadstation onder zwaardere omstandigheden 
te optimaliseren.

 

Zoekmethode 1: Willekeurig

 

Deze zoekmethode is het meest geschikt voor 
installaties met een open grasveld zonder smalle 
passages (smaller dan  2-3 meter).

Het voordeel van deze zoekmethode is dat er geen risico 
bestaat van spoorvorming in het gras door de maaier.

Het nadeel is dat de zoektijden wat lang kunnen worden.

 

Zoekmethode 2: Volg draad in

 

Deze zoekmethode is het meest geschikt voor 
installaties met een open grasveld, brede passages 
(breder dan 2-3 meter) en geen eilanden of slechts een 
klein eiland.

Het voordeel van deze zoekmethode is dat de zoektijden 
doorgaans kort zijn.

Een mogelijk nadeel is dat er enige spoorvorming kan 
ontstaan in het gras door de maaier. Er kunnen ook 
problemen ontstaan als er kleine passages zijn of veel 
eilanden, bijvoorbeeld bosjes. Automower™ moet 
wellicht tot 2-3 keer om een eiland heen rijden voordat hij 
begrijpt dat het een eiland is en verder rijdt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De basisinstellingen in Automower™ zijn 
gekozen om in zoveel mogelijk verschillende 
tuinen te functioneren. De instellingen moeten 
alleen worden bijgesteld onder bijzondere 
installatieomstandigheden, bijvoorbeeld bij 
smalle passages.

3012-483

3012-484
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Zoekmethode 3: Geleidingskabel volgen

 

Een geleidingskabel is vooral geschikt voor meer 
complexe tuinen met eilanden, smalle passages of steile 
hellingen.

Het voordeel van deze zoekmethode is dat de zoektijden 
doorgaans kort zijn.

Het nadeel is dat er langs de geleidingskabel enige 
spoorvorming door de maaier kan voorkomen in het 
gras.

 

3. Installatie en instellingen

 

Inspecteer de installatie. Kijk hierbij naar het volgende:

• Is het laadstation optimaal geplaatst?

Het laadstation moet ten eerste zo worden geplaatst 
dat er veel vrije ruimte aan de voorkant is (liefst 
minimaal 3 meter). Ten tweede moet het centraal in 
het werkgebied worden geplaatst, zodat de 
Automower™ makkelijker alle oppervlakken kan 
bereiken.

Plaats het niet in een smalle passage (smaller dan 2-
3 meter).

3012-485

3012-233

3012-497
3012-498
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• Is de begrenzingslus goed naar het laadstation 
getrokken?

De beste optie is om de kabel volledig buiten het 
laadstation te trekken, zie optie 1 en 2 in de 
afbeelding. U kunt de kabel ook prima onder de plaat 
van het laadstation leggen volgens optie 3 in de 
afbeelding. De kabel moet daarentegen niet buiten 
optie 3 worden gelegd, omdat Automower™ dan 
mogelijk moeite heeft om in het laadstation te komen.

• Moet er een geleidingskabel worden geïnstalleerd?

Een geleidingskabel kan nodig zijn voor installaties 
waarbij de zoekmethodes 

 

Willekeurig

 

 en 

 

Volg draad 
in

 

 niet voldoende zijn voor de maaier om snel en 
makkelijk het laadstation te vinden. Voorbeelden 
hiervan zijn installaties waarbij het werkgebied wordt 
verdeeld door een smalle passage en waarbij de 
begrenzingslus tegen een steile helling oploopt op 
weg naar het laadstation. Raadpleeg voor informatie 
over de installatie van de geleidingskabel in het 
laadstation de instructie bij de geleidingskabelkit, 
artikelnummer 535 14 30-01. Als geleidingskabel kan 
de normale begrenzingslus worden gebruikt.

3012-461

2.

3.

1.
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Op de volgende pagina’s worden de instellingen 
beschreven die moeten worden gecontroleerd en 
aangepast (de cijfers tussen haakjes verwijzen naar het 
snelcommando voor de betreffende functie).

 

3.1 Tuin vorm (3-3)

 

Automower™ kan worden ingesteld voor drie 
tuinvormen, Open, Complex 1 en Complex 2.

Gebruik:

• Open (3-3-1) bij een open grasveld, weinig obstakels 
en geen passages.

• Complex 1 (3-3-2) bij een gemiddelde hoeveelheid 
obstakels en/of passages.

• Complex 2 (3-3-3) bij een groot grasveld met veel 
obstakels en/of passages.

De instelling voor de tuinvorm heeft alleen gevolgen voor 
het maaien en niet voor het zoeken naar het laadstation.

 

3.2 Uitrijhoek (3-1)

 

Met de functie 

 

Uitrij afstand

 

 kunt u instellen hoe ver 
Automower™ achteruit moet rijden voordat hij omdraait 
en het laadstation verlaat.

Door begin- en eindhoeken in te stellen, kunt u instellen 
in welke richting Automower™ het laadstation moet 
verlaten. De maaier verlaat het laadstation normaliter in 
een richting binnen de uitrijsector 90°-270°, waarbij 90° 
de Begin hoek wordt genoemd en 270° de Einde hoek.

De maaier kan worden ingesteld voor maximaal twee 
uitrijsectoren. Als het laadstation in een passage is 
geplaatst, kunnen er twee uitrijsectoren, bijvoorbeeld 
70°-110° en 250°-290° nodig zijn.

Uitrijhoek

Volg draad

Tuin vorm

Uitgebreid

Fabrieksinstellingen

3-3

Open

Complex 1

Complex 2

3-3-

Uitrijhoek

Volg draad

Tuin vorm

Uitgebreid

Fabrieksinstellingen

3-1

Uitrij afstand

Begin hoek 1

Einde hoek 1

Begin hoek 2

Einde hoek 2

3-1-

 3012-379

3012-499
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3.3 Volg draad (3-2)

 

Deze functie is in drie onderdelen opgedeeld:

1. Volgt uitg. draad (3-2-1).

Deze functie is bedoeld voor tuinen met één of meer 
afgelegen gebieden waar het voor de maaier 
moeilijk kan zijn om er vaak genoeg te komen voor 
een optimaal maairesultaat.

2. Volg draad in (3-2-2).

Deze functie is bedoeld om te regelen hoe 
Automower™ naar het laadstation zoekt.

3. Max. afst. van draad (3-2-3).

Deze functie is bedoeld om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat de maaier langs de draad zorgt voor 
spoorvorming in het gras.

 

1. Volgt uitg. draad (3-2-1).

 

Als de functie is geactiveerd, volgt Automower™ de 
begrenzingslus weg van het laadstation in de ingestelde 
richting. Als hij het gebied heeft bereikt, begint hij te 
maaien. Er kunnen tot drie afgelegen gebieden worden 
geactiveerd.

Voor het activeren van de functie moeten drie waarden 
worden aangegeven: 

 

Richting

 

 (wordt aangegeven als 
rechts, links of begeleiden), 

 

Afstand

 

 (wordt aangegeven 
in meters, gemeten vanaf het laadstation langs de draad 
naar het gebied) en 

 

Aandeel

 

 (wordt aangegeven in 
procenten en geeft aan hoe vaak de maaier na het 
verlaten van het laadstation de uitgaande draad moet 
volgen).

Richting volgens begeleiding kan worden aangegeven 
als er een geleidingskabel is geïnstalleerd. De maaier 
volgt dan de geleidingskabel in plaats van de 
begrenzingslus.

Uitrijhoek

Volg draad

Tuin vorm

Uitgebreid

Fabrieksinstellingen

3-2

Volgt uitg. draad

Volg draad in

Max. afst. van 
draad 3-2-

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

3-2-1

Volgt uitg. draad

Volg draad in

Max. afst. van
draad

Richting

Afstand

Aandeel

Gebied 1

Gebied 2

Gebied 3

Richting

Afstand

Aandeel

Rechts

Links

Begeleiden
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2. Volg draad in (3-2-2).

 

Automower™ begint bij het zoeken naar een laadstation 
altijd met een willekeurige zoekmethode. Voor sommige 
tuinen is dit echter niet voldoende om de maaier snel het 
laadstation te laten vinden. In die gevallen kan de functie 

 

Volg draad in

 

 worden gebruikt. Als deze is geactiveerd, 
volgt de maaier de begrenzingslus en/of de 
geleidingskabel als deze het laadstation zoekt.

 

Volg geleidingskabel 

 

en 

 

Volg begrenzingslus 

 

beginnen 
als de maaier na een bepaalde tijd willekeurig zoeken het 
laadstation nog niet heeft gevonden. Deze tijd wordt in 
minuten aangegeven als het uistellen van het zoeken 
naar de geleidingskabel of de begrenzingslus. 
Automower™ is standaard ingesteld op een uitsteltijd 
voor de geleidingskabel van 7 minuten en voor de 
begrenzingslus van 11 minuten. Een uitstel van 
99 minuten betekent dat de functie gedeactiveerd is.

Als beide zoekmethodes worden geactiveerd, kunnen 
bijvoorbeeld 5 minuten worden aangegeven voor 

 

Uitstellen begeleiden

 

 en 9 minuten voor 

 

Uistellen 
begrenzingslus

 

. Automower™ zoekt dan willekeurig 
5 minuten lang en zoekt vervolgens 4 minuten naar de 
geleidingskabel. Als de kabel dan nog niet is gevonden, 
gaat de maaier zowel naar de begrenzingslus als de 
geleidingskabel zoeken.

Als het voor de installatie niet geschikt is om de 
begrenzingslus te volgen, kan 99 minuten worden 
aangegeven voor het uitstellen van de begrenzingslus.

Het is natuurlijk ook mogelijk om dezelfde uitsteltijd aan 
te geven voor de geleidingskabel en de begrenzingslus, 
bijvoorbeeld 5 minuten. Automower™ zoekt dan 
willekeurig 5 minuten en als het laadstation dan nog niet 
is gevonden, zoekt hij verder door de geleidingskabel te 
volgen of de begrenzingslus, afhankelijk van welke van 
de twee het eerst wordt bereikt.

Uitstellen begr.lus

Uitstellen Begeleiden

3-2-2

Volgt uitg. draad

Volg draad in

Max. afst. van
draad
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3. Max. afst. van draad (3-2-3).

 

Als Automower™ de begrenzingslus of de 
geleidingskabel volgt uit of in het laadstation, gebeurt dit 
op een bepaalde afstand, d.w.z. op de afstand waarbij 
een bepaalde signaalsterkte van de kabel wordt 
waargenomen.

Om spoorvorming in het gras te voorkomen, varieert de 
maaier de afstand naar de begrenzingslus of de 
geleidingskabel telkens als de lus of de kabel wordt 
gevolgd. Het oppervlak naast de lus/kabel dat de maaier 
dan gebruikt wordt de Max. afstand genoemd.

De breedte van de max. afstand kan worden ingesteld 
van 0 tot 20 via de functie 

 

Max. afst. van draad

 

, waarbij 
0 geen afstand betekent en 20 de maximale breedte. Er 
kunnen verschillende breedtes worden ingesteld voor 
geleidingskabel en begrenzingslus. Af fabriek zijn de 
waarden voor zowel begrenzingslus als geleidingskabel 
ingesteld op 6.

Als de waarde wordt ingesteld op 0 rijdt de maaier 
schrijlings over de kabel. Om de breedte van de max. 
afstand voor de begrenzingslus op 0 te kunnen zetten, 
moet de kabel minimaal 40 cm in het werkgebied liggen.

Bij een tuin met grote, open opppervlakken is een brede 
max. afstand mogelijk. Bij een tuin met passages is een 
smallere max. afstand noodzakelijk.

Als de maaier op een brede max. afstand wordt 
ingesteld en er zijn passages, kan het lastig zijn voor de 
maaier om de passages in te komen.

Een manier om te testen of een goede max. afstand is 
ingesteld, is door op Begin te drukken als Automower™ 
zich op de grasmat bevindt. De maaier zal dan het 
maaien onderbreken en gaan zoeken naar het 
laadstation op de grootste afstand die de ingestelde 
max. afstand toelaat. U ziet dan direct of de maaier 
problemen heeft bij het volgen van de lus naar het 
laadstation. Om zo snel mogelijk te testen, moeten de 
uitsteltijden voor het volgen van de geleidingskabel en de 
begrenzingslus dan tijdelijk op 0 minuten worden gezet.

 3012-496

Max. afstand

Max. afstand. begr.lus

Max. afst. begel. lus3-2-3

Volgt uitg. draad

Volg draad in

Max. afst. van 
draad
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3.4 Geleidingskabel door passage

 

De kleinste toegestane afstand tussen de 
geleidingskabel en de begrenzingslus in een passage is 
30 cm. Dezelfde kleinste afstand geldt ook voor de 
afstand tussen geleidingskabel en geleidingskabel in een 
passage, als de kabel heen en weer is gelegd in de 
passage.

 

4. Voorbeeld tuin

 

Hieronder vindt u een tabel met verschillende 
voorbeelden van tuinen en voorstellen voor installaties 
en instellingen.

 

Voorstel voor installatie en instellingen

 

Gebied: 400 m

 

2

 

 Geen geleidingskabel nodig.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Een sector 90°-270°.

Zoekmethode: Willekeurig.

Uitstel: Geleidingskabel 8 minuten en 
begrenzingslus 99 minuten.

Gebied: 1.800 m

 

2

 

 Geleidingskabel niet nodig. 
De basisinstellingen van de maaier hoeven niet 
te worden gewijzigd.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Een sector 90°-270°.

Zoekmethode: Willekeurig en Volg draad in.

Uitstel: Geleidingskabel 7 minuten en 
begrenzingslus 11 minuten.

 3012-495

30 cm

30 cm

70 cm

 3012-486

 3012-487
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Gebied: 1.800 m

 

2

 

 Geleidingskabel 
geïnstalleerd.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Een sector 90°-270°.

Zoekmethode: Willekeurig en Volg 
geleidingskabel in.

Uitstel: Geleidingskabel 8 minuten en 
begrenzingslus 99 minuten.

Gebied: 600 m

 

2

 

 L-vormig terrein met het 
laadstation op het grote, open oppervlak. 
Geen geleidingskabel nodig. De 
basisinstellingen van de maaier hoeven niet te 
worden gewijzigd.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Een sector 90°-270°.

Zoekmethode: Willekeurig en Volg draad in.

Uitstel: Geleidingskabel 7 minuten en 
begrenzingslus 11 minuten.

Gebied: 600 m

 

2

 

 L-vormig terrein met het 
laadstation op het kleine oppervlak. Geen 
geleidingskabel nodig.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Twee sectoren 70°-130° en 250°-
290°. Aandeel 10 %.

Zoekmethode: Willekeurig.

Uitstel: Geleidingskabel 7 minuten en 
begrenzingslus 99 minuten.

 

Voorstel voor installatie en instellingen

 3012-488

 3012-489

5 m

 3012-490
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Gebied: 700 m2 C-vormig terrein met het 
laadstation op één van de grote, open 
oppervlakken. Geleidingskabel geïnstalleerd 
via de passage.

Tuin vorm: Complex 1.

Uitrijhoek: Een sector 90°-240°.

Volgt uitg. draad: Richting Begeleiden, Afstand 
25 meter en Aandeel 30 %.

Zoekmethode: Willekeurig en Volg 
geleidingskabel in.

Uitstel: Geleidingskabel 5 minuten en 
begrenzingslus 99 minuten.

Gebied: 800 m2. Rechthoekig terrein met het 
laadstation bij een eiland. Geleidingskabel 
aanbevolen.

Tuin vorm: Open.

Uitrijhoek: Een sector 90°-270°.

Zoekmethode: Willekeurig en Volg 
geleidingskabel in.

Uitstel: Geleidingskabel 10 minuten en 
begrenzingslus 99 minuten.

Voorstel voor installatie en instellingen

 3012-491

1,5 m

 3012-493
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