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Tisztelt Automower / robotfűnyíró tulajdonos! 

 

A közelgő téli időszak, a várható éjszakai fagyok miatt rövid időn belül szükségessé válik az Automower 

készülékek (robotfűnyírók) leszerelése és téli tárolása. 

Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy fordítsanak figyelmet az alábbiakra: 

 

Ne csak a készüléket, hanem a töltőállomást és trafót is vigyék zárt, fagymentes helyre.  

A töltőállomás kizárólag abban az esetben maradhat kint a gyártói utasítás szerint, ha felszerelik az eredeti 

töltőállomást védő házat (ez kiegészítő termékként érhető el egyes modellekhez).   

A töltőállomásban is van egy alaplap, amely a novembertől áprilisig tartó közel fél éves időszak alatt korrodálhat, 

a házba kisebb rovarok, csigák költözhetnek be, amely előbb-utóbb meghibásodást okoz.  

A fentiek miatt, azt javasoljuk, hogy ne hagyják a szabadban a töltőállomást és a trafót sem, mert azok 

élettartamát – különösen a Lithium-Ion akkumulátorok esetében - jelentősen meghosszabbítja, ha fűtött, száraz 

helyiségben tárolják a téli időszakban. A töltőállomás leszerelése és a készülékkel együtt történő tárolása azért is 

fontos, mert így lehetőség van a téli időszakban, alkalmanként tölteni az akkumulátorokat. 

A készüléket teljesen feltöltött állapotban szereljék le és kikapcsolt állapotban helyezzék el a téli tároló helyre. 
 

A leszerelés lépései:  

Feltöltött állapotban áramtalanítsák a készüléket, kapcsolják le a főkapcsolót és a trafó csatlakozóját húzzák ki az 

aljzatból. Külső téren gondoskodni kell a dugaszoló aljzat, eső- vagy hó elleni védelméről. 

Az automower készülék töltőállomáshoz csatlakozó hurok- és vezetőkábelek lila színű, műanyag csatlakozóit, 

illetve a trafó csatlakozóját (szerszám nélkül), óvatosan húzzák le az érintkezőkről. 

Gondoskodjanak a csatlakozások (határoló- és vezetőkábelek érintkezői) vízmentes zárásáról, elkerülve az 

oxidációt és a tavaszi indítási kellemetlenségeket (Ehhez vásárolható gyári védő-doboz („téli szett”) is, de megfelel 

egy zárható nylon-tasak is. 

A töltőállomást rögzítő műanyag talajcsavarokat az imbuszkulcs segítségével lazítsák fel.  

Javasoljuk, hogy a csavarokat helyezzék vissza az eredeti „furatba” – így megmarad a töltőállomás pontos helye 

A Husqvarna 105, korábbi 305, 308, illetve egyes Gardena típusoknál a vezetőkábelt átvezették a töltőállomás 

talpán lévő horonyban. Ezeknél a vezetőkábel műanyag csatlakozóját le kell pattintani, hogy a vezetőkábel 

kihúzása után a talp felvehető legyen.  (Fontos, hogy tavasszal ugyanitt vezessék vissza a vezetőkábelt!) 

A készüléket (szárazon) letisztított és kikapcsolt állapotban, a töltőállomással és a trafóval együtt helyezzék száraz 

és fagymentes helyre 

 

Nagyon fontos, hogy a téli tárolás során óvják az akkumulátorokat a teljes lemerüléstől.  

Különösen fontos ez a Li-Ion akkumulátorok esetében (teljes lemerülés esetén tönkremegy).  

A Husqvarna 220, 265ACX, 105, 305, 310, 315, 315X,320, 330X, 420, 430X, 435X 450X, 530X, 535X, illetve a 

Gardena R40, R80, Sileno, Sileno+, Sileno Smart és Minimo modelleket lehetőség szerint 4-6 hetente töltsék fel.  

Ez kiemelt jelentőségű az idősebb gépeknél, illetve azon modelleknél, ahol GPS modul és/vagy SIM kártya is 

üzemel (X-Line sorozat és AutoConnect) a készülékben, mert ezek kikapcsolt állapotban is folyamatosan 

kommunikálnak a szerverrel, így merítik az akkumulátort. Teljes lemerülés esetén, megszűnhet a GPS védelem is. 

A töltés idejére a főkapcsolót állítsák ON állásba, azaz a gépet kapcsolják be. 

 

Kérjük, tartsák be a fenti ajánlásokat!  

 

A tárolási hibából adódó garanciális meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelősséget.  

Tárolással kapcsolatos további információkat megtalálják a készülékek használati utasításában. 

 



Javasoljuk, hogy a téli időszakban végeztessék el a karbantartási munkákat, amely tartalmazza a gép külső 

tisztítását, kések cseréjét, állapotfelvételt, esetleges javítási munkákat és a szoftver frissítését - illetve a gyártói 

utasítás szerint a két-három évesnél idősebb gépeknél cserélni kell a tömítéseket és a levegő-szűrőt. 
 

Igény esetén a le- és felszerelést, téli karbantartást elvállaljuk. 

Figyelmébe ajánljuk új szolgáltatásunkat: Automower Panzió (téli tárolás) 

A téli karbantartásra, illetve új szolgáltatásként a tárolásra három „csomag-ajánlatot” állítottunk össze: 

 
Robotfűnyírók                                                                                                 Standard   Medium    Prémium 
 

Automower – robotfűnyíró készülékek* külső tisztítása szárazon, kefével, 
illetve kompresszorral (levegővel)** 

   

Robotfűnyíró teljes tisztítása, külső burkolatának letakarítása szárazon, 
majd tisztítószerrel, vízzel – szükség szerint és polírozással 

   

Akkumulátor ellenőrzése, feltöltése    
Mechanikus alkatrészek kopásának ellenőrzése    
Kések cseréje    
Szoftverfrissítés    
Szoftveres diagnosztika    
Elektronikus alkatrészek fizikai ellenőrzése (készülék felnyitásával, 
tisztítással, tömítések cseréjével) 

   

Tömítések és szellőző membrán cseréje (opciós - három évente)    
Téli tárolás száraz és fűtött helyen, időszakos akkumulátor feltöltéssel 
(amennyiben a Megrendelő szállítja be- illetve ki a gépet) 

   

Téli tárolás száraz és fűtött helyen, időszakos akkumulátor feltöltéssel, 
szezon végén szétszereléssel, tavasszal beüzemeléssel) be- és 
kiszállítással 15 km-en belül**** 

   

    
*    Kivéve 435X, 535 készülékek, amelyeknél a felár +25%    
**   Extrém szennyezett készülék takarítása 50% felárral!    
*** 15 km távolságon kívül 100.- Ft/km/alkalom    

 

Töltőállomás (és trafó)                                                                                    Standard   Medium    Prémium 
 

Automower töltőállomás külső tisztítása szárazon, kefével, illetve 
kompresszorral (levegővel)** 

   

Szoftveres diagnosztika    
Téli tárolás (amennyiben a Megrendelő szállítja be- illetve ki a gépet)    
Téli tárolás, szezon végén szétszereléssel, tavasszal beüzemeléssel) be- 
és kiszállítással 25 km-en belül*** 

   
 

Vállalási ár: Robotfűnyíró és töltőállomás téli karbantartása csomag-ajánlat alapján (Br. HUF): 
 

Husqvarna 105, 305, 308, Gardena R40, R80, Sileno City, Minimo típus 19.500.- 39.500.- 69.500.- 

Husqvarna 220, 265ACX, 305, 310, 315, 315X,320, 330X,405, 405X, 415X 

420, 430X, Gardena Sileno, Sileno Life típus 
22.500.- 44.500.- 75.500.- 

Husqvarna 435X, 450X, 530X, 535X, 550X típus 25.000.- 49.500 79.500.- 
 

A fenti árak a 27% Áfa-t tartalmazzák                                                                                  *Típustól függően 

 
A téli tárolásra átadott gépeket október 15. után fogadjuk. 
Tavasszal, az április 30.-ig át nem vett gépek esetében napi 500.- Ft + Áfa tárolási díjat számítunk fel 
 
Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére. 
 
Üdvözlettel:                                                                                    
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