
ROBOTMA AIER POWXG6305

INSTALLATIEGIDS
POWXG6305

In deze installatiegids tonen we je stap voor stap hoe je je robot-
maaier installeert. Zo geniet je optimaal van alle voordelen van 

je nieuwe aankoop.



• 1 robotmaaier  

• 1 laadstation  

• 1 netspanningsadapter  

• 4 haringen voor laadstation 

• 160 montageharingen 

• 120m perimeterdraad

• 1 installatie meetlat

• 6 reservemessen & -schroeven 

• 1 kabelverbinder

• 1 handleiding 

Verpakk ings inhoudi



Proficiat met de aankoop van je nieuwe Powerplus robotmaaier.  
Vanaf nu verlies je geen tijd meer met het onderhoud van je gazon. 

Je nieuwe tuinhulp zorgt niet enkel voor een mooi onderhouden gras het hele 
jaar door, maar ook voor een vollere en gezondere grasmat. 

Volg alle stappen voor een zorgeloze en veilige installatie. Het enige wat je nu 
nog rest? Genieten van je tuin! 

De toekomst begint nu

Lees de handleiding en deze gids 
zorgvuldig door. Zo ben je perfect 
voorbereid op de installatie.

Extra benodigdheden:
• Kunststof of houten hamer
• Striptang
• Kabelkniptang
• Vouwmeter

STAP 1



Plannings fase

Voorbere id ing gazon

STAP 2

Zorg dat er geen stenen, losse stukken 
hout, draden en kabels in je grasveld 
liggen. 

Het gras mag maximaal 50mm 
hoog zijn. 

Staat het hoger? Ga er dan even over 
met een reguliere grasmaaier. Maai de 
stukken waar je de perimeterdraad wilt 
installeren met de kortste stand van je 
grasmaaier.

Zodat je volledige tuin perfect gemaaid wordt, moet je een perimeterdraad 
rond je volledige gazon spannen. Bestudeer daarvoor je tuin eerst even 
grondig. 

Wij raden je aan om op voorhand een duidelijke schets te maken met daarop 
alle vaste hindernissen, zoals bomen, struiken, tuinpaden of vijvers. Teken 
daarbij ook in waar je het laadstation wilt plaatsen. Deze schets heb je straks 
nodig om te bepalen waar je de perimeterdraad en het station plaatst.

STAP 3



Voorbere id ing laads t a t ion

Sluit het begin van de draad aan op de 
rechteraansluiting (zwart) van het 
laadstation.

Draai het laadstation op zijn rug. Steek 
nu het uiteinde van de perimeterdraad 
door de groef aan de voorkant van het 
laadstation, tot het aan er aan de andere 
kant weer uitkomt.

Strip voorzichtig ongeveer 10 à 15mm 
isolatie van de draad af.

Hou aan het begin zo’n 15 à 20cm draad vrij, 
zodat je een beetje speling hebt tijdens de 
installatie.

STAP 4



Plaat s ing en aans lu i t ing van he t  laads t a t ionSTAP 5

Bij de plaatsing van het laadstation 
moet je met een aantal zaken 
rekening houden:

• Kies een rechte plek in het 
maai   gebied, waarbij het station  
plat op de grond staat.

• Voor het laadstation is er een rechte 
en vrije ruimte van 1,5m nodig, omdat 
de robot enkel in tegenwijzerzin naar 
het station kan terugkeren.

• Achter het laadstation heb je 1m vrije 
ruimte nodig.

• We raden je aan om het laadstation 
zo dicht mogelijk bij een stopcontact 
te plaatsen. Het meegeleverde snoer 
heeft een lengte van 6m.

• Plaats het laadstation op 
schaduwrijke plek, zodat de 
robotmaaier niet te lang  
in de volle zon staat.

Sluit hierna de laadadapter aan op  
het station.

Zet het station vervolgens 
voorlopig vast met 4 haringen.

1m

1,5m



De robotmaaier  ladenSTAP 6

Schakel de robotmaaier in. 

De aan-/uitschakelaar vind je aan  
de onderkant van de machine. 

Bij het aanzetten hoor je  
2 piepgeluiden.

Schuif de robotmaaier op het 
laadstation.

De robotmaaier beschikt over een ingebouwde 18V accu met 
een capaciteit van 2500mAh. Daarmee geniet de robotmaaier 
over een autonomie van ongeveer 70 minuten. Na een oplaad- 
tijd van ca. 90 minuten is het toestel weer vertrekkensklaar.

De accu van je robotmaaier is deels geladen bij levering, maar we raden je 
aan om deze voor het eerste gebruik volledig op te laden. Volg daarvoor deze 
stappen:

Het statuslampje op het controlepaneel van de maaier knippert snel  
(4 keer per seconde) wanneer de accu aan het laden is.

Wanneer de batterij volledig opgeladen is, knippert het statuslampje traag  
(2 keer per seconde).



Na deze voorbereiding ben je klaar 

voor de installatie van de 

perimeterdraad.

Voorbere id ing van je  tu inSTAP 7

Neem nu de schets van je tuin erbij en bekijk zorgvuldig welke obstakels op 
jouw situatie van toepassing zijn. 

Om obstakels en hindernissen veilig te omzeilen, is er een minimum
afstand tussen de perimeterdraad en het object nodig. Hiervoor kan je bij 
het plaatsen de meegeleverde meetlat gebruiken:



Met harde obstakels zoals bomen of palen waar 
het gazon tot tegen de stam aan groeit, hoef je 
geen rekening te houden.

Plaats de draad niet op een helling (max. 17° of 
30%), omdat de robot anders uit het afgezette 
gebied kan glijden.

De robotmaaier rijdt zonder problemen over 
verharde paden die op gelijke hoogte met het 
gazon liggen. Denk er wel aan om de perimeter-
draad tussen de klinkers door te leggen.

Let op: de robotmaaier kan niet door openingen 
of versmallingen kleiner dan 60cm rijden.

 30% (17°)

Voorbere id ing van je  tu in

≤ 60cm

35cm voor  
vaste muren

30cm voor 
bloemenperken, 
waarbij geen 
gevaar op botsing 
bestaat

30cm voor 
grindpaden

10cm voor 
terrassen die op 
gelijke hoogte 
liggen met het 
gazon

75cm voor vijvers 
die op gelijke 
hoogte liggen met 
het gazon

Minimum afstanden



De per imeterdraad ins t a l le renSTAP 8

De perimeterdraad dient om het maaigebied te begrenzen. Alles binnen dat 
afgebakende gebied wordt door de robot gemaaid, alles wat erbuiten ligt 
wordt niet gemaaid. De draad dient ook om obstakels aan te geven en ze van 
het maaigebied uit te sluiten.

Begin de draad vanaf het laadstation in wijzerzin te 
plaatsen.

Plaats de draad in een rechte lijn ten opzichte van 
de groef van het laadstation. Dit rechte stuk moet 
minstens 1,5m lang zijn.

Bevestig de draad met de meegeleverde haringen. Wij 
raden een afstand tussen 50 en maximaal 75cm aan.

Om de draad nauwkeuriger te plaatsen, raden we aan 
om minder dan 75cm afstand te laten tussen 2 
haringen. Doe dit zeker wanneer je de draad rond 
voorwerpen zoals bloembedden, struiken of andere 
hindernissen legt.

Losliggende draad kan tijdens het maaien 
doorgesneden worden. Zorg er daarom voor dat de 
perimeterdraad altijd strak tegen de grond ligt.

5075cm



De per imeterdraad ins t a l le ren

Hoe obstakels correct omcirkelen?

1. Leg de draad in een rechte lijn van de 
gazonrand naar het obstakel.

2. Leid de draad rond het voorwerp. Gebruik 
meer haringen in afstanden korter dan 75cm, 
zodat je een perfect ronde lijn krijgt. 

3. Breng de draad vervolgens weer naar de 
gazonrand in een rechte lijn. Zorg ervoor dat 
de draden nergens kruisen. Let er ook op 
dat de ruimte tussen het omcirkelde object en 
de gazonrand minstens 75cm bedraagt. 

Ga nu aan de slag met je schets en volg het plan voor het maaigebied dat je eerder uitgetekend 
hebt. 

1

3

2

De twee parallelle draden die van en naar het omcirkelde 
object leiden, moeten zo dicht mogelijk tegen elkaar 
liggen. Dat kan door ze onder dezelfde kant van één 
haring te plaatsen. Hierdoor zijn ze niet detecteerbaar 
voor de robotmaaier.  
Zorg er wel voor dat de draden zich op geen enkel 
punt kruisen.



Het  laads t a t ion aans lu i tenSTAP 9

Je hebt het hele maaigebied afgebakend met de perimeterdraad. Je houdt 
best een kleine marge van 15 à 20 cm draad over op het einde. 
Zo is het makkelijker om het laadstation weer aan te sluiten wanneer je het 
tijdens de wintermaanden opgeborgen hebt. 

Hiermee heb je het technische gedeelte van de installatie voltooid. In de 
volgende stappen zie je hoe je de maaier inschakelt en stuur je hem  
er voor de eerste keer op uit. 

Sluit de draad aan op de 
linkeraansluiting (rood).

Snijd de draad door en strip van het uiteinde 10-15mm isolatie af. 

Zet het laadstation nu volledig vast.



De robotmaaier  ins te l lenSTAP 10

Wanneer je robotmaaier volledig opgeladen is (het statuslampje knippert 
traag), kan je hem instellen.

Eerst moet je de maaihoogte instellen. Daarvoor draai 
je aan de knop in het midden van de robotmaaier.  
Je kan kiezen voor een hoogte tussen 25 en 50mm.

• Duw op CYCLE (voor het cijfer “1”).  
Het lampje 2D is nu uit.

• Duw een tweede keer op CYCLE (voor het cijfer “1”). 
Het lampje 2H is nu uit.

• Duw een derde keer op CYCLE (voor het cijfer “1”). 
Het lampje 4H is nu uit.

• Duw een vierde keer op CYCLE (voor cijfer “1”).  
Het lampje 6H is nu uit.

De robotmaaier is beveiligd met een wachtwoord.  
Voor het eerste gebruik moet je het wachtwoord 
invoeren (lampjes 2D, 2H, 4H en 6H knipperen).  
Het standaard fabriekswachtwoord is 1111. Je kan dit 
wachtwoord ingeven op het bedieningspaneel aan de 
bovenkant van de maaier.
Na de eerste maaibeurt kan je de robotmaaier 
programmeren volgens je eigen voorkeuren.

Je kan de maaier op verschillende manieren opstarten.  
Aan jou de keuze op of naast het laadstation. We leggen de beide manieren 
uit op de volgende pagina.



De robotmaaier  s t ar tenSTAP 11

► Manueel starten. 
Druk op START en daarna op CYCLE. Geef DAARNA het 
wachtwoord in. 
De maaier start meteen wanneer hij opgeladen is. 
Hij zal nadien ook uitrijden volgens het geprogrammeerd 
schema op het tijdstip dat de rode aan/uit schakelaar 
(onderaan de maaier) de laatste keer werd ingeschakeld.

Ops t ar topt ie  1 
De maaier bevindt zich OP het laadstation.

► Geprogrammeerd starten. 

Druk op START en daarna op SET.  
Geef DAARNA het wachtwoord in. 

De maaier start telkens op het tijdstip nadat u  
START + SET heeft ingedrukt.

OF

Ops t ar topt ie  2 
De maaier bevindt zich VOOR het laadstation. 

OF

► Manueel starten. 
Geef EERST het wachtwoord in.  
Druk op START en daarna op CYCLE.
De maaier start meteen te maaien als batterijniveau hoog 
genoeg is. 
Hij zal nadien ook uitrijden volgens het geprogrammeerd 
schema op het tijdstip dat de rode aan/uit schakelaar 
(onderaan de maaier) de laatste keer werd ingeschakeld.

► Geprogrammeerd starten. 

Geef EERST het wachtwoord in. 

Druk op START en daarna op SET.  
De maaier start telkens op het tijdstip nadat u  
START + SET heeft ingedrukt. 
De maaier start enkel als batterijniveau hoog genoeg is.



Hulp nodig bij de installatie?
Bekijk even onze webpagina voor vaak gestelde vragen (FAQ). Vind je 
daar geen antwoord op je vraag? Contacteer dan gerust onze technische 
dienst op +32 (0)3 292 92 90 of stuur een mail naar support@varo.com.

Professionele installatieservice
Wil je de installatie liever overlaten aan een professional? 
Ook daarvoor is er een passende oplossing. In samenwerking met onze 
partners kan je de robotmaaier tegen betaling laten installeren door een 
vakman. Boek vandaag nog een afspraak via 
https://doitforme.services/nl_be/be/hubo_powerplus/search

?



Apart verkrijgbare accessoires

PERIMETERDRAAD
Bij je robotmaaier is een perimeterdraad van 120 meter 
inbegrepen. Dat volstaat in de meeste gevallen voor kleinere 
tuinen met weinig obstakels. Heb je echter een grotere tuin of 
veel hindernissen in je tuin? Dan kan je in de winkel de 
POWACG9121 perimeterdraad vinden. Deze is 50m lang en kan 
als verleng- en vervangdraad gebruikt worden. 

Er is eveneens een set van 75 extra bevestigingspinnen 
beschikbaar onder het artikelnummer POWACG9111.

GRASMAAIERBORSTEL
Je moet de onderkant van de robotmaaier regelmatig 
schoonmaken. Gebruik hiervoor geen staalborstel of andere 
hulpmiddelen die krassen kunnen veroorzaken. Wij raden  
daarom onze POWACG9010 grasmaaierborstel aan. Deze 
beschikt over stevige nylonharen, waarmee je gras en vuil 
eenvoudig verwijdert, zonder je robotmaaier te beschadigen.

GARAGE
Om de robotmaaier tegen alle mogelijke weersomstandigheden te 
beschermen, voorzie je er best een garage of overkapping voor. 
Je kan er zelf een voor in elkaar timmeren, of je kan voor een 
kant-en-klare oplossing kiezen.
Onze POWACG9151 robotmaaiergarage is op maat gemaakt van 
de Powerplus robotmaaiers. De garage beschermt niet enkel 
tegen neerslag, maar is dankzij het uv-werende materiaal ook 
bestand tegen zonlicht en uv-straling.

MESSEN
Voor een goed maairesultaat is het belangrijk dat de messen van 
je maaier scherp zijn. Controleer deze dus regelmatig en vervang 
ze indien nodig. Er zijn al 2 sets vervangmessen bij je 
robotmaaier inbegrepen. Wanneer je er extra nodig hebt, kan je 
deze vinden bij handelaars onder het artikelnummer 
POWACG9101.



Onderhoud en bescherming

Het is belangrijk om je robot  -
maaier regelmatig te controleren 
en te reinigen. 

De maaier is enkel bestand tegen 
spatwater. Je mag hem daarom 
niet met je tuinslang afspuiten. 
Gebruik voor de reiniging een 
vochtige doek of een grasmaaier-
borstel.

Controleer ook of de mesjes 
soepel kunnen ronddraaien.

Om de robotmaaier tegen alle mogelijke weers-
omstandigheden te beschermen, voorzie je er best een 
garage of overkapping voor. Deze kan je zelf maken of 
je kan een kant-en-klare oplossing aankopen.

We raden aan om je robotmaaier (volledig opgeladen) 
tijdens de winterperiode op te bergen in een droge en 
vorstvrije ruimte. Bewaar hem daarom niet in je 
tuinhuis, maar kies voor een plek in huis met een 
constante temperatuur.

De ingebouwde lithium-ion accu is niet bestendig tegen 
vriestemperaturen en kan beschadigd raken wanneer 
je deze niet correct bewaart.

Reinig de robotmaaier grondig voordat je hem opbergt. 
Grassen bevatten zuren die de maaier kunnen 
beschadigen. Verwijder daarom alle grasresten met 
een borstel en een vochtige doek. 

!



Schoonmaken van de robot
T IPS
&

TRICKS

IJverig baant hij zich een weg door je gazon, maar je robotmaaier heeft onderhoud 
nodig om optimaal te blijven werken. Hoe onderhoud of reinig je een robotmaaier? 
Hoe maak je hem klaar voor de winter? Hoe vervang je de messen? Lees hier onze 
handige tips & tricks.

Onderhoudstips & tricks

Reinig liefst wekelijks, maar minstens 
tweewekelijks je robotgrasmaaier. 

Dit heb je nodig: 
- een grasmaaierborstel
- een schroevendraaier
- kruipolie 
- werkhandschoenen

Een grasmaaierborstel vind je bij Powerplus onder 
referentie nummer POWACG9010.

De messen moeten steeds vrij kunnen draaien. 
Draai de 3 schroeven los met een 
schroevendraaier en verwijder de messen.

Het vuil dat zich onder de messen heeft 
opgestapeld, schraap je weg met je 
schroevendraaier.

21



Schoonmaken van de robot

Aangekoekt gras en zand verwijder je met de 
schraper van de grasmaaierborstel.

Met de borstel verwijder je zand- en grasresten 
van de achterwielen.

Vergeet zeker niet de zijkanten van de 
achterwielen te reinigen.

Kijk na of de zwenkwielen vrij kunnen bewegen. 
Ze moeten zowel vlot kunnen rollen als 
pivoteren.

Verwijder alle vuil- en grasresten rond de 
zwenkwielen.

Rolt een zwenkwiel niet? Spuit dan wat kruipolie 
in één van de 3 uitsparingen aan de binnenkant 
van het zwenkwiel.
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Na het smeren kijk je of het zwenkwiel terug vlot 
beweegt door het voorwaarts en achterwaarts te 
rollen.

Verwijder verder alle gras- en zandresten.

Hermonteer de messen. Controleer of de messen vrij kunnen draaien 
door de messenplaat in beweging te brengen.

Je robot is er weer helemaal klaar voor!

10
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Schoonmaken van de robot



De STOPknop haper t
T IPS
&

TRICKS

Hermonteer de STOP-knop en controleer of hij 
vlot terug omhoogspringt na het induwen.

Reinig de STOP-knop: schraap alle vuil weg en 
maak de knop proper met een nat doekje.

Reinig ook de uitsparing voor de STOP-knop op 
de robotgrasmaaier en verwijder alle vuilresten.

Kijk wekelijks de STOP-knop na. Als je die 
induwt, moet hij vlot terug omhoogspringen.

Hapert de STOP-knop? Dan kan je hem met een 
schroevendraaier losmaken en verwijderen.
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Bot te  mesjes ver vangen
TIPS
&

TRICKS

Vervangmessen en -schroeven kan je bij 
Powerplus vinden onder referentienummer 
POWACG9101.

Scherpe messen geven een beter maairesultaat.

Monteer nieuwe messen en schroeven. 
Controleer daarna of de messen vrij kunnen 
draaien.

Het is aangeraden de messen om de 2 à 3 
maanden te vervangen. 
Draag steeds werkhandschoenen wanneer je 
met messen werkt.

Draai de 3 schroeven los met een schroeven-
draaier en verwijder de messen.
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NOTA'S
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