TIMER INSTELLEN
1. Druk op de stop knop
2. Vul uw code in
3. Druk op MENU
4. Bij TIMER druk op OK
5. U ziet nu de weekplanning.
Kies de dag die moet worden veranderd door middel van
de pijltjes ( links en rechts )
6. Bij de gekozen dag drukt u op OK
7. Bij periode 1 vult u het uur van start in
( vb. 8u starten = 0800 ) erna vult u het uur in
dat de maaier moet stoppen ( vb. 18u30 = 1830 ) *
8. Indien u enkel de net gewijzigde dag wou veranderen sluit af met 3x BACK en volg stap 12.
Indien u meerdere dagen wilt veranderen in de net gewijzigde uren gaat u via de
pijltjes naar KOPIEREN, en drukt op OK
9. Kies nu de dagen die dezelfde uren moeten hebben door op OK te drukken bij de
correcte dagen.
10. Druk op 2x BACK
U ziet nu terug de weekplanning, de zwarte blokjes duiden de rij- & laadtijd aan.*
11. Druk nog 2x BACK om terug op het hoofdscherm te komen.
12. De timer is nu ingesteld, u drukt nu op START, bij hoofdgebied op OK. Sluit de klep
om te starten
De machine start op het ingestelde tijdstip & pas wanneer de batterij voldoende geladen is
* Hou rekening met de laadtijd van uw maaier, deze hoort ook bij de gekozen tijd.
Met andere woorden als u de maaier van 8u tot 10u instelt, dan zal hij ONGEVEER een uur
maaien en een uur laden.
Om de robot één of meerdere dagen te laten ‘rusten’ volgt u de stappen tot en met stap 6,
dan vinkt u het vakje voor periode 1 af door op OK te drukken. Sluit af met 3x BACK
Bij problemen kunt u ons steeds bereiken via:
Toye Thierry
Lauwsestraat 234
8511 Aalbeke
tel: 056 / 22 36 16
thierrytoye@hotmail.com

