
 
 

 

INSTRUCTIE WINTEROPSLAG  

  
ROBOTGRASMAAIER / LAADSTATION 
 

REINIGEN ROBOTGRASMAAIER 
Alvorens de robotgrasmaaier binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd zonder water. Gebruik een 
handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen.  Maak de robotgrasmaaier niet open. Door onjuiste 
montage kan schade ontstaan die niet onder de garantie valt. 

 
CONTROLEREN VAN DE MESJES 
Inspecteer de conditie van de mesjes. Vervang indien nodig zodat de robotgrasmaaier bij de start van het komende 
maai seizoen in goede conditie is.   
 

OPLADEN / BEWAREN ROBOTGRASMAAIER 

Om de batterij op te laden plaats je robotgrasmaaier ingeschakeld in het laadstation. Wacht (minimaal 3 uur) totdat 
het accu symbool op het display aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Haal de robotgrasmaaier uit het 
laadstation en zet de hoofdschakelaar op 0 (uit) of zet de maaier uit met drukknop op toetsenbord (H305 (vanaf 
2020) H405X, H415X H. De accu behoeft u tijdens de winter niet nogmaals op te laden.  
Als de batterij niet volledig is opgeladen, is het mogelijk dat hij beschadigd raakt en in sommige gevallen kan hij zelfs 
onbruikbaar worden.  Bewaar de robotgrasmaaier op zijn wieltjes op een droge, vorstvrije plaats (niet geschikt 
zijn: onverwarmde garage of tuinhuisje). Tevens is het mogelijk om de robotgrasmaaier aan een originele 
Husqvarna wandsteun op te hangen. 
 

DEMONTEREN  / BEWAREN VAN LAADSTATION  
De begeleidingsdraad en grensdraad kunnen in de grond blijven zitten. Het basisstation en de voeding 
(transformator) worden bij voorkeur droog / vorstvrij opgeborgen.                                                                                   
Demonteer het laadstation, waarbij u de grensdraad, zoekdraad en laagspanningskabel loskoppelt. TIP: markeer de 
kabels (voor correct terugplaatsen  in voorjaar. Alvorens het laadstation binnen te zetten, dient hij grondig te 
worden gereinigd zonder water. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te 

verwijderen. Schakel netstroomadapter uit (stekker  eruit). Bescherm de kabeluiteinden (grens- en zoekdraad) en de 
aansluitklemmen tegen corrosie door ze te verpakken in een plastic zakje en dit goed dicht te binden(tie rib).  

LET OP: Blijft het laadstation buiten staan,  sluit hem dan niet af van de stroomvoorziening. Wanneer u dat wel 
doet, bestaat het risico dat de elektronica en de begrenzingsdraden / geleiders door vocht/vorst in de grond gaan 
oxideren.  
TIP: u kunt een emmer omgekeerd over het laadstation plaatsen. 

 
VOORJAAR IN ZICHT – WEES TIJDIG VOORBEREID! 
-Schakel de robotgrasmaaier in en plaats deze in laadstation.                                                                                                                          
-Controleer laadcontacten en reinig deze indien verbrand of met laagje bedekt                                                                          
-Controleer of de tijd en datum op de maaier correct zijn.                                                                                                                   
-Sluit de draden aan (zoals voor de winter gedemonteerd).                                                                                                               
-Start de robotgrasmaaier voor test maaibeurt (ook al groeit het gras nog niet)  


