
WINTERSERVICE
Handleiding

1.  Accu-Check:

•	 Laat de robotmaaier in de handmatige modus   „MAN“     
 maaien, totdat de accu volledig leeg is. 
 Bij een lege accu blijft de robotmaaier op het 
 gazon stilstaan.
•	 Laadt	uw	robotmaaier	volledig	op	in	de	modus	„MAN“.
•	 Houdt	de	„0“	toets	5	seconden	ingedrukt.
•	 Kies	„Info“.
•	 Kies	„Accu“.
•	 De	capaciteit	van	een	volledig	opgeladen	accu		 	
	 moet	tussen	de	900mAh	en	1200mAh	liggen.

Bij toenemende levensduur vermindert de capaciteit van de 
accu.	Als	de	weergegeven	accu	capaciteit	ca.	900mAh	of	
minder is, is de accu waarschijnlijk zwak en moet worden 
vervangen.

2.  Controle signaalsterkte en signaalkwaliteit    
 van het laadstation:

•	 Robotmaaier	in	het	laadstation	plaatsen,	de	„0“
 Toets 5 seconden ingedrukt houden.
•	 Kies	„Info“.
•	 Kies	„Lus“.
•	 Gewenste	waardes:
	 Signaalkwaliteit:	100%
	 A-Signaal	voor:	>	50;
	 A-Signaal	achter	>	50;
	 F-Signaal	-100	tot	-300;
	 G1-Signaal	>50

Bij waardes buiten deze gewenste waardes, dient u contact 
op	te	nemen	met	de	GARDENA	klantenservice.

3.  Opladen voor de winter:

•	 Laadt	de	robotmaaier	volledig	op	en	haal	deze
 vervolgens uit het laadstation. U hoeft de accu
 tijdens de winter niet nogmaals op te laden.

WINTERSERVICE
Handleiding

1.  Accu-Check:

•	 Laat de robotmaaier in de handmatige modus   „MAN“     
 maaien, totdat de accu volledig leeg is. 
 Bij een lege accu blijft de robotmaaier op het 
 gazon stilstaan.
•	 Laadt	uw	robotmaaier	volledig	op	in	de	modus	„MAN“.
•	 Houdt	de	„0“	toets	5	seconden	ingedrukt.
•	 Kies	„Info“.
•	 Kies	„Accu“.
•	 De	capaciteit	van	een	volledig	opgeladen	accu		 	
	 moet	tussen	de	900mAh	en	1200mAh	liggen.

Bij toenemende levensduur vermindert de capaciteit van de 
accu.	Als	de	weergegeven	accu	capaciteit	ca.	900mAh	of	
minder is, is de accu waarschijnlijk zwak en moet worden 
vervangen.

2.  Controle signaalsterkte en signaalkwaliteit    
 van het laadstation:

•	 Robotmaaier	in	het	laadstation	plaatsen,	de	„0“
 Toets 5 seconden ingedrukt houden.
•	 Kies	„Info“.
•	 Kies	„Lus“.
•	 Gewenste	waardes:
	 Signaalkwaliteit:	100%
	 A-Signaal	voor:	>	50;
	 A-Signaal	achter	>	50;
	 F-Signaal	-100	tot	-300;
	 G1-Signaal	>50

Bij waardes buiten deze gewenste waardes, dient u contact 
op	te	nemen	met	de	GARDENA	klantenservice.

3.  Opladen voor de winter:

•	 Laadt	de	robotmaaier	volledig	op	en	haal	deze
 vervolgens uit het laadstation. U hoeft de accu
 tijdens de winter niet nogmaals op te laden.

1.0 ACCU-CHECK
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16.9 STALLING EN WINTERPAUZE 15.9 STALLING EN WINTERPAUZE
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Zoeken met verwijderde 
bedieningsconsole:

Volg de rand van het maaivlak met de 
robotmaaier (1) vanaf het dockingstation 
rechtsom. Bestuur hiervoor het apparaat 
met het stuurkruis en zorg ervoor dat de 
begrenzingsdraad (2) onder de 
draadsensoren loopt. De draadsensoren 
zijn afgeschermd links- en rechtsvoor op 
de robotmaaier gemonteerd.
Op het display wordt bij het zoeken naar 
de draadbreuk de signaalsterkte 
weergegeven, de draadsensoren staan 
optimaal boven de begrenzingsdraad 
wanneer de waarde het hoogst is.

Wanneer de draadsensoren het 
draadsignaal correct 
ontvangen, verschijnt op het 
display het symbool 
Draadsignaal OK.

Bij de draadbreuk daalt de 
signaalsterkte en op het display 
wordt het symbool voor 
Draadsignaal testen 
weergegeven.

● Overbrug de breuk met behulp van een 
draadverbinder ( 12.14), leg zo nodig 
de begrenzingsdraad bij de breuk 
opnieuw.

● Druk op de Aan/uit-toets van het 
dockingstation. Als de 
draadbreuk verholpen is, brandt 
nu de rode led. ( 13.1)

Gedetailleerd zoeken met geplaatste 
bedieningsconsole:

Til de robotmaaier aan de handgreep (1) 
iets op en ontlast de aandrijfwielen. Volg 
met het apparaat op de voorwielen de 
begrenzingsdraad (2).
Ga verder te werk zoals beschreven bij het 
zoeken met verwijderde 
bedieningsconsole.

16.8 Voedingsstekker

De voeding is met een afschroefbare 
stekker uitgerust.
Deze stekker kan worden gedemonteerd 
als de voeding in een gebouw wordt 
geïnstalleerd en de voedingskabel daarom 
door een gat in de muur moet worden 
geleid.

Monteer de blauwe kabel (BL) en de 
bruine kabel (BR) zoals afgebeeld op de 
stekker. Draai de schroeven (1) vast.

16.9  Opslag en winterpauze

Neem bij een langere stilstand van de 
robotmaaier (bijv. winterpauze) de 
volgende punten in acht:

Kans op letsel!
Trek vóór alle werkzaamheden aan 
de voeding de voedingsstekker 
eruit en koppel de voeding bij het 
dockingstation los.
Neem de veiligheidsvoorschriften in 
het hoofdstuk "Waarschuwing – 
gevaar voor elektrische schokken" 
ter harte. ( 6.3)
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● Laad de accu op. ( 15.8)

● Schakel de automaat uit. ( 11.5)

● Activeer de hoogste veiligheidsstand 
(diefstalbeveiliging). ( 11.16)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Activeer de energiemodus ECO. 
( 11.11)

● Activeer de machineblokkering. ( 5.2)

● Koppel de stekker van de voeding van 
het elektriciteitsnet los.

● Verwijder de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open 
de deksels van de kabelgoot (2) en leid de 
begrenzingsdraad samen met de 
klemstekkers uit de bodemplaat van het 
dockingstation.

● Koppel de voedingskabel bij het 
dockingstation los.

● Monteer de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

● Demonteer het dockingstation.

● Bescherm de vrije uiteinden (stekker) 
van de begrenzingsdraad tegen 
invloeden van buitenaf – bijv. afplakken 
met geschikte isolatietape.

● Maak alle onderdelen aan de 
buitenkant van de robotmaaier en het 
dockingstation zorgvuldig schoon.

● Sla de robotmaaier samen met het 
dockingstation en de voeding in een 
droge, afgesloten en stofvrije ruimte in 
de normale stand op. Dok de 
robotmaaier aan in het dockingstation. 
Bewaar het apparaat altijd buiten het 
bereik van kinderen.

● Sla de robotmaaier alleen in een goede 
staat op.

● Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn 
aangedraaid, vernieuw onleesbaar 
geworden waarschuwingsaanwijzingen 
op het apparaat, controleer de gehele 
machine op slijtage of beschadigingen. 
Vervang versleten of beschadigde 
onderdelen.

● Eventuele storingen aan het apparaat 
moeten in de regel voor het opbergen 
worden verholpen.

Robotmaaier na een langere onderbreking 
weer in gebruik nemen:

● Maaivlak voorbereiden:
verwijder vuil en maai een zeer hoog 
gazon met een gewone grasmaaier 
kort.

● Installeer het dockingstation ( 9.5) en 
sluit de begrenzingsdraad aan. ( 9.7)

● Laad de accu op ( 15.8)

● Controleer de tijd en de datum en stel 
deze zo nodig in ( 11.11)

● Controleer het maaischema en wijzig 
het indien nodig. ( 11.6)

● Automaat inschakelen ( 11.5)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Indien nodig energiemodus GPRS 
activeren ( 11.11) en GPS-beveiliging 
inschakelen. ( 11.16)

Maaimes:
6309 702 0102

Accu AAI 130:
voor: MI 632, MI 632 C
6309 400 6510

Accu AAI 200:
voor: MI 632 P, MI 632 PC
6309 400 6500

Bevestigingspennen AFN 075:
6301  007 1010

Begrenzingsdraad ARB 151:
lengte: 150 m
diameter: 2,3 mm
0000 400 8630

Maak de klemstekkers niet van de 
begrenzingsdraad los, want deze 
zijn maar voor eenmalig gebruik 
bedoeld. Extra klemstekkers zijn bij 
de VIKING vakhandelaar 
verkrijgbaar. ( 17.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet 
uit het maaivlak.

Leg of bewaar nooit voorwerpen op 
de robotmaaier of het 
dockingstation.

17. Standaard 
reserveonderdelen
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● Overbrug de breuk met behulp van een 
draadverbinder ( 11.14) en leg zo 
nodig de begrenzingsdraad bij de breuk 
opnieuw.

● Als de draadbreuk verholpen is, brandt 
na het aansluiten van de 
begrenzingsdraad de rode led op het 
dockingstation. ( 12.1)

15.8 Voedingsstekker

De voeding is met een afschroefbare 
stekker uitgerust.
Deze stekker kan worden gedemonteerd 
als de voeding in een gebouw wordt 
geïnstalleerd en de voedingskabel daarom 
door een gat in de muur moet worden 
geleid.

Monteer de blauwe kabel (BL) en de 
bruine kabel (BR) zoals afgebeeld op de 
stekker. Draai de schroeven (1) vast.

15.9  Opslag en winterpauze

Neem bij een langere stilstand van de 
robotmaaier (bijv. winterpauze) de 
volgende punten in acht:

● Laad de accu op. ( 14.7)

● Schakel de automaat uit. ( 10.5)

● Activeer de hoogste veiligheidsstand 
(diefstalbeveiliging). ( 10.16)

● Activeer de machineblokkering. ( 5.2)

● Koppel de stekker van de voeding los 
van het elektriciteitsnet.

● Verwijder de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.4)

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open 
de deksels van de kabelgoot (2) en leid de 
begrenzingsdraad samen met de 
klemstekkers uit de bodemplaat van het 
dockingstation.

● Koppel de voedingskabel bij het 
dockingstation los.

● Monteer de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.4)

● Demonteer het dockingstation.

● Bescherm de vrije uiteinden (stekker) 
van de begrenzingsdraad tegen 
invloeden van buitenaf – bijv. afplakken 
met geschikte isolatietape.

● Maak alle onderdelen aan de 
buitenkant van de robotmaaier en het 
dockingstation zorgvuldig schoon.

● Sla de robotmaaier samen met het 
dockingstation en de voeding in een 
droge, afgesloten en stofvrije ruimte in 
de normale stand op. Dok de 
robotmaaier aan in het dockingstation. 
Bewaar het apparaat altijd buiten het 
bereik van kinderen.

● Sla de robotmaaier alleen in een goede 
staat op.

● Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn 
aangedraaid, vernieuw onleesbaar 
geworden waarschuwingsaanwijzingen 
op het apparaat, controleer de gehele 
machine op slijtage of beschadigingen. 
Vervang versleten of beschadigde 
onderdelen.

● Eventuele storingen aan het apparaat 
moeten in de regel voor het opbergen 
worden verholpen.

Kans op letsel!
Trek vóór alle werkzaamheden aan 
de voeding de voedingsstekker 
eruit en koppel de voeding bij het 
dockingstation los.
Neem de veiligheidsvoorschriften in 
het hoofdstuk "Waarschuwing – 
gevaar voor elektrische schokken" 
ter harte. ( 6.3)

Maak de klemstekkers niet van de 
begrenzingsdraad los. Deze 
kunnen maar één keer worden 
gemonteerd. Extra klemstekkers 
zijn bij de VIKING vakhandelaar 
verkrijgbaar. ( 16.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet 
uit het maaivlak.
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● Overbrug de breuk met behulp van een 
draadverbinder ( 11.14) en leg zo 
nodig de begrenzingsdraad bij de breuk 
opnieuw.

● Als de draadbreuk verholpen is, brandt 
na het aansluiten van de 
begrenzingsdraad de rode led op het 
dockingstation. ( 12.1)

15.8 Voedingsstekker

De voeding is met een afschroefbare 
stekker uitgerust.
Deze stekker kan worden gedemonteerd 
als de voeding in een gebouw wordt 
geïnstalleerd en de voedingskabel daarom 
door een gat in de muur moet worden 
geleid.

Monteer de blauwe kabel (BL) en de 
bruine kabel (BR) zoals afgebeeld op de 
stekker. Draai de schroeven (1) vast.

15.9  Opslag en winterpauze

Neem bij een langere stilstand van de 
robotmaaier (bijv. winterpauze) de 
volgende punten in acht:

● Laad de accu op. ( 14.7)

● Schakel de automaat uit. ( 10.5)

● Activeer de hoogste veiligheidsstand 
(diefstalbeveiliging). ( 10.16)

● Activeer de machineblokkering. ( 5.2)

● Koppel de stekker van de voeding los 
van het elektriciteitsnet.

● Verwijder de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.4)

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open 
de deksels van de kabelgoot (2) en leid de 
begrenzingsdraad samen met de 
klemstekkers uit de bodemplaat van het 
dockingstation.

● Koppel de voedingskabel bij het 
dockingstation los.

● Monteer de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.4)

● Demonteer het dockingstation.

● Bescherm de vrije uiteinden (stekker) 
van de begrenzingsdraad tegen 
invloeden van buitenaf – bijv. afplakken 
met geschikte isolatietape.

● Maak alle onderdelen aan de 
buitenkant van de robotmaaier en het 
dockingstation zorgvuldig schoon.

● Sla de robotmaaier samen met het 
dockingstation en de voeding in een 
droge, afgesloten en stofvrije ruimte in 
de normale stand op. Dok de 
robotmaaier aan in het dockingstation. 
Bewaar het apparaat altijd buiten het 
bereik van kinderen.

● Sla de robotmaaier alleen in een goede 
staat op.

● Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn 
aangedraaid, vernieuw onleesbaar 
geworden waarschuwingsaanwijzingen 
op het apparaat, controleer de gehele 
machine op slijtage of beschadigingen. 
Vervang versleten of beschadigde 
onderdelen.

● Eventuele storingen aan het apparaat 
moeten in de regel voor het opbergen 
worden verholpen.

Kans op letsel!
Trek vóór alle werkzaamheden aan 
de voeding de voedingsstekker 
eruit en koppel de voeding bij het 
dockingstation los.
Neem de veiligheidsvoorschriften in 
het hoofdstuk "Waarschuwing – 
gevaar voor elektrische schokken" 
ter harte. ( 6.3)

Maak de klemstekkers niet van de 
begrenzingsdraad los. Deze 
kunnen maar één keer worden 
gemonteerd. Extra klemstekkers 
zijn bij de VIKING vakhandelaar 
verkrijgbaar. ( 16.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet 
uit het maaivlak.
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Robotmaaier na een langere 
onderbreking weer in gebruik nemen:

● Bereid het maaivlak voor:
verwijder vuil en maai een zeer hoog 
gazon met een gewone grasmaaier 
kort.

● Installeer het dockingstation ( 9.4) en 
sluit de begrenzingsdraad aan. ( 9.6)

● Laad de accu op. ( 14.7)

● Controleer de tijd en de datum en stel 
deze zo nodig in. ( 9.3)

● Controleer het maaischema en wijzig 
het indien nodig. ( 10.6)

● Schakel de automaat in. ( 10.5)

Maaimes:
6301 702 0101

Bevestigingspennen AFN 075:
6301  007 1010

Begrenzingsdraad ARB 151:
draaddiameter: 2,3 mm
draadlengte: 150 m
0000 400 8630

Begrenzingsdraad ARB 200:
draaddiameter: 2,3 mm
draadlengte: 200 m
0000 400 8635

Begrenzingsdraad ARB 501:
draaddiameter: 3,4 mm
draadlengte: 500 m
0000 400 8625

Draadverbinders ADV 010:
6909 007 1090

Klemstekkers AKS 010:
voor draaddiameter: 2,3 mm
6909 007 1095

Klemstekkers AKS 011: 
voor draaddiameter 3,4 mm
6909 007 1096

Voor de machine zijn nog meer 
accessoires verkrijgbaar.
Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar uw VIKING vakhandelaar, het 
internet (www.viking-garden.com) of de 
VIKING catalogus.

Belangrijke aanwijzingen voor het 
onderhoud van de productgroep

Robotmaaier, met accuvoeding

De firma VIKING aanvaardt in geen geval 
aansprakelijkheid voor materiële schade 
en persoonlijk letsel die veroorzaakt zijn 
als gevolg van het niet in acht nemen van 
de instructies in de gebruiksaanwijzing, 
met name betreffende veiligheid, 
bediening en onderhoud, of die door 
gebruik van niet toegestane montage- of 
reserveonderdelen optreden.

Neem de volgende belangrijke 
aanwijzingen in acht om schade of 
overmatige slijtage aan uw VIKING 
apparaat te vermijden:

1. Slijtageonderdelen

Sommige onderdelen van het VIKING 
apparaat zijn ook bij reglementair gebruik 
aan normale slijtage onderhevig en 
moeten afhankelijk van de gebruikswijze 
en gebruiksduur tijdig worden vervangen.

Dit omvat o.a.:

– maaimes

– accu

2. Inachtneming van de voorschriften in 
deze gebruiksaanwijzing

Het VIKING apparaat moet zo zorgvuldig 
mogelijk worden gebruikt, onderhouden 
en opgeslagen, zoals omschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. Voor alle 
beschadigingen die door het niet in acht 
nemen van veiligheids-, bedienings- en 
onderhoudsaanwijzingen worden 
veroorzaakt, is de gebruiker zelf 
verantwoordelijk.

Dit geldt met name voor:

– onjuist omgaan met de accu (opladen, 
opslaan),

– foutieve aansluiting (spanning),

– niet door VIKING toegelaten 
wijzigingen aan het product,

– het gebruik van gereedschappen of 
toebehoren die niet voor het apparaat 
zijn goedgekeurd, niet geschikt zijn of 
van een minder goede kwaliteit zijn,

– niet reglementair gebruik van het 
product,

– gebruik van het product bij sport- of 
wedstrijdevenementen,

– gevolgschade door een product met 
defecte onderdelen verder te 
gebruiken.

Leg of bewaar nooit voorwerpen op 
de robotmaaier of het 
dockingstation.

16. Standaard 
reserveonderdelen

17. Accessoires

Om veiligheidsredenen mag u bij 
deze machine uitsluitend door 
VIKING goedgekeurde accessoires 
gebruiken.

18. Slijtage minimaliseren en 
schade voorkomen
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● Laad de accu op. ( 15.8)

● Schakel de automaat uit. ( 11.5)

● Activeer de hoogste veiligheidsstand 
(diefstalbeveiliging). ( 11.16)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Activeer de energiemodus ECO. 
( 11.11)

● Activeer de machineblokkering. ( 5.2)

● Koppel de stekker van de voeding van 
het elektriciteitsnet los.

● Verwijder de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open 
de deksels van de kabelgoot (2) en leid de 
begrenzingsdraad samen met de 
klemstekkers uit de bodemplaat van het 
dockingstation.

● Koppel de voedingskabel bij het 
dockingstation los.

● Monteer de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

● Demonteer het dockingstation.

● Bescherm de vrije uiteinden (stekker) 
van de begrenzingsdraad tegen 
invloeden van buitenaf – bijv. afplakken 
met geschikte isolatietape.

● Maak alle onderdelen aan de 
buitenkant van de robotmaaier en het 
dockingstation zorgvuldig schoon.

● Sla de robotmaaier samen met het 
dockingstation en de voeding in een 
droge, afgesloten en stofvrije ruimte in 
de normale stand op. Dok de 
robotmaaier aan in het dockingstation. 
Bewaar het apparaat altijd buiten het 
bereik van kinderen.

● Sla de robotmaaier alleen in een goede 
staat op.

● Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn 
aangedraaid, vernieuw onleesbaar 
geworden waarschuwingsaanwijzingen 
op het apparaat, controleer de gehele 
machine op slijtage of beschadigingen. 
Vervang versleten of beschadigde 
onderdelen.

● Eventuele storingen aan het apparaat 
moeten in de regel voor het opbergen 
worden verholpen.

Robotmaaier na een langere onderbreking 
weer in gebruik nemen:

● Maaivlak voorbereiden:
verwijder vuil en maai een zeer hoog 
gazon met een gewone grasmaaier 
kort.

● Installeer het dockingstation ( 9.5) en 
sluit de begrenzingsdraad aan. ( 9.7)

● Laad de accu op ( 15.8)

● Controleer de tijd en de datum en stel 
deze zo nodig in ( 11.11)

● Controleer het maaischema en wijzig 
het indien nodig. ( 11.6)

● Automaat inschakelen ( 11.5)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Indien nodig energiemodus GPRS 
activeren ( 11.11) en GPS-beveiliging 
inschakelen. ( 11.16)

Maaimes:
6309 702 0102

Accu AAI 130:
voor: MI 632, MI 632 C
6309 400 6510

Accu AAI 200:
voor: MI 632 P, MI 632 PC
6309 400 6500

Bevestigingspennen AFN 075:
6301  007 1010

Begrenzingsdraad ARB 151:
lengte: 150 m
diameter: 2,3 mm
0000 400 8630

Maak de klemstekkers niet van de 
begrenzingsdraad los, want deze 
zijn maar voor eenmalig gebruik 
bedoeld. Extra klemstekkers zijn bij 
de VIKING vakhandelaar 
verkrijgbaar. ( 17.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet 
uit het maaivlak.

Leg of bewaar nooit voorwerpen op 
de robotmaaier of het 
dockingstation.

17. Standaard 
reserveonderdelen
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● Laad de accu op. ( 15.8)

● Schakel de automaat uit. ( 11.5)

● Activeer de hoogste veiligheidsstand 
(diefstalbeveiliging). ( 11.16)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Activeer de energiemodus ECO. 
( 11.11)

● Activeer de machineblokkering. ( 5.2)

● Koppel de stekker van de voeding van 
het elektriciteitsnet los.

● Verwijder de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

Koppel de begrenzingsdraad (1) los. Open 
de deksels van de kabelgoot (2) en leid de 
begrenzingsdraad samen met de 
klemstekkers uit de bodemplaat van het 
dockingstation.

● Koppel de voedingskabel bij het 
dockingstation los.

● Monteer de afdekking van het 
dockingstation. ( 9.5)

● Demonteer het dockingstation.

● Bescherm de vrije uiteinden (stekker) 
van de begrenzingsdraad tegen 
invloeden van buitenaf – bijv. afplakken 
met geschikte isolatietape.

● Maak alle onderdelen aan de 
buitenkant van de robotmaaier en het 
dockingstation zorgvuldig schoon.

● Sla de robotmaaier samen met het 
dockingstation en de voeding in een 
droge, afgesloten en stofvrije ruimte in 
de normale stand op. Dok de 
robotmaaier aan in het dockingstation. 
Bewaar het apparaat altijd buiten het 
bereik van kinderen.

● Sla de robotmaaier alleen in een goede 
staat op.

● Zorg ervoor dat alle schroeven vast zijn 
aangedraaid, vernieuw onleesbaar 
geworden waarschuwingsaanwijzingen 
op het apparaat, controleer de gehele 
machine op slijtage of beschadigingen. 
Vervang versleten of beschadigde 
onderdelen.

● Eventuele storingen aan het apparaat 
moeten in de regel voor het opbergen 
worden verholpen.

Robotmaaier na een langere onderbreking 
weer in gebruik nemen:

● Maaivlak voorbereiden:
verwijder vuil en maai een zeer hoog 
gazon met een gewone grasmaaier 
kort.

● Installeer het dockingstation ( 9.5) en 
sluit de begrenzingsdraad aan. ( 9.7)

● Laad de accu op ( 15.8)

● Controleer de tijd en de datum en stel 
deze zo nodig in ( 11.11)

● Controleer het maaischema en wijzig 
het indien nodig. ( 11.6)

● Automaat inschakelen ( 11.5)

● MI 632 C, MI 632 PC:
Indien nodig energiemodus GPRS 
activeren ( 11.11) en GPS-beveiliging 
inschakelen. ( 11.16)

Maaimes:
6309 702 0102

Accu AAI 130:
voor: MI 632, MI 632 C
6309 400 6510

Accu AAI 200:
voor: MI 632 P, MI 632 PC
6309 400 6500

Bevestigingspennen AFN 075:
6301  007 1010

Begrenzingsdraad ARB 151:
lengte: 150 m
diameter: 2,3 mm
0000 400 8630

Maak de klemstekkers niet van de 
begrenzingsdraad los, want deze 
zijn maar voor eenmalig gebruik 
bedoeld. Extra klemstekkers zijn bij 
de VIKING vakhandelaar 
verkrijgbaar. ( 17.)

Verwijder de begrenzingsdraad niet 
uit het maaivlak.

Leg of bewaar nooit voorwerpen op 
de robotmaaier of het 
dockingstation.
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