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led-indicatorNavigatiepaneel 

Magneten om de afstandsbediening in 
het daarvoor behorende compartiment 

te houden (alleen bij ‘S’ modellen).

Veiligheidsknop

BatterijcelMaaiknop

  Installatie en bediening  
  Bluetooth afstandsbediening
Dank u voor de aankoop van deze afstandsbediening 
voor Robomow (modellen 2014 en later). De afstands-
bediening kan gebruikt worden voor:
A.  het rijden van Robomow tussen te maaien ge-

deelten of van/naar garage/opslag.
B.  het maaien van kleinere gedeelten die niet in au-

tomatische maaimodus gemaaid kunnen worden.

Overzicht

Veiligheidswaarschuwingen & voorzorgs-
maatregelen voor het gebruik van de  
afstandsbediening
1.  Sta altijd maximaal 3 meter achter Robomow en 

houdt Robomow duidelijk in het zicht.
2.  Houdt de afstandsbediening altijd met twee 

handen vast.
3.  Maai alleen overdag of met goede belichting.
4.  Bedien Robomow niet op blote voeten of met 

open sandalen aan.
5.  Schakel de maaimotor altijd in volgens de in-

structies en houdt voeten uit de buurt van het 
maaimes.

6.  Maai niet handmatig op hellingen steiler 
 dan 15 graden.
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Bediening
Handmatige besturing - U laat de Robomow in 
de gewenste richting rijden door licht met uw duim op 
de gewenste richting op de navigatieknop te drukken. 
Handhaaf een constante druk voor de juiste werking. 
Handmatig maaien - Hiervoor dient u twee knop-
pen in te drukken als extra veiligheid. Deze twee 
handen beveiliging is veilig voor kinderen. Om het 
handmatig maaien te starten volgt u de stappen 
hieronder:

Stap 1: houd de ‘veilig-
heidsknop’ met uw rechter-
duim ingedrukt

Stap 2: terwijl u de ‘veilig-
heidsknop’ ingedrukt houdt,  
drukt u de ‘maaiknop’ met uw 
linkerduim in. Het maaimes/ 
de maaimessen zal/zullen 
dan gaan draaien.

Stap 3: laat de ‘veilig-
heidsknop’ los. Houd druk 
op de ‘maaiknop’ met uw 
linkerduim. Navigeer en rij de 
Robomow met behulp van 
uw rechterduim op het navigatiepaneel.

Zodra u de ‘maaiknop’ loslaat, stopt de werking van 
de maaimessen/het maaimes.. Om weer te maaien 
dienen de vorige stappen herhaald te worden.

Opslag
We adviseren om de afstandsbediening, hoewel deze 
waterbestendig is, binnenshuis te bewaren om de leven-
sduur ervan te verlengen. De afstandsbediening past in 
het daarvoor bedoelde compartiment onder de bumper-
deur van de Robomow (alleen bij RS/TS/MS-modellen).
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led-lampsignalen

Gebeurtenis led-indicatie

Veiligheidsknop is ingedrukt 
terwijl de afstandsbediening 
niet is gekoppeld

Lampje staat constant aan

Met succes gekoppeld 3 flitsen

Met succes ontkoppeld 5 flitsen

Gekoppeld en verbonden met 
Robomow

Flitst om de twee seconden

Gekoppeld, maar te ver van 
Robomow (buiten bereik)

Flitst tweemaal per seconde

Het oplossen van problemen

Probleem
Mogelijke 
oorzaak/ge-
beurtenis

Correctie/
handeling 
gebruiker

Robomow reageert 
niet op de afstands-
bediening

De afstandsbedi-
ening is niet met 
Robomow gekop-
peld of is met een 
andere Robomow 
gekoppeld

Voer het koppel-
proces uit zoals 
hierboven beschre-
ven. Ontkoppel 
van een andere 
Robomow indien 
van toepassing.

Te ver van Robo-
mow staan

Sta minder dan 
3 meter achter 
Robomow. Houd 
constante druk op 
de knop voor con-
stante werking.

Bijna lege bat-
terijen of batterijen 
met omgekeerde 
polariteit

Vervang batterijen 
en zorg ervoor dat 
ze in de correcte 
polariteitspositie 
geplaatst zijn.

Robomow wordt 
momenteel automa-
tisch bediend

De afstandsbedien-
ing werkt slechts 
als Robomow 
stilstaat / aan het 
opladen is.

Robomow is gekop-
peld via de Robo-
mow App

Sluit de Robomow 
App als u de 
afstandsbediening 
wilt gebruiken


