
In deze handleiding worden de basis  
handelingen uitgelegd die nodig zijn om de  

robotmaaier weer te laten functioneren. 
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Robotmaaier activeren0



De robotmaaier is  
uitgeschakeld. Activeer de  
robotmaaier door op de OK 
knop te drukken. U ziet eerst 
een iMow logo en vervolgens 
het beginscherm verschijnen.

Robotmaaier activeren
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Maairobot start niet meer  
automatisch. Klik op de OK 
knop om in het hoofdmenu te 
geraken.

Inschakelen van automaat

1.1
Ga vervolgens middels de  
navigatietoetsen naar  
‘maaischema’. Druk vervolgens 
op de Ok knop om uw keuze te 
bevestigen.

1.2
U ziet op het beeldscherm dat 
de automaat uit staat. Druk 
nogmaals op de Ok knop en 
schakel, middels de navigatie 
toetsen, de automaat aan. Druk 
vervolgens op de OK knop om 
uw keuze te bevestigen.

1.3
De automaat staat nu aan.  
Druk vervolgens tweemaal op 
de ‘terug’ knop om terug te  
keren naar het startscherm en 
de procedure af te sluiten.
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Uw maaimachine heeft geen 
signaal. Mogelijke oorzaken 
zijn:  

• Machine heeft zichzelf vast  
gereden in de tuin

• De stroomvoorziening is  
onderbroken geweest.

Schakel de robotmaaier actief 
door op de Ok knop te drukken. 
Klik vervolgens weer op de OK 
knop om de melding te  
bevestigen. 

Geen signaal

1.1
Komt de melding terug, zet 
dan het laadstation aan door 
op knop op het laadstation te 
drukken.

1.2
Indien u de vorige stappen  
corect hebt uitgevoerd, zal er 
om de knop op het laadstation 
een rode ring gaan branden. 
Deze brand continue twee sec. 
en knipperd éénmaal.

1.3
Blijft het rode licht rondom de 
knop op het laadstation  
knipperen dan heeft u een 
draadbreuk. In dat geval kunt 
u het beste contact met ons 
opnemen om het probleem te 
verhelpen.
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Klik op de OK knop om de  
melding te bevestigen dat er op 
de RODE STAP knop gedrukt is.

Stoptoets bediend

1.1
Wilt u dat de robotmaaier 
automatisch blijft maaien? 
Selecteer dan middels de 
navigatie knoppen JA en 
druk vervolgens op de OK 
knop om het automatisch 
maaiprogramma weer in te 
schakelen.
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Klik op de OK knop om de 
melding te bevestigen. 
Vervolgens laat de robotmaaier 
u een scherm zien waarin een 
specifieke knoppen combinatie 
wordt aangegeven.

Machine stop

1.1
Gebruik de knoppen om de 
aangegeven combinatie in te 
bevestigen.  
 
LET OP: Het scherm is geen 
touch screen. 

1.2
Om veiligheidsredenen 
veranderd iedere 5 sec. de 
knoppen combinatie. Let dus 
goed op welke knoppen u 
intoetst. Mocht u een foutiefe 
combinatie intoetsen dan wordt 
u een nieuwe combinatie 
aangeboden. Heeft u binnen de 
gegeven tijd de juiste 
combinatie ingetoets dan dient 
u nog eenmaal op de OK knop 
te drukken om weer op het 
startscherm terecht te komen.
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Ongeacht de foutcode. Begin 
iedere sequentie door op de OK 
knop te drukken. Een foutcode 
kan zijn:  

• Greep bediend
• Toegelaten helling  

overschreden
• Remtijd aandrijving  

overschreden.
• Storing wielmotor

Foutcodes wissen
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LET OP: Druk eerst op de rode 
STOP KNOP bovenop de 
robotmaaier.

Als u de melding krijgt dat er 
zich een storing op de 
maaimotor heeft plaats 
gevonden drukt u eerst  
op de OK knop.

Leg de robotmaaier vervolgens 
op de kop om bij het maaimes 
te kunnen komen.

Maaimes reinigen/wisselen

1.1
Ontgrendel de blokkering door 
de twee schuin tegenover 
elkaar geplaatste drukknoppen 
naar elkaar toe te knijpen.  
 
Draai vervolgens met uw 
andere hand, tegen de klok in, 
de moer los.

1.2
Verwijder vervolgens het 
maaimes, de maaischotel en 
maak met een borstel het 
gehele oppervlak schoon. 
 
LET OP: Gebruik geen stromend 
water! In het binnenwerk van 
de robotmaaier zijn namelijk 
elektronische componenten 
gemonteerd.
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Doorloop stap 1.1 t/m 1.3 in 
spiegelbeeld om het 
maaimes en de maaischotel 
weer opnieuw te bevestigen. 
Draai vervolgens de 
robotmaaier weer in zijn 
correcte positie en bevestig 
de melding door op de Ok 
knop te drukken. 
 
LET OP: Doorloop stap 3 en 4 
volledig om de robotmaaier 
weer te ontgrendelen.
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U kunt de maaihoogte 
aanpassen door de zwarte knop 
boven het informatie scherm 
naar beneden te duwen. Terwijl 
u de knop naar beneden duwt, 
kunt u de knop linksom (hogere 
maaistand) of rechtsom (lagere 
maaistand) draaien. Er zijn acht 
standen mogelijk, waarbij één 
het laagst en acht het hoogst is. 
 
LET OP: Maaistand aanpassen 
op een machine uit de 4 en 5 
serie is alleen draaien,  
NIET duwen en draaien.

Maaihoogte instellen
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