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Hartelijk dank voor uw keuze van MAMMOTION LUBA als uw grasmaaier voor tuinonder-
houd. Deze gebruikershandleiding zal u helpen om MAMMOTION LUBA te leren kennen 
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1. Veiligheid en voorschriften

Het bedienen van de MAMMOTION LUBA vraagt om training en oefening. Lees dit document alstublieft 
zorgvuldig door alvorens u de grasmaaier in uw tuin gebruikt.

Laad de LUBA NIET op met een oplader van een andere fabrikant.

Draai de grasmaaier NIET om wanneer deze is ingeschakeld.

Plaats uw voeten/handen NIET onder de grasmaaier als deze is ingeschakeld.

Duw/trek NIET aan de grasmaaier wanneer deze is ingeschakeld.

Haal GEEN onderdelen uit elkaar wanneer de grasmaaier is ingeschakeld.

Gebruik de handen NIET om de lopende messen aan te raken of te vervangen.

Raak de oplaadpoorten NIET met uw handen aan.

Laat de maaier NIET door ondergelopen gebieden op het gazon rijden.

Laat de maaier NIET op de grond of op het gazon rijden met stenen of takkenzoals puin.

Maak het gazon vrij van afval, speelgoed en uitwerpselen van dieren alvorens het gazon te bewerken met de 

grasmaaier.

Houd de laadpoort vrij, schoon en droog.

NL
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2.Inleiding

2.1 Over MAMMOTION LUBA

2.2  Het volgende is verpakt in de doos：

MAMMOTION LUBA is een robotgrasmaaier met 4 wielen en een differentieel (4WD). De 4WD maakt het de 
LUBA mogelijk om de grenzen van maaiwerkzaamheden te doorbreken.
De robotgrasmaaiers uit de LUBA-serie zijn voorzien van RTK GNSS-navigatie en systemen voor virtuele map-
ping. Hiermee kunnen gebruikers hun maaiwerkzaamheden aanpassen met verschillende maaigebieden en 
schema's op de Mammotion APP. Ze bieden een beeldschone oplossing voor onderhoud van het gazon met 
een echte handsfree-ervaring.

NL

LUBA

RTK BevestigingsstangBumper

SleLaadstation

Accessoirepakket A: 
Installatiepakketten 

voor stroomvoorziening

Drietand grondpenRTK-accessoirepakket voor wandmontage
RTK-stroomadapter

RTK verlengkabel 10M

Accessoirepakket B: 
Verlengkabel voor 

stroomtoevoer van 10 m
2M RTK-kabel

03



2.3 LUBA Robotgrasmaaier NL
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Noodstopknop.

Startknop.

Stroomknop

Knop voor automatisch
doorgaan met maaien

Beschermbeugel

Voorbumper

LED knipperlicht op de voorbumper

Regensensor
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Knop voor doorgaan met maaien.

Ultrasonische sensor

Led-zijverlichting

Kussen

Infrarood ontvanger

SIM port（Reserved*1）

1

2

3

4

Beveiligde sleutel

USB-poort

5 Laadpoort op de LUBA

Opmerking: De gereserveerde poort werkt mogelijk niet op sommige eerdere versies van maaiers.
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 Bedieningsknoppen

NL

1

1

2

2

1 2Snijmes*8                                                Snijschijven*2

Lang indrukken (5s)   In-/uitschakelen LUBA

Stoppen en vergrendelen LUBA

Ontgrendel de LUBA en doorgaan met werkzaamheden

Ontgrendel de LUBA en ga terug naar het laadstation

Drukken

Eerst drukken vervolgens
drukken

Eerst drukken vervolgens
drukken
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NLLUBA logica van de verlichting

• Als tijdens het terugkeren naar de startprocedure, STOP wordt ingedrukt en LUBA 
vergrendeld, druk op
Eerst         vervolgens        om door te gaan met de procedure terugkeren. 
• De USB-poort is gereserveerd voor probleemoplossing en het debuggen. 

Status

LUBA sluimeren of "Pauzeren" 

op app geklikt

In bedrijf (handmatige bediening en
automatisch werkend)

Bezig met upgraden

LUBA met probleem/defect(bevat
hardware-/softwareprobleem)

Het upgraden is mislukt

STOP-knop geactiveerd/vast komen te 
zitten/eruit halen mislukt/hellingssensor
geactiveerd/helling buiten drempelwaarde

Niet gericht/positiestatus niet OK

Led-zijverlichting

Uitschakelen

Van lokale tijd 8:00-18:00 groen aan van
 lokale tijd 18:00-8 00 uit kan gebruiker 
handmatig uitschakelen

Rode knipperen

Zeer snel knipperen van lampje 
in het rood

Zeer snel knipperen van lampje 
in het rood

Rood knipperen (één keer per seconde)

Rood knipperen (één keer per seconde)

LED knipperlicht op de
voorbumper

Groen aan

Groen aan

Groen aan

Groen aan

Groen aan

Groen aan

Groen aan
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2.4  Laadstation

Laadstation logica van de verlichting

NL

Bevestigingsgat voor RTK basisstang

Bevestigingsgaten*5

Laadpen op laadstation

1

2

3

4

5

6

7

Schroeven*5

Stroomadapter

Verlengkabel （ 10meters）

LED-verlichting van het laadstation

Status

Laden

Niet laden, stroom ingeschakeld

Laadstation defect

Niet aangesloten op het stroom

Adapter defect

LED van het laadstation

Knippert groen

Continu groen

Continu rood

Uitschakelen

Uitschakelen

Verlichting van de adapter

Aan

Aan

Aan

Uitschakelen

Uitschakelen

1

2

2

5 6

4

7 3

07



2.5  RTK Referentiestation

RTK Referentiestation logica van de verlichting

NL

Radio-antenne

RTK Referentiestation

Kabel （ 1,8meter）

1

2

3

Status

Initialisatie van referentiestation 
(zoeken naar satellieten)

Werkt naar behoren

Defect referentiestation en lange tijd geen
satellietsignaal

LED op RTK referentiestation

Knippert groen

van plaatselijke tijd 8:00-18:00 continu groen
aan van lokale tijd 18:00-8:00 uit

Continu rood aan

Upgraden van het referentiestation Knippert blauw

1 2 3
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LUBA garage：

LUBA RTK referentiestation montageset voor aan de muur：

2.6 Overig accessoires： NL

 Op de o�ciële website kan men accessoires kopen.
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Over RTK:

2.7 Hoe het positionerings- en dynamische systeem van LUBA werkt: NL

Grasmaaier GebouwRTK-basis en laadstation

Satelliet

LUBA gebruikt RTK en een geïntegreerd navigatiesysteem met meerdere sensoren om te navigeren. 
RTK is een satellietnavigatiesysteem dat de positionering van het apparaat aanzienlijk verbetert, tot 
een nauwkeurigheid van minder dan 5 cm. Met toegang tot alle 4 de wereldwijde navigatiesystemen 
(GPS, GLONASS, BEIDOU en Galileo) en extra sensoren, biedt het sterke satellietsignaal van LUBA een 
bijna 100x grotere nauwkeurigheid in vergelijking met traditionele GPS-systemen. Het geavanceerde 
RTK-systeem maakt een nauwkeurige positionering van LUBA mogelijk binnen een nauwkeurigheid 
van 5 cm, zonder dat er omslachtige begrenzings-/perimeterdraden hoeven te worden geïnstalleerd.

Het RTK-systeem van LUBA maakt gebruik van meerdere satellietwaarneming systemen met volledige 
frequenties, zoals GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, waardoor de positioneringsnauwkeurigheid tot 
ongeveer 5 cm wordt verbeterd. Echter, de nauwkeurigheid is in belangrijke mate afhankelijk van het 
GNSS-signaal, er zijn 3 zaken die de prestaties van de positionering van de LUBA bepalen:

1.Het RTK-referentiestation moet voldoende satellietsignaal van de satellieten in de lucht ontvangen, 
wat betekent dat er genoeg satellietsignalen worden ontvangen als waarneming voor het RTK-referen-
tiestation. Als "1" weergegeven in de afbeelding.

2.LUBA moet voldoende satellietsignalen ontvangen van de satellieten in de lucht, wat ook betekent 
dat er genoeg satellietsignalen worden ontvangen als waarneming voor LUBA zelf, als "2" weergegeven 
in de afbeelding. Als "2" weergegeven in de afbeelding.

3.De gegevens kunnen van het RTK-referentiestation naar de LUBA worden verzonden. Als "3" weerge-
geven in de afbeelding. Dit betekent niet dat er altijd vanuit elk punt van uw gazon zicht moet zijn op 
het RTK-referentiestation. Onze radio transmissie maakt het mogelijk dat de gegevensoverdracht ook 
werkt als het transmissiepad niet volledig wordt belemmerd.

Ionosfeer

Troposfeer

2
3 1
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Factor 1: Het satellietsignaal van RTK-referentiestation wordt geblokkeerd:

Factor 2:  Satellietsignaal van LUBA wordt geblokkeerd

In het algemeen zijn er 3 factoren die de prestaties van het LUBA positioneringssysteem 
kunnen verzwakken:

NL

Als er iets op of rond de antenne van RTK-referentiestation, laadstation en/of de grasmaaier zit, wordt 
het signaal verzwakt of geblokkeerd.
Oplossing： 
1.De afstand tussen het RTK-referentiestation en de muren, het dak of de bomen moet idealiter 45 
graden zijn van de RTK-basis tot de hoogte van muren, dak of bomen, zoals hieronder weergegeven.

 2.2.Plaats het RTK-referentiestation op de muur of op het dak met toegang tot een open hemel. 
Zoals hieronder weergegeven.

Als LUBA zelf slecht geplaatst is, wordt ook het positioneringssysteem verzwakt. 

Oplossing： 
 
1.We raden niet aan om met LUBA naar een "U"- of "L-vormige" hoek met hoge muren, onder grote 
bomen, onder grote dakranden te rijden, die het satellietsignaal van de vrije lucht sterk zullen verzwakken. 
Probeer deze gebieden uit te sluiten die zich niet in het taakgebied of in een no-go-gebied bevinden.

2. 2.Mochten dit soort hoeken of hoge muren aanwezig zijn in uw gazon, houd dan minstens 15 cm 
afstand van obstakels.

45

45

Hoogte van het gebouw of obstakel      Afstand tussen de RTK-basis en het gebouw of obstakel
1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

RTK-basis en laadstation

≥ 90。
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Factor 3: Belemmering van het transmissiepad

NL

Als het transmissiepad van het RTK-referentiestation en LUBA volledig wordt geblokkeerd door een 
grote metalen wand of betonnen wand. LUBA ontvangt de gegevens niet van het RTK-referentiestation 
en krijgt niet de vereiste nauwkeurigheid van 15 cm op het niveau.

Oplossing： 
1.Het zendvermogen van de communicatie wordt verzwakt door lange afstanden. Let op dat de 
afstand tussen de grens van de kaart en het referentiestation kleiner is dan 80 meter.

2.Zorg ervoor dat de LUBA zich in de initialisatiefase bij het door u ingestelde laadstation bevindt, de 
positioneringsstatus is in orde (wordt automatisch gecontroleerd bij initialisatie)

3.Als uw gazon de vorm "O", “U-vorm of afzonderlijke gazons heeft, raden wij u aan het RTK-referenties-
tation op een hogere plaats te plaatsen, bijvoorbeeld op het dak. Als uw gazon een L-vorm heeft, kunt 
u het referentiestation op het dak of op een punt plaatsen, zoals hieronder weergegeven.

Als uw gazon de vorm "O", “U-vorm of afzonderlijke gazons heeft, raden wij u aan het RTK-referentiestation 
op een hogere plaats te plaatsen, bijvoorbeeld op het dak.

Betekent dit dat er teveel beperkingen zijn om LUBA te gebruiken? Nee. Raadpleeg onze gebruikershandle-
iding en online video demonstraties over hoe het referentiestation en het taakgebied correct kan worden 
ingesteld.
We hebben veel scenario's op onze website, waar u enkele voorbeelden van de correcte instellingsscenario's 
kunt bekijken en dit zal u laten zien of uw gazon geschikt is om LUBA wel of niet in te zetten.

In de Mammotion-app en het LUBA-systeem controleert het systeem automatisch de kwaliteit van de 
positionering en controleert het of de initialisatie en de taakinstelling OK zijn of niet. Indien dat niet het 
geval is, dan zal de App laten zien hoe de instelling wordt aangepast om ervoor te zorgen dat de LUBA 
correct werkt.

L-vorm Op een zijde U-vorm O-vorm Meerdere gazons
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Over geïntegreerd navigatiesysteem met Multi-Sensor : NL

Het geïntegreerd navigatiesysteem met Multi-sensor is voornamelijk bedoeld om de betrouwbaarheid 
en robuustheid van LUBA's positioneringsstatus te verbeteren. Dit systeem bevat IMU, kilometerteller 
en andere sensoren. Zelfs in het deels beschutte gebied kan LUBA, dankzij het sterke algoritme voor de 
positionering, correct werken.

Over Automatisch Laden：

Het automatische laadsysteem van LUBA bestaat uit 2 delen, het ene is een geïntegreerd navigatiesys-
teem, het andere is de infraroodsensor. 
Tijdens de initialisatie wordt de positie van het laadstation in het lokale navigatiesysteem ingesteld. Zoals 
hieronder wordt weergegeven, bevindt LUBA zich op het laadstation en de positionering van het laadsta-
tion bevindt zich op de kaart, het gebied met blauwe lijnen is gedefinieerd als "laadgebied”, wat inhoudt 
dat LUBA in dit gebied alleen automatisch kan laden via een infraroodsensor, er zal geen geïntegreerd 
navigatiesysteem worden gebruikt.
Als LUBA buiten dit gebied ligt, moet de LUBA:
1. terugkeren van de huidige plaats naar het "laadgebied" door de vooraf gedefinieerde kaart (taakgebied 
en verbindingspad) en het geïntegreerde navigatiesysteem.
2. terugkeren naar het laadstation dat wordt gevolgd door de infraroodsensor. 

Er zijn 3 methoden om LUBA op het laadstation te installeren om op te laden:
Verplaats LUBA handmatig naar het laadstation en controleer of de onderkant van LUBA goed beves-
tigd is op het laadstation, laadpoort op LUBA zoals hieronder weergegeven:

13
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Over het waarnemen:
Het waarnemingssysteem van LUBA bestaat uit 2 onderdelen: 4 ultrasone sensoren 
en voorbumper.

1.Plaats de LUBA ongeveer 1,5 tot 2 meter voor het laadstation en de onderkant van de LUBA uitgeli-
jnd met het laadstation.

2.Druk op de Aan-/uitknop van LUBA om LUBA aan te zetten.. Druk op Eerst             vervolgens            
om LUBA terug naar het laadstation te laten gaan. U kunt de LUBA ook binnenshuis opladen, u hoeft 
dan geen satellietsignaal te hebben, maar de LUBA zal binnenshuis niet functioneren. 

3.Als het taakgebied al is ingesteld, zoals hieronder weergegeven, en het taakgebied is verbonden met 
het laadstation door het verbindingspad of het "laadgebied" iets naast het taakgebied. Wanneer LUBA 
zich in het taakgebied of op het verbindingspad bevindt.

4.U kunt LUBA terugroepen door te drukken op Eerst           vervolgens           of          op de App, LUBA 
vindt zijn weg terug naar het laadgebied en zal zich opnieuw uitlijnen op het laadstation en automa-
tisch laden.

5.Als LUBA zich niet in het taakgebied of op het verbindingspad bevindt, moet de klant eerst LUBA 
naar het taakgebied of op het verbindingspad rijden. 
Vervolgens drukken op Eerst          vervolgens         of           op de App. 

Of 
Kunt u LUBA handmatig naar het "laadgebied" rijden (ongeveer 1,5-2 m voor het laadstation), en dan 
op drukken Eerst    vervolgens          .
Tijdens het laadproces, wanneer LUBA is geblokkeerd of “STOP” is geactiveerd, moet u vervolgens 
drukken op Eerst            vervolgens          , Niet drukken op          .

Waarnemingslogica / bypass-strategie:
Alle waarnemingslogica is voor de obstakels die niet zijn gedefinieerd als "No-go zone". Als het gebied van het 
obstakel vooraf is gedefinieerd als een no-go zone, dan zal de route voor het gras maaien dit gebied niet 
bevatten, dan zal dit vriendelijker zijn voor de bediening.

Uitgeschakelde modus van de ultrasone sensor: Als de ultrasone sensor zich in de uitgeschakelde modus 
bevindt, wanneer de voorbumper werkt en de bumper wordt geactiveerd, gaat de LUBA ongeveer 10 cm 
achteruit en draait zich vervolgens, om het obstakel te omzeilen. Zoals hieronder weergegeven.

Deze modus mag slechts worden gebruikt in gebieden waar het gras bijna in het geheel hoger is dan 15 cm, 
wat kan leiden tot bijna constante storing van ultrasone sensoren.
Niveau 1:  wanneer ultrasone sensoren iets detecteren, vertraagt LUBA tot ongeveer 0,05 m/s en gaat verder 
met vooruitrijden en gras maaien. Zodra de voorbumper wordt geactiveerd, gaat LUBA ongeveer 10 cm 
achteruit, draait dan en omzeilt het obstakel. Zoals hieronder weergegeven.

De ultrasone sensoren worden gebruikt om de impactsterkte van LUBA te minimaliseren. En de reactie van 
de voorbumper geeft aan dat het "obstakel" echt bestaat. Mocht het "obstakel" slechts een enkel hoog gras 
zijn, wordt de voorbumper niet geactiveerd en blijft de LUBA werken.

Deze modus is heel handig voor het maaien van gras, als u hoog gras heeft en het gebied ruw terrein heeft.

Niveau 2: wanneer ultrasone sensoren iets detecteren, gaat LUBA ongeveer 10 cm achteruit, draait zich dan 
om en omzeilt het obstakel. Zoals hieronder weergegeven.

Het voordeel van deze modus is dat LUBA het obstakel niet aanraakt, het zal zich omdraaien zodra er iets 
gedetecteerd wordt. Het nadeel is dat zelfs heel klein en enkel gras hoger dan 7cm de kans heeft om gede-
tecteerd en herkend te worden als “obstakel” en dat kleine deel zal niet worden gemaaid omdat LUBA zal 
omzeilen.

Deze modus is erg handig voor vlakke gazons met hoogte van het gras lager dan 7 cm.
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Opmerking:

Algemene voorbereidingen 

3.1 Zoek een goede plek om RTK-referentiestation te installeren

1.Lees en begrijp het hoofdstuk over veiligheid alvorens het product te installeren.
2.Gebruik originele reserveonderdelen en installatiemateriaal.

1.Met water gevulde gaten in het gazon kunnen schade aan het product veroorzaken. 
2.Maak een overzicht van uw huis, uw gazon en neem alle obstakels mee. Dit maakt het gemakkelijker om te 
onderzoeken waar het laadstation, het referentiestation en de virtuele grenzen moeten worden geplaatst. 
3.Bepaal waar het laadstation, het RTK-referentiestation, de punten van belang, de rijwegen en de virtuele 
grenzen voor de werkgebieden en no-go zones zullen worden geïnstalleerd.
4.Vul grote gaten in het gazon.

Zoals te zien is in hoofdstuk 2.2 "Over RTK", moet het RTK-referentiestation worden geplaatst op een plek:

2.Waar de afstand tussen het RTK-referentiestation en de muren, het dak of de bomen idealiter 45 graden is 
van de RTK-basis tot de hoogte van muren, dak of bomen, zoals hieronder weergegeven;

Waarnemingsmodus

Uitschakelen

Niveau 1

Niveau 2

Ultrasone sensoren

UITSCHAKELEN

Vertragen van LUBA

Zodra iets gedetecteerd 
wordt, zal LUBA achteruit 
gaan en dan draaien en 
het obstakel omzeilen

Eenmaal geactiveerd, gaat 
LUBA achteruit, draait zich
om en omzeilt het obstakel

Hetzelfde als niveau 0

Hetzelfde als niveau 0

Voorbumper

Dit kan slechts worden gebruikt in
gebieden waar het gras bijna in het
geheel hoger is dan 15 cm, wat kan
leiden tot bijna constante verstoring
van ultrasone sensoren

handig voor gazon, dat deels met hoog 
gras is en waar het gras niet zo vlak is

handig voor vlak gazon met gras dat
overwegend lager is dan 7 cm

Toepassingsgebied

3.LUBA snelstart installatie

45

45

Hoogte van het gebouw of obstakel        Afstand tussen de RTK-basis en het gebouw of obstakel
1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

RTK-basis en laadstation
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2.  Ten minste 5 meter verwijderd van een grote glazen wand of grote metalen voorwerpen, zoals een muur 
van ijzerplaat.
3. Het RTK-referentiestation moet recht worden opgesteld, zoals hieronder wordt weergegeven:

4. Als er hoge bomen zijn met een groot bladerdek, installeer dan het RTK-referentiestation op het gazon 
zoals hieronder weergegeven. De afstand tussen het referentiestation moet minstens even groot zijn als de 
hoogte van de boom tot aan de rand van het bladerdek.

5 Als uw gazon de vorm "O", “U-vorm of afzonderlijke gazons heeft, raden wij u aan het RTK-referentiestation 
op een hogere plaats te plaatsen, bijvoorbeeld op het dak. Als uw gazon een L-vorm heeft, kunt u het referen-
tiestation op het dak of op het punt plaatsen, zoals hieronder weergegeven.

Als uw gazon de vorm “O”, “U”-vorm of afzonderlijke gazons heeft, raden wij u aan om het RTK-referentiesta-
tion op de muur of het dak te plaatsen met ons pakket voor muurinstallatie.

Of installeer het RTK-referentiestation op de muur of op het dak met toegang tot een open hemel. 
Zoals hieronder weergegeven.

≥ 90。

H

Edge of tree’s crown Here set RTK  reference station

H

L-shape On one side U-shape
O-shape Multiple lawns
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NLCorrecte instellingen van het RTK-referentiestation:
1.Open lucht op het gazon (minstens 3 m van de muur).

Incorrecte instellingen van het RTK-referentiestation:
1.Onder het dak en bomen.

2.Plaatsen op het dak of de muur met open lucht (meestal voor gazons met "O"-vorm, "U"-vorm of met 
afzonderlijke gazons).
3.Uit de buurt van metalen wanden en glazen wanden.

2.Te dicht bij de muur.
3.Op een "L"-vormige hoek.
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Zoals te zien is in hoofdstuk 2.2 "Over automatisch opladen", moet het laadstation worden ingesteld op een 
plek waar:

5.Gescheiden houden van het gazon.
6.Te ver verwijderd (meer dan 80 m) van de rand van het gazon

1. Het laadstation (A) uitzicht heeft vanaf het laadpunt (B) op de open lucht. Dit betekent dat 90° van 
de open lucht in alle richtingen vrij moet zijn. Het laadpunt (B) van het laadstation is 2 meter voor het 
laadstation. 

3.Er bevinden zich geen obstakels en andere dingen tussen A en B.
4.Indien het laadpunt op de grond is geplaatst, mag hij niet op oneffen grond worden geplaatst of als 
het gras hoger is dan 5 cm onder het laadpunt. Het gebied van het laadstation en het "laadgebied" 
moeten op een vlakke ondergrond liggen. Wanneer LUBA op het laadstation is geplaatst, moet de 
laadplaat vlak zijn.

4.In het midden van verschillende obstakels zoals 2 muren, een wand en een boom, enz.).

3.2 Zoek een geschikte plek om het laadstation te plaatsen

18
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Correcte instellingen van het laadstation:

De plek om het laadstation te plaatsen moet een vlakke en stevige ondergrond zijn, ook het "laadgebied" 
(ongeveer 2 m voor het laadstation) moet op een vlakke en stevige ondergrond zijn, waar het gras kort is.

NL

Incorrecte instellingen van het laadstation:

1.Laadstation niet op een helling opstellen.

2.Bij een oneffen oppervlak dat ervoor zorgt dat het laadstation niet vlak op de grond staat, verwijder 
dan grote obstakels onder het laadstation.

19
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NL3.3 De RTK-basis wordt geïnstalleerd op het laadstation  

Als het referentiestation op laadstation is geplaatst, moet dit als volgt worden ingesteld:

Correcte instellingen:
1. Open lucht.

2. Een zijde naast de muur en slechts één richting is binnen de muur, andere richtingen moeten 
volledig vrij zijn.

Overzicht van de installatie wanneer deze voltooid is:
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NLInstallatiepakket:

Installatieproces

1. Leg de 2 meter lange RTK-verlengkabel van punt A naar punt B en monteer de lijnconnector op inter-
face B achter het laadstation.

RTK

Bevestigingsstang

Bumper Drietand grondpen

Accessoirepakket A: 

voor stroomvoorzieningInstallatiepakketten 

Accessoirepakket B: 

Sle

Laadstation

Verlengkabel voor 

stroomtoevoer van 10 m

B

A

21

RTK-accessoirepakket voor wandmontage

RTK-stroomadapter
RTK-verlengkabel 10M



NL2.Schroef de 10M verlengkabel voor de stroomtoevoer in interface C van het laadstation.

3.Zoals weergegeven in de afbeelding, draai twee metalen staven in één metalen paal en draai vervol-
gens de drietandige grondpen met de metalen paal.

4.Bevestig het laadstation met bevestigingsschroeven op een vlakke, stevige ondergrond. Steek de 
drietandige grondpen in en bevestig deze zoals weergegeven in de afbeelding en houd de metalen 
paal rechtop.

5.Monteer de RTK-antenne met vier schroeven op de metalen paal. De hoogte van de RTK-antenne kan 
worden afgesteld, zoals weergegeven in de afbeelding.

C
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NL

3.4 LUBA RTK-referentiestation instructies voor montage op de muur

Correcte instellingen:

6.Sluit 2M RTK-verlengkabel aan op de kabel van het referentiestation RTK-antenne.

7.Sluit de 10M verlengkabel voor de stroomtoevoer aan met de stekker en plaats de stekker in het 
stopcontact.

  Door het RTK-basisstation op een hoge plaats te installeren, krijgt LUBA een beter signaal. U kunt het 
RTK-basisstation op een hoge plaats in huis installeren door de onderstaande instructies voor de 
installatie te volgen.

8.Controleer of het LED-lampje op het laadstation groen brandt. Als het groen brandt, is alles in orde.  
Als het rood brandt, trek de stekker uit het stopcontact en laad opnieuw op.

9.Controleer het LED-lampje op de RTK-antenne. Het zou moeten knipperen in groen, wacht tot de 
LED op de RTK-antenne constant groen brandt (dit duurt enkele minuten).

≥ 90。
≥ 90。
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1. Kies een geschikte installatieplaats op een hoge plaats in uw woning.
2. Plak de sticker op de muur die de positie van de boorgaten aanduidt en boor de gaten (8 mm) op de juiste 
positie.

NLIncorrecte instellingen:

Overzicht van de installatie wanneer deze voltooid is.

Installatiepakket :

Installatieproces:

RTK-stroomadapter RTK-verlengkabel 10MRTK gemonteerd 
op de muur 

Accessoirepakket

24



3.Breng de expansieschroeven aan in de geboorde gaten.

4.Plaats het RTK-basisstation op de sticker en draai de schroeven vast.

NL

5.Sluit het 10M-uiteinde van de RTK-verlengkabel aan op het RTK-referentiestation en sluit het andere 
uiteinde van de RTK-verlengkabel 10M aan op de RTK-stroomadapter en schakel de stroom in.

25



6.De installatie is klaar.

Installatieproces:

Products include:

Als u een L-vormige montagestang heeft aangeschaft, kunt u de onderstaande instructies volgen om het 
RTK-basisstation te installeren.

L-vormige montagestang1

Boorpositie indicatiesticker3 Kabelgesp*34

Expansieschroef*42

NL

3.5 LUBA RTK-Referentiestation en Installatie-instructie voor de L-vor-
mige montagestang aan de muur.
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NL

Overzicht van de installatie wanneer deze voltooid is.

Installeer NIET onder dakranden of goten.3

Wrong settings:

Installeer NIET op een hoge muur.1 Installeer de antenne NIET omringd door muren 
of in overdekte gebieden.

2

Correcte instellingen:

≥ 90。

≥ 90。

Installeer aan de muur, in een open gebied.1 Installeer op het dak, ver weg van obstructies
die het signaal kunnen beïnvloeden.

2
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NLInstallatieproces:

1. Kies een geschikt installatiegebied aan de buitenmuur van uw huis.
2. Plak de sticker op de muur die de positie van de boorgat aanduidt en boor het gat op de juiste positie.

3.Breng de expansieschroef aan in het geboorde gat.

4. Bevestig de montagestang aan de muur met de expansieschroef en draai de moeren van de expansi-
eschroeven vast met een moersleutel.
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6. Sluit het 10M-uiteinde van de RTK-verlengkabel aan op het RTK-referentiestation en bevestig de 
kabelboom met een kabelbinder langs de L-vormige montagestang.

5. Monteer het RTK-referentiestation aan de voorkant van de L-vormige montagestang (let op: de 
antenne moet eerst op het RTK-referentiestation worden geïnstalleerd).

7. Sluit het andere uiteinde van de RTK-verlengkabel 10M aan op de RTK-stroomadapter en schakel de 
stroom in.

8.De installatie is klaar.
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1.Plaats geen voorwerpen op de garage om schade aan de garage te voorkomen en het signaal van het 
voertuig te beïnvloeden. 

2.De afdekking van de garage kan in een hoek van 30° worden opgetild en kan niet tot verticale stand 
worden geopend. Til het niet met geweld naar boven.

3. Als er in de winter veel sneeuw ligt in uw gebied, wordt aanbevolen om de maaier in de winter binnen 
op te slaan. Als u het moet gebruiken, verwijder dan de sneeuw op de garage alvorens met maaien te 
beginnen. En controleer voor het openen van de afdekking van de garage of er ijs op de as zit. Verwijder 
eventuele ijsvorming alvorens de afdekking van de garage te openen.

3.6 LUBA garage installatie

Bevestig de afdekking van de garage aan de bovenzijde van het laadstation van voren naar achteren en draai de twee 
schroeven aan de achterkant van de afdekking van de garage vast om de montage van de garage te voltooien.

Opmerking:

max 30。

30

Indien u een garage hebt gekocht, kunt u deze installeren door onderstaande instructies te volgen.



MAMMOTION LUBA is een differentieel aangedreven (4WD) robotmaaier met vierwielaandrijving. 4WD stelt 
LUBA in staat om de grenzen van het maaiwerk te overschrijden.
De robotmaaiers uit de LUBA-serie zijn uitgerust met RTK GNSS-navigatiesystemen en virtuele cartografie. 
Dit stelt de gebruiker in staat om hun maaiklus aan te passen met verschillende maaigebieden en -tijden 
in de Mammotion-applicatie. Ze bieden een perfecte oplossing voor gazononderhoud met een echte 
handsfree ervaring.

4. Voorbereiding en activering                                                    

4.1 MAMMOTION APP download en Installatie

Mammotion App Android Versie:
Android App Download link :

Mammotion App IOS Versie:
IOS App Download link:

31

Android App Download IOS App Download

NL



NL4. Voorbereiding en activering                                                    

1.Zet de Positie en Bluetooth op uw telefoon aan. Klik op Aanmelden en selecteer het land en voer uw 
e-mailadres in.
             
2.Klik vervolgens op "Verzend verificatie”. Er wordt een verificatiecode naar uw e-mail gestuurd (als u de 
verificatiecode niet ontvangt, controleer uw map met ongewenste e-mail of controleer de blacklist van 
uw e-mail en wacht enkele minuten en probeer opnieuw op de code te klikken).

3. Voer de verificatiecode in (de verificatiecode is 10 minuten geldig, wanneer dit wordt overschreden, 
klik opnieuw op de knop "Verificatie verzenden" en ontvang de nieuwe code) op de app en klik op 
Volgende om het wachtwoord in te stellen. 

4.Klik op "bevestigen" om de aanmelding af te ronden.

4.2 MAMMOTION account aanmelden en inloggen

Hoe aan te melden:

32

Sign up

57s

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Set password

9:41

Login

Confirm

Repeat password

Enter password

Sign up

Send verification

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

9:41

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to access this 
device`slocation?

While using the app

Only this time

Don`t allow

9:41

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to find, 
connect to and delermine the relative 

positon of nearby devices?

Allow

Don`t allow

Controleer uw 
e-mail om de 

verificatiecode te 
ontvangen

Stel het wacht-
woord in en klik op 
"bevestigen" om het 

aanmelden te 
voltooien



NL

1.Voer uw account en wachtwoord in om u aan te melden.

Hoe aan te melden:

1. Lees de handleiding op de Mammotion-app zorgvuldig door;
2. Zorg ervoor dat de beveiligde sleutel op LUBA is ingevoerd.

3.  Zorg ervoor dat uw LUBA is ingeschakeld (met de LED-indicator op de voorbumper constant groen 
brandt)
Controleer of de afstand tussen uw telefoon en LUBA kleiner is dan 3 meter;
4. Zorg dat er een goed WIFI- of hotspot signaal is;

Nadat gebruikers voor de eerste keer inloggen op de app, drukt u op Apparaat 
toevoegen.

Opmerking:

4.3 Voeg uw LUBA toe aan de Mammotion-app, instellen en zelfcontrole:
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Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

9:41

Login to consent Privacy Agreement User Agreement



NL

Indien         wordt weergegeven, moet u even wachten.

Eén LUBA kan worden gekoppeld aan SLECHTS ÉÉN Mammotion-account. Met één Mammotion-ac-
count kunnen meerdere LUBA's worden toegevoegd. Verschillende telefoons kunnen hetzelfde Mammo-
tion-account gebruiken. Slechts één telefoon kan één LUBA tegelijk bedienen. 

De taak- en kaartgegevens worden in LUBA zelf opgeslagen, dus wanneer u verschillende telefoons 
gebruikt met dezelfde LUBA, worden de kaart- en taakgegevens gesynchroniseerd.

1. Klik op “+” om de initialisatie van LUBA te starten

2.Lees de richtlijnen voor initialisatie zorgvuldig en zorg ervoor dat de richtlijnen worden gevolgd.

3. Druk lang (5 seconden) op de aan-/uit knop van LUBA en schakel LUBA in.

Procedure

Bezig met 
laden

34

9:41

Add device

Place the phone as close to the target 
device as possible.

+

Add a Device

1

Welcome to use the LUBA mower！
please dismantle and deploy it with me

Guidelines

9 41

Start

Skip

9 41

Install the base station and charger according 
to the instructions to ensure thatThe upper part 

of the base station is not sheltered 
by buildings or trees,Turn on the power and wait 

until the indicator turns green

Base station requirements

≥2M ≥2M

≥2M

Next

9 41

Install the base station correctly according 
to the instructions

Base station installation

Next

Please take out the key from the box and insert 
it into the key hole

Insert the key

9 41

Next

9 41

Insert the impact bar in front of the mower with 
the indicator lamp facing up

Install the impact bar

Next

1.5M

Method I
Manually move the LUBA to the charging pile and ensure 
it is in the charging state.

Place the LUBA 1.5 meters in front of the charging pile, 
ensure that the rear of the LUBA is aligned with the 
charging pile, andclick Start - Return - Start on he 
vehicle body in turn.

Method II

OK

9 41

Connect charging

Lees de richtlijnen 
aandachtig en volg 

de deze op

Steek de 
voorbumper in 
LUBA met de 

richtingaanwijzer 
naar boven gericht

Steek de beveilig-
de sleutel in LUBA 
zodat u LUBA kunt 

inschakelen

Zet het laadstation 
op de juiste plek

Zet het RTK-referen-
tiestation op de 

juiste plek

Plaats LUBA op het 
laadstation



NL4. Voeg LUBA toe aan Mammotion-account.

Activeer LUBA: Na de Bluetooth-verbinding moet LUBA voor activering worden verbonden met WIFI en 
hotspot.

Selecteer WIFI en hotspot, voer het wachtwoord in en klik vervolgens op Volgende. Wacht tot de app 
laat zien dat het apparaat is toegevoegd. Klik dan op Voltooid.

Als u LUBA eenmaal aan uw account heeft toegevoegd, wordt de verbinding niet automatisch 
ongedaan gemaakt. De volgende keer dat u LUBA inschakelt, gebruikt u hetzelfde account, dan vindt u 
LUBA daar nog steeds. En als LUBA eenmaal is toegevoegd, is internet (WIFI en hotspot) niet meer nodig 
voor kaartplanning, missie-instelling en werken.

Echter, als u op afstand informatie wilt ontvangen en de status van LUBA wilt controleren, raden we u 
aan om uw hele gazon te bedekken met WIFI of de 4G-versie te gebruiken (latere versie);

De verbinding is tussen LUBA en MAMMOTION Cloud, het heeft geen invloed op de manier waarop uw 
telefoon verbinding maakt met internet, wat betekent dat u uw telefoon niet hoeft te verbinden met 
dezelfde WIFI en hotspot. U kunt uw telefoon ook instellen als hotspot als uw telefoon een goed signaal 
heeft.

De app zoekt het beschikbare WIFI-signaal in de buurt. Merk op dat we u ten zeerste aanbevelen om de 
WIFI en hotspot met de beste signaalkwaliteit te selecteren. Anders kan de activatie op een gegeven 
moment mislukken.

Opmerking: 

35

9 41

Please keep Bluetooth on the phone where
 the APP is located and LUBA is on. 

Select LUBA in the APP

Bluetooth pairing

Connecting Bluetooth

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

Connect added successful

Welcome to mowing with Mammotion Luba

Finished

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

2.Connect to Wi-Fi

OPPO 5G

12345678

Next 

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Luba-878800

Luba-52800

Luba-634200

Not connected

Not connected

Not connected

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Mammotion Luba

Next 

Auto-searching for Bluetooth device Plase wait

schakel bluetooth van 
uw telefoon in

verbind LUBA met de 
telefoon via Bluetooth

registreer uw LUBA 
bij Mammotion via 

WIFI-hotspot

LUBA succesvol 
toegevoegd



NL5. Zelf-controle:

Na de initialisatie voor de eerste keer dat u LUBA gebruikt, moet voor het hele systeem het volgende zijn 
gebeurd:
RTK-referentiestation op de juiste plek.
Laadstation op de juiste plaats.
LUBA bevindt zich op het laadstation en het laadproces moet in orde en stabiel zijn.
LUBA moet ingeschakeld zijn.
De positioneringsstatus moet in orde zijn.

De zelf-controle moet zijn zoals hieronder.

1.Indien de “Bluetooth-verbinding” niet tot stand komt, controleer of Bluetooth van uw telefoon is inges-
chakeld en de afstand tussen uw telefoon en LUBA (moet binnen 5 meter zijn).
2.Als LUBA op laadstation staat maar niet laadt (opladen mislukt), controleer of het laadstation op een 
goede plek staat en of de laadpoort aan de onderkant van LUBA naar de laadpoort op de paal gericht is;
3.Als de positioneringsstatus slecht is ("RTK-referentiestation" mislukt). Controleer of het RTK-referentiestation 
op de juiste plek staat, is ingeschakeld en naar behoren werkt (groen lampje brandt overdag continu) 

Opmerking:
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9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Enter LUBA

9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Zelf-controle Zelf-controle moet met 
succes zijn uitgevoerd



NL

Ontkoppelen: Ontkoppel de toegevoegde LUBA.

Firmware versie: Controleer de versie van de Firmware van verschillende 
onderdelen op LUBA.

Upgraden: Upgrade de Firmware, als er een rode stip is, betekent dit dat u 
nieuwe firmware heeft en de upgrade kunt uitvoeren.

Feedback: Als u problemen ondervindt bij het gebruik van LUBA, kunt u 
hier de feedback indienen via onze logboeken op de app.

De WIFI en hotspot-verbinding van LUBA heeft geen invloed op de normale taak en werking van LUBA, 
wanneer LUBA eenmaal is geregistreerd en voor de eerste keer is geïnitialiseerd.

Opmerking:

4.4  Basis bediening en app interface introductie op de startpagina

De startpagina ziet er als volgt uit:

Instellingen：
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My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

Voeg een nieuwe LUBA toeMerk op

Bluetooth van LUBA
WiFi van LUBA

De batterij van LUBA
LUBA Nr.

Gebruikerscentrum

Instellingen

Upgraden

Kaartpagina invoeren

verschillende LUBA-apparaten) 
op dit Mam motion-account

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.1 Upgraden van Firmware:

NL

1.Controleer of uw LUBA is ingeschakeld (met het LED-lampje op de voorbumper die groen brandt;).(图)
2.Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en LUBA kleiner is dan 3 meter.
3.Zorg voor een goed stabiel WIFI-signaal.

4.Schakel LUBA NIET uit of koppel de WIFI en hotspot verbinding niet af tijdens het upgraden, anders 
kan het upgraden mislukken.

1. Verbind LUBA met de WIFI of Personal hotspot door te klikken op "Netwerkinstellingen”, Verbinden via 
WIFI of Personal hotspot-verbinding is klaar (met           wordt          );

Procedure van upgraden:

5. Basis bediening en app interface introductie op 
de startpagina                                                                                        

Voorbereiden:
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Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



NL5. Basis bediening en app interface introductie op 
de startpagina                                                                                        

Om de upgrade te starten: klik op de knop "Upgrade" in de instellingen of het  symbool om het 
Upgraden te starten.

4.Het berichtenvenster laat zien wat er nieuw is in de firmware. Klik op "Upgrade met één klik”

5.Wacht tot het upgraden is voltooid (zorg ervoor dat WIFI en hotspot beschikbaar is tijdens de upgrade).
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My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

����

Firmware upgrade

1.3.2.243

·add new feature of led control

·fixed some issues

Luba-MATFBJZP

One-click upgrade

NEW



NL

5.Wanneer de APP aangeeft dat LUBA succesvol is geüpgraded, schakelt de LUBA automatisch uit, houd 
ongeveer 10 seconden LANG ingedrukt totdat de LED-zijverlichting aangaat.

6.Als de upgrade is mislukt, controleer de WIFI en hotspot-verbinding en probeer het opnieuw.

7.Controleer of de firmware van LUBA en APP al de nieuwste firmware heeft bereikt door te klikken op 
“versie instellen”. Indien dit het geval is, kunt u vervolgens LUBA starten met de nieuwste firmware. Als 
dit niet het geval is, neem dan contact met ons op om het probleem op te lossen.
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37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...
Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart
automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press
 for about 10 seconds）

OK

Upgrade failed

Please restart LUBA manually and try again

Cancel

Re-upgrade

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.2 Hoe de firmware versie en de app-versie te controleren:

Controleer de firmware versie:

Belangrijke informatie over hoe u feedback kunt geven:

1.Gaarne beschrijven WAT het probleem is, WANNEER en WAAR het probleem optreedt. Het helpt ons 
enorm om het probleem op te lossen.
2.Maak indien mogelijk een foto of video en upload de foto's en video's ook naar ons.

5.3 Problemen en logboek feedback 

Controleer de app-versie:

NL
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Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings
Firmware version

DeviceVersion

Main controller

Communication module

Right motor driver

Rtk rover station

1.3.4.205

1.3.2.944

1.1.1.430

1.1.1.102

7361

9 41

My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

User Center

9 41

Account name

tao.zeng@XXX.com

Version number

Log out

1.3.8(release)
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6. Basis bediening en app interface introductie op 
de kaartpagina                                                                                      

Hieronder vindt u de interface van de pagina voor kaarten en bediening:

Feedback proces:

1.Zorg er tijdens het feedback proces voor dat zowel de Bluetooth- als de WIFI en hotspot verbinding 
goed is. En de afstand tussen uw telefoon en LUBA is kleiner dan 3m.

Opmerking
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My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings

Feedback

9 41

Question feedback

Contact E-mail

Picture

Video (required)

Submit

Please fill in question

E-mail

37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...
Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart
automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press
 for about 10 seconds）

OK

Describe the issue/odd 
performance, and describe 
what the issue is, when and 
where the issue apprears. 

Upload images of the issues, 
your lawn, and screenshot of 
Mammotion APP.

Upload Video of the issues 
including how LUBA oddly 
performs, your lawn, and the 
Mammotion APP.

Your email address



6. Basis bediening en app interface introductie op 
de kaartpagina                                                                                      

NL

1. Terug naar vorige pagina: naar de startpagina
2. LUBA status. De status is als volgt:

3. Apparaat nummer
4. Handleiding berichtvenster
5. Batterijvermogen van de grasmaaier
6. Bluetooth-verbindingsstatus. Als de Bluetooth succesvol is verbonden, zal deze zwart gaan branden. 
Wanneer dit niet het geval is, dan grijs
7. Positioneringsstatus: De status van de positie kan "Goed" of "Niet beschikbaar" zijn. Indien "Goed" kan 
LUBA normaal werken, met "Niet beschikbaar" kan LUBA de automatische navigatie niet doen en 
werken.
Wanneer uw LUBA ergens stopt met werken, controleer dan eerst de status van de positionering. 

STATUS

laden

terugkeren

werken

verbindingspad plannen

initialiseren

klaar

taak plannen uitgeschakeld

gepauzeerd

obstakel planning

vergrendelen

Positionering niet beschikbaarPositionering goed
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NLKlik op het "POS"-symbool om meer gedetailleerde informatie over de positioneringsstatus weer te 
geven. Zoals hieronder weergegeven:

Bluetooth-kwaliteit: laat de sterkte van de Bluetooth-verbinding zien.
Aantal satellieten: Het aantal satellieten dat door LUBA is waargenomen. Als een van de 2 nummers 
lager is dan 20, bestaat het risico dat de positiestatus "Niet beschikbaar" is. Wanneer dit probleem 
optreedt, rijd/stel dan LUBA en het taakgebied in op een meer open luchtgebied zodat LUBA meer 
satellieten uit de lucht kan ontvangen.
Positioneringsstatus: 4 Wanneer RTK goed is, zijn anderen niet goed. Zoals beschreven in onderstaande 
pagina:
Tijdsverschil: Tijdsvertraging van gegevens van RTK-referentiestation
S.D: Standaardafwijking van positionering.

Bluetooth-kwaliteit

Aantal satellieten

Positioneringsstatus

betekenis referentiewaarde reden voor buiten de 
referentiewaarde

Tijdsverschil

S.D.

De kwaliteit van de 
Bluetooth-verbinding

het aantal satellieten dat 
door LUBA 
is waargenomen

Positioneringsstatus

Tijdsvertraging van 
gegevens van 
RTK-referentiestation

standaardafwijking van
de positionering

Telefoon te ver van LUBA verwijderd

LUBA kan niet genoeg satellietgegevens
verzamelen
 (controleer het aantal satellieten).

zie de pagina hieronder

1  RTK-referentiestation is constant
Defect (0)
2.De afstand vanaf het referentiestation 
en LUBA is te groot. 3.er staat een hoge 
betonnen muur/ grote metalen/ zeer 
dichte rij bomen tussen het 
referentiestation en LUBA

positionering niet beschikbaar

Good

>20

4

0<Tijdsverschil<20s

0<S.D.<0.1
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27(21)

0.1 56,0.254

5

4.5

Number of satellites
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Age of differential

S·D



NL

Voorbereiden:

Positioneri
ngsstatus

0

1

2&4

5

betekenis nauwkeur
igheid

reden uit te voeren

geen 
positionering

geen satellietsignaal ontvangen 
(in de kamer/ LUBA gedekt/ defect)

positionering
op één punt

Enkele
meters

20cm-1m

op minder 
dan 5cm

zwevende 
positionering

Positionering
VASTZETTEN

8. Instelling: 

① De snelheid van de LUBA kan alleen worden ingesteld in handmatige besturing 
② Als regensensor in- of uitgeschakeld is.
③ logica voor het ontwijken van obstakels.
9. Terugkeren naar het midden van de kaart.
10. Terugroepen en opladen.
11. Achtergrond kaart.
12. Knop voor handmatig sturen rechtsom/linksom rijden.
13. Laadstation
14. LUBA rood symbool pijlpunt richting
15. Taak aanmaken. Klik hier om een nieuwe kaart aan te maken met taak voor grasmaaien.
16. Oplaadgebied
17. Knop handmatig vooruit/achteruit rijden

1.Als het MAMMOTION-account al is voltooid, meldt u zich aan en voegt u LUBA toe aan uw account.
2.Controleer of zowel de LUBA-firmware als de app over de nieuwste versie beschikken. 
3.Wanneer u het laadstation en het RTK-referentiestation op de juiste plek hebt geïnstalleerd.
4.Controleer uw gazon, zorg ervoor dat er geen natte delen in het gazon zijn die schade kunnen veroor-
zaken aan de LUBA. 
5.Maak een overzicht van uw huis, uw gazon en neem alle obstakels op, beslis vervolgens waar u de 
virtuele grenzen van taakgebieden en no-go zones wilt instellen.

LUBA ontvangt helemaal geen 
RTK-referentiestation (controleer 
a.u.b. "tijdsverschil"):
1) RTK-referentiestation defect.
2) LUBA te ver verwijderd van het 
referentiestation
3) het overdrachtspad van het 
signaal van het referentiestation en 
LUBA is bijna volledig belem-
merd/bedekt

1.LUBA kan niet genoeg satelliet-
gegevens ontvangen (controleer 
a.u.b. "aantal satellieten")
2. RTK-referentiestation ontvangt 
onvoldoende satellietgegevens 
(controleer het LED-lampje op het 
referentiestation)

Afstellen positioneringsstatus

Rijd LUBA naar/stel taakgebied in 
naar een meer open luchtgebied.

1. controleer of het LED-lampje op het 
RTK-referentiestation constant groen 
brandt.
2 controleer de afstand tot het 
referentiestation en LUBA
3. controleer of er een hoge betonnen 
muur/grote/metalen/zeer dichte rij 
bomen tussen het referentiestation en 
LUBA aanwezig is
4. verplaats het referentiestation naar 
een meer open luchtgebied

1 Zet het RTK-referentiestation 
in een open gebied.
2 Rijd LUBA naar/stel het 
taakgebied in naar een meer 
open luchtgebied.

Goed, nu kan LUBA worden gebruikt!
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Kaartpagina bij het aanmaken van een Taak:

1. Terug naar vorige pagina: naar pagina kaarten en bediening
13. Laadstation
14. LUBA rood symbool pijlpunt richting
17. Knop handmatig vooruit/achteruit rijden
19. Grens van het taakgebied (nog in tekening)
20. Richtingslijn vanaf de huidige plaats van LUBA en startpunt.
21. Knop “Gereed”, druk op deze knop om de werkplanning te beëindigen en uw werkgebied af te sluiten
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DoneCancel

1 17

13212214 20

19

6.Vul eventuele grote gaten in uw gazon.
7.Als LUBA aan het werk is, zorg er dan voor dat er geen personen, kinderen, huisdieren of andere bewegende 
dingen op uw gazon aanwezig zijn.
8.We raden ten zeerste aan om het gebied zonder duidelijke gaten, geulen, boomwortels of andere obstakels in de no-go-zone te 
plaatsen.
9.LUBA kan slechts gebruikt worden als de voorbumper aan is en de LED indicator op de voorbumper ingeschakeld is.



NLOpmerking: indien “Gereed” is ingedrukt, betekent dat er direct een taakgebied wordt aangemaakt, één 
grens loopt van het startpunt tot de huidige locatie van LUBA. Als in het beeld, “Gereed” wordt aangek-
likt, zal er een driehoekig taakgebied worden gemaakt.
Een andere manier om het aanmaken van een taak te voltooien, is door LUBA handmatig terug te 
sturen naar het startpunt van het taakgebied. Zodra LUBA het startpunt bereikt of een ander punt op de 
reeds bestaande grens.
We raden u aan de tweede manier te gebruiken om het maken van het gebied te voltooien of op zijn 
minst op de knop "Gereed" te klikken als u zich in de buurt van het startpunt bevindt.

22.Knop “Annuleren” indrukken om het plannen van een taak te annuleren. 
Opmerking: 
Bij het maken van een taak kunt u de knop “terugroepen en automatisch opladen” niet vinden. U moet 
het maken van een taak eerst annuleren of voltooien.

Bij het maken van een taak kunt u de knop “terugroepen en automatisch opladen” niet vinden. U moet 
het maken van een taak eerst annuleren of voltooien.

23. Taakgebied (geselecteerd).
24. Verbindingspad.
25. No-go zone.
26. Bewerk het taakgebied (toevoegen/verwijderen/wijzigen taakgebied/pad/no-go zone).
27. Start de taak.

Opmerking: 

Taakgebied geselecteerd (Mogelijk missie te starten of doorgaan met het bewerken van 
het taakgebied)

Tijdens de taak:
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28. Werkroute (op de grens)
29. Werkroute
30. Laadgebied
31. Meer 
32. Pauze (wanneer LUBA automatisch werkt)
33. Geschatte taaktijd (laadtijd niet meegerekend)
34. Taakgebied
35. Taak beëindigen (ga terug naar het laadstation, de taak gaat niet verder, wanneer LUBA voor 95% is 
opgeladen)
36. Stel een onderbrekingspunt in om terug te gaan naar het laadstation en op te laden. (De taak gaat 
niet door bij het onderbrekingspunt, wanneer LUBA voor 95% is opgeladen)
37. Doorgaan met werken (deze knop "Doorgaan" werkt alleen als op de app "Pauze" wordt geklikt. Als 
de knop STOPPEN op LUBA wordt ingedrukt, moet u de knop op LUBA gebruiken om te ontgrendelen 
en verder te gaan.
38. Annuleer het laadproces
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NL7.Een taak aanmaken                                                                         

7.1 Initialisatie vóór het maken van een taak:

1.Na de “LUBA snelstart installatie” in hoofdstuk 3 dienen zowel het RTK referentiestation als het laadsta-
tion goed te zijn geïnstalleerd. (Als dit NIET het geval is, ga dan terug naar hoofdstuk 2 en 3 en voltooi de 
installatie)

2.Na de “LUBA eerste instelling en zelf-controle” in hoofdstuk 4.3, moet LUBA ingeschakeld zijn, upgraden 
naar de nieuwste versie en OP HET laadstation met afgestelde positioneringsstatus. (Als dit NIET het geval 
is ga dan terug naar hoofdstuk 2.3 om de correcte installatie van het laadstation en het RTK-referentiesta-
tion af te ronden, en hoofdstuk 4 voor de eerste installatie en controle. Indien LUBA niet op het laadstation 
staat, rijd dan met LUBA naar het 2 meter lange laadstation aan de voorkant, onderaan naar de laadpaal 
en roep LUBA terug:
3.De plek van het laadstation en LUBA moeten op de kaart worden weergegeven, zoals hieronder weerge-
geven, de positiestatus moet in orde zijn, de status van LUBA moet "Gelokaliseerd" zijn.

4.Klik op "Volgende" om de initialisatie te starten.

1.Verwijder afval, stapels bladeren, speelgoed, draden, stenen en andere obstakels. Zorg ervoor dat 
kinderen en huisdieren zich niet op het grasveld bevinden. 
2.We raden u ten zeerste aan om 10-15 cm afstand te houden als u met LUBA langs de rand van een 
muur/hek/obstakel/heg rijdt.

Opmerking:
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Located

Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Located

Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Automatic pile lowering test

Click the automatic pile lowering button at 
the bottom, and LUBA will lower the pile first 

and then return the pile

1.5M

Next

Located

Automatic pile down



7.Een taak aanmaken                                                                         NL

1.Zet het RTK-referentiestation / laadstation op de juiste plek.
2.Zet LUBA op het laadstation en de positioneringsstatus is "Goed".
3. Instellingen->"Laadstation resetten"

4.Het reeds bestaande taakgebied en schema worden verwijderd omdat het hele systeem wordt gewijzigd.

5.Voer de initialisatie uit zoals beschreven in hoofdstuk 6.1, totdat de status van LUBA verandert in 
"Gereed".

Hoe de initialisatie opnieuw uit te voeren:

5.Na de initialisatie verandert de status van LUBA in "Gereed", nu kan men beginnen met het aanmaken 
van een taak! Zoals hieronder weergegeven.

1)Als zowel het laadstation als het RTK-referentiestation niet worden verplaatst, hoeft u de initialisatie de 
volgende keer dat u LUBA opnieuw start (zoals tijdens een winter) of het taakgebied toevoegt/wijzigt/verwij-
dert, niet opnieuw uit te voeren. Zolang de status van LUBA “Gereed” is, kan het blijven werken.

2)Wanneer u het laadstation en RTK-referentiestation verplaatst, moet u de initialisatie opnieuw uitvoeren 
omdat het coördinatensysteem van LUBA en het taakgebied moeten worden gewijzigd.

Opmerking:
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Located

Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Automatic pile lowering test

Click the automatic pile lowering button at 
the bottom, and LUBA will lower the pile first 

and then return the pile

1.5M

Next

Located

Automatic pile down

Create

Please click the button “        ”to start the area planning

Ready!（Luba-100020） Settings

Charging station reset

No mowing on rainy days

APP

APP settings Device settings

Cancel Confirm

Resetting the 
PTK reference staion will clear all 
scheduled work data. do you want

to continue?

Tips



NL7.2 Maak een takenoverzicht:

1. klik op "Maken" om te beginnen met het maken van een taakoverzicht.

2. Lees de richtlijnen voor het aanmaken van taken en werken met LUBA

3.Begin met het tekenen van de grens van het taakgebied.
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Make sure that before you start mowing 
with LUBA,The height of grass shall not exceed 10cm
You can draw a map of 5000 square meters at most

Grass < 10CM 

10CM

Next

Mobile phone charging to prevent accidental loss 
of map data when the phone is out of powe

Phone power 

Next

Remove toys, wires, branches, sticks 
and other obstacles on the lawn,Keep children 

and pets away from the lawn

Clean the lawn

Next

Delineate the area along the grassland
 boundary, ensure that the distance from the 

boundary is greater than 20cm, 
and complete the closed area

Got it
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DoneCancel

Avoid touching walls or fences on the border
during the planning process to prevent
collisions during subsequent mowing
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1)  als op “Gereed” wordt geklikt, betekent dit dat er onmiddellijk een taakgebied wordt gemaakt, één 
grens zal zijn van het startpunt tot de huidige locatie van LUBA. als in de afbeelding op “Gereed” wordt 
geklikt, wordt een driehoekig taakgebied gemaakt.
Een andere manier om het aanmaken van een taak te voltooien, is door LUBA handmatig terug te 
sturen naar het startpunt van het taakgebied. Zodra LUBA het startpunt bereikt of een ander punt op de 
reeds bestaande grens.
We raden u aan de tweede manier te gebruiken om het maken van het gebied te voltooien of op zijn 
minst op de knop “Gereed” te klikken als u zich in de buurt van het startpunt bevindt.
2) Knop “Annuleren” indrukken om het plannen van een taak te annuleren. 
3) Bij het maken van een taak kunt u de knop “terugroepen en automatisch laden” niet vinden. U moet 
het maken van een taak eerst annuleren of voltooien.
4) Om veiligheidsredenen raden we u ten zeerste aan om minimaal 10 cm van muren/hekken en andere 
obstakels (zoals bomen) te houden.

5) de gebruiker moet LUBA binnen 3 meter volgen om de Bluetooth-verbinding in goede staat en om 
veiligheidsredenen te houden.

Opmerking
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4.Maak de grens tekening van 1 taakgebied af.

5.U kunt doorgaan met plannen (nog een taakgebied in dezelfde taak toevoegen, no-go zone toevoe-
gen, verbindingspad toevoegen)
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U moet LUBA eerst naar een reeds bestaand taakgebied rijden om een verbindingspad en een 
no-go-zone te creëren, omdat deze (of een deel ervan) zich in het taakgebied moeten bevinden.
U moet eerst LUBA uit het reeds bestaande taakgebied rijden om een nieuw taakgebied te creëren.
Wanneer het gebied van taak 2 overlapt. Na het maken zal het overlappend gedeelte gewoon tot het 1e 
gebied behoren. 
Voor één taak moet er minstens 1 verbindingspad tussen verschillende gebieden zijn.
We raden u ten zeerste aan om zwembaden, bloembedden, bomen en wortels, heggen en andere 
mogelijke obstakels of andere voorwerpen op het gazon als verboden gebied in te stellen.

6.Als het laadstation zich zeer dicht bij een van de taakgebieden bevindt en het "laadgebied" is verbond-
en met dit taakgebied (zoals hieronder weergegeven), is er mogelijk geen verbindingspad tussen het 
taakgebied en het laadstation.

Opmerking: 

Als het gestippelde "laadgebied" niet is verbonden met een van de taakgebieden, is er een verbindingspad 
daartussen nodig.

7.Zodra alle taakgebieden, no-go-zones en verbindingspaden zijn gemaakt, is de taakoverzicht met 
succes gemaakt. Als er niets is geselecteerd, is de taakoverzicht groen, zoals hieronder weergegeven:
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3.Als de hoogte van het gras hoger is dan 60 mm, raden wij u aan om de maaihoogte hoger dan 40 mm 
in te stellen, zorg ervoor dat u dat elke keer doet, slechts ongeveer 1/3 van de hoogte van het gras wordt 
gemaaid (bijv. als uw oorspronkelijke hoogte van het gras 60 mm is, stelt u de maaihoogte van LUBA in 
op 40 of 45 mm; als uw oorspronkelijke hoogte van het gras 9-100 mm is, stelt u de maaihoogte in op 

NL7.3 Bewerk het taakoverzicht

1.Klik op "Bewerken" om het taakoverzicht te bewerken. Momenteel kunt u alleen gebieden, no-go-zones 
en verbindingspaden toevoegen aan het reeds bestaande taakoverzicht. U kunt de grens of het pad niet 
verwijderen en wijzigen, maar we werken aan die functie. 

2.U kunt voorlopig echter het hele taakoverzicht verwijderen.

1.Zorg ervoor dat de hoogte van het gras van uw gazon max. 10 cm is. Als het gras van uw gazon hoger 
is dan 10 cm, moet u het gras eerst tot minder dan 10 cm maaien. Zoals de handleiding laat zien.
2.Vergeet niet om voorwerpen op het gazon op te ruimen en houd uw huisdieren en kinderen uit de 
buurt van LUBA wanneer LUBA aan het werk is.

Opmerking:
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Make sure that before you start mowing 
with LUBA,The height of grass shall not exceed 10cm
You can draw a map of 5000 square meters at most

Grass < 10CM 
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Next

Mobile phone charging to prevent accidental loss 
of map data when the phone is out of powe

Phone power 

Next

Remove toys, wires, branches, sticks 
and other obstacles on the lawn,Keep children 

and pets away from the lawn

Clean the lawn

Next

Delineate the area along the grassland
 boundary, ensure that the distance from the 

boundary is greater than 20cm, 
and complete the closed area

Got it



NL
LUBA 60 mm;)

4.Als zich een onverwacht probleem voordoet, druk dan op de knop STOP en vergrendel LUBA. De knop 
STOP heeft de hoogste prioriteit.

5. Als de liftsensor wordt geactiveerd, zal LUBA stoppen. Druk op de knop grasmaaien en daarna op de 
startknop om LUBA te ontgrendelen.
6. Maai uw taakgebied niet vaker dan één keer per dag. Als u te vaak maait, kan dit uw gazon beschadigen.

1.Zodra het taakgebied is ingesteld, kunt u op "MAAIEN" klikken om de werkparameters in te stellen en 
vervolgens te plannen of te maaien.

8.Parameter en schema-instelling en taak starten                  

8.1 Interface voor werkinstellingen.

8.2 Instellingen werkmodus
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Schema instellingen

geselecteerde gebied en 
geschatte tijd

instelling is gedaan, beginnen 
met werken



8.Parameter en schema-instelling en taak starten                  

NL
2.Wanneer u de taakparameter instelt, moet u het gebied van groen naar blauw selecteren, in ieder 
geval het eerste taakgebied op de kaart, of u kunt alle gebieden de eerste keer selecteren.

3.De parameterinstelling van de taak is als volgt. Er zijn drie vooraf gedefinieerde taakmodi en ook de 
aangepaste modus waarmee klanten elke taakparameter kunnen definiëren.
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Edit

����

Work settings

500m2 40 min

StartCutting height

45

Work mode Fine

Schedule

Path spacing(mm)

Task Speed

Bypass Strategy

Navigation mode

Boundary cutting

wild

Conventional

Fine

Customize

30

0.5

level2

Single Grid

On
Confirm

MODUS Beschrijving Gebruikerscase

Wild modus

Conventionele modus

Afgestelde modus

Modus aanpassen

Gebruik alleen de bumper om het 
obstakel te detecteren, omdat te veel 
hoog gras de detectie van de ultrasone 
sensor kan verstoren. Maairichting met 
enkelvoudig patroon

Maai met een hogere snelheid dan in de 
afgestelde modus, met een grotere 
afstand tussen de paden en een 
maaitraject met een enkelvoudig rooster 
(wat betekent dat het gemakkelijker is 
om wat gras ongemaaid te laten, vooral 
voor dik en dicht gras).

Maai met lage snelheid (0,3 m/s) en 
kleinere padafstanden met een dubbel 
patroon van het maaitraject.

De klant kan elke taakparameter 
definiëren

Voor gazons die lang niet worden 
gemaaid, is de hoogte van het gras 
normaal gesproken hoger dan 12 cm; 
het doel van maaien is alleen maar om 
het gras af te maaien.

Voor normale gazons bij woningen is 
het resultaat van het maaien niet zo 
goed voor gazons met sterk en dicht 
gras, maar met een hogere e�ciëntie 
dan de Afgestelde modus

Voor gewone gazons thuis. Maai het 
gras fijn, maar met een lagere 
e�ciëntie.

Voor meer gebruik op maat
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4.Nadat u op "bevestigen" hebt geklikt, is de taakparameter ingesteld.
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Opties Beschrijving aanbevolen waarde

Afstand tussen paden 
(cm) (de eenheid op de app 
is verkeerd)

Snelheid van de taak

Omzeilen strategie 
(de uitleg op de APP klopt 
niet, wordt nu opgelost)

Navigatiemodus

Grenzen maaien

Hoek van het traject

De afstand tussen 2 aangrenzende 
maaitrajecten. Aangezien onze maai-
breedte 40 cm is, als we dit instellen op 
30 cm, zou de overlap tussen 2 
aangrenzende maaitrajecten 10 cm 
zijn, als er geen positioneringsfout is 
(wat niet mogelijk is)

De snelheid van LUBA tijdens het 
maaien, een lagere snelheid geeft een 
beter resultaat voor dicht en dik gras, 
maar met een lagere e�ciëntie.

0.3-0.5

Uitgeschakeld: omzeilt het obstakel (niet 
ingesteld als no-go zone) zodra de 
voorbumper wordt geactiveerd (geen 
ultrasone sensor gebruiken), Niveau 1: 
vertraag wanneer ultrasone sensor iets 
detecteert. omzeilt het obstakel (niet 
ingesteld als no-go zone) zodra de 
voorbumper wordt geactiveerd Niveau 2: 
omzeilt het obstakel (niet ingesteld als 
no-go-zone) zodra het is gedetecteerd door 
ultrasone sensoren.

UITGESCHAKELD" is normaal in de 
wild modus. Niveau 1" wordt normaal 
gebruikt wanneer er wat hoog gras in 
het gazon moet worden gemaaid, of 
als het gazon niet zo vlak is Niveau 2" 
wordt gewoonlijk gebruikt voor vlak en 
goed gemaaid gazon.

enkel patroon voor e�ciënter maaien. 
dubbel patroon voor meer gede-
tailleerd maaien

voor meer open ruimte aan de grens, 
bevelen we “Ingeschakeld” aan, maar 
als het gazon grotendeels uit hoge 
muren/gebouwen aan de grens 
bestaat, is het beter “uitgeschakeld”

Maaitraject modus: dubbel patroon of 
enkel patroon

Maai 2 of 3 maaitrajecten langs de 
grens als deze "Aan" is

u kunt het maaitraject in verschillende 
richtingen wijzigen.

20-30
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1. Selecteer het gebied waarvoor u de planning wilt instellen

2. Stel de datum in elke week in en de starttijd van de geselecteerde datum waarop LUBA moet werken.

8.3 Schema instellingen 

3. Als u LUBA voor het eerst gebruikt, raden we u ten zeerste aan om de maaihoogte hoger dan 50 mm 
in te stellen.
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9. Vervanging van maaimessen                                                                                            

4. De planning van elke taak wordt weergegeven in het pagina van de planning.

De maaimessen kunnen worden vervangen wanneer ze beschadigd of versleten zijn. We raden aan om de 
messen elke 6 maanden te vervangen.

Benodigd gereedschap: M2.5 inbussleutel.

De LUBA MOET UITGESCHAKELD WORDEN bij het vervangen, inspecteren of reinigen van de maaimessen. 
Zorg ervoor dat de messen stevig en flexibel vastzitten. 

1.Het wordt aanbevolen om alle maaimessen tegelijkertijd te vervangen wanneer het maai resultaat er 
niet zo goed uitziet als voorheen. 
2.Het wordt aanbevolen om de messen om de drie maanden of 150 uur maaien te vervangen. Bij som-
mige soorten dik gras moet het maaimes wellicht vaker worden vervangen.

Opmerking:
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9. Vervanging van maaimessen                                                                                            
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Specificatie

Grootte grasoppervlak

Motor

Maximaal klimvermogen

 

Maaihoogte

Maaibreedte

Gebiedscapaciteit per uur, max

Batterij capaciteit

Typische laadtijd

Maaitijd op één batterijlading

Laadsysteem

Batterijtype

Virtuele grens

Auto-navigatie

Geplande route voor het maaien

Beheer van maximale zones

Detectie en vermijding van obstakels

No-go zone

Regensensor

Connectiviteit

Gebruikersinterface

Maaischema

Firmware update

Anti-diefstal

LUBA AWD 5000

Tot 5000 m²

Vierwielaandrijving (AWD)

75% helling

50 mm

30-70 mm

400 mm

500 m²

10 Ah

150 minuten

3 h

Automatisch

Lithium-ion

Ja

Ja

3 modi

10

Ja

Ja

Ja

Bluetooth, WIFI

Mammotion app

Ja

FOTA

Ja

LUBA AWD 3000

Tot 3000 m²

Vierwielaandrijving (AWD)

65% helling

50 mm

30-70 mm

400 mm

350 m²

10 Ah

150 minuten

3 h

Automatisch

Lithium-ion

Ja

Ja

3 modi

6

Ja

Ja

Ja

Bluetooth, WIFI

Mammotion app

Ja

FOTA

Ja

LUBA AIR 1000

Tot 1000 m²

Achterwielaandrijving (RWD)

45% helling

30 mm

30-70 mm

400 mm

150 m²

4,5 Ah

150 minuten

2 h

Automatisch

Lithium-ion

Ja

Ja

3 modi

3

Ja

Ja

Ja

Bluetooth, WIFI

Mammotion app

Ja

FOTA

Ja

10. Specificaties:                                                                                                            
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Vermogen om verticale 
hindernissen te passeren



10. Specificaties:                                                                                                            NL11. After-sales beleid:                                                                                                        

Probleemrapport

Informatie verzamelen

1. SN van het product * 1
2. Aankoopfactuur of ontvangstbewijs bijgevoegd 
3. Vul het serviceformulier in
4. Bijgevoegde video of foto's van storingsproblemen

Neem contact op met Mam motion of het 
lokale servicecentrum * 2

Contactgegevens van Mam Motion:
1.  E-mail (support@mammotion.com)
2. Bel ons op +86-18929287001* 3

Technische ondersteuning op afstand
pre-diagnose en probleemoplossing

Opmerking:

Verdere diagnose*4,5
 Lokaal servicecentrum 

Geschatte offerte voor reparatie
(Materialen + Arbeid + Verzending)

Betaling ontvangen

Geschatte
verzendkosten

Betaling ontvangen

Reparatie of vervanging

Repareren of vervangen

Afleveren bij klant Case
gesloten

Op afstand op 
te lossen

Voldoet aan garantie

Ga akkoord met
reparatie

1.SN staat op de sticker op de behuizing 
van de grasmaaier. Bijvoorbeeld 
***-2022****-R/N.
2.Contactpersoon Servicecentrum
Informatie:  Cneem contact op met
support@mammotion.com voor details.
3.Mam motion kantooruren, maandag tot 
en met vrijdag van 9.30 uur tot 18.30 uur. 
(BJT)
4.De klant is verantwoordelijk voor de 
verzendings- en douanekosten bij het 
verzenden van product(en) voor retourn-
ering, reparatie of diagnose. Mam motion 
zal de kosten van reparatie en verzending 
voor zijn rekening nemen als de diagnose 
resulteert in een garantiegeval.
5.Handelsfactuur is noodzakelijk voor 
internationale verzending.
6.Voor meer gedetailleerde informatie, 
raadpleeg het Mam motion after-sales 
beleid.

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

11.1 KLANTENSERVICES STROMING
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11. After-sales beleid:                                                                                                        NL11.2 DEEL I – BEPERKTE GARANTIE 

Deze MAMMOTION After-Sales Beleid (Dit “Beleid”) is slechts van toepassing op MAMMOTION-producten 
die u hebt gekocht bij geautoriseerde MAMMOTION-dealers of rechtstreeks bij MAMMOTION voor eigen 
gebruik en niet voor wederverkoop. 
Door uw product van MAMMOTION te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit beleid. 
Gebruik uw product van MAMMOTION niet als u niet in aanmerking komt of niet akkoord gaat met een 
van de voorwaarden. 
Bij het ontvangen van service, is MAMMOTION uitsluitend verantwoordelijk voor verlies van of schade aan 
uw product zolang het in het bezit van MAMMOTION is of tijdens het transport, indien MAMMOTION 
verantwoordelijk is voor het transport. 
MAMMOTION is niet verantwoordelijk voor het verlies of de openbaarmaking van gegevens, met inbegrip 
van vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen informatie of persoonlijke informatie, die in een product zijn 
opgenomen.

11.3 DEEL II – GARANTIE

Onder deze beperkte garantie garandeert MAMMOTION dat elk product van MAMMOTION dat u koopt 
vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik in overeenstemming met de door 
MAMMOTION gepubliceerde productmaterialen tijdens de garantieperiode. Het gepubliceerde product 
materiaal van MAMMOTION omvat, maar is niet beperkt tot, gebruikershandleidingen, snelstart gids, 
onderhoud, specificaties, disclaimer en in-app-meldingen.  De garantietermijn verschilt per product en 
onderdeel. Controleer de onderstaande tabel om de duur van de garantie voor uw product of onderdel-
en te verifiëren.

MAMMOTION zal proberen om uw probleem te diagnosticeren en op te lossen via telefoon, e-mail of 
online chat. MAMMOTION kan u instructies geven om software-updates te downloaden of te installeren. 
Als uw probleem niet kan worden opgelost via de telefoon of door het toepassen van software-updates, 
moet u mogelijk het product naar MAMMOTION sturen voor verder onderzoek of aan lokale door MAM-
MOTION aangewezen servicecentra. 

Wat gaat MAMMOTION doen

Alle schade veroorzaakt door misbruik of het niet opvolgen van de gebruikershandleiding en hieronder:
1)  Aanspraken van derden op u voor schadevergoeding. 
2)  Verlies, beschadiging of openbaarmaking van uw gegevens.
3) Speciale, incidentele, punitieve, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
gederfde winst, zakelijke inkomsten, goodwill of verwachte besparingen. In geen geval zal de totale 
aansprakelijkheid van MAMMOTION, haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, wederverkopers of 
service providers voor schade door welke oorzaak dan ook hoger zijn dan het bedrag van de werkelijke 
directe schade, met een maximum van het bedrag dat voor het product is betaald.  

Wat NIET door deze beperkte garantie wordt gedekt

Wanneer de after-sales service de vervanging van een product of onderdeel inhoudt, wordt het te 
vervangen product of onderdeel eigendom van MAMMOTION en wordt het vervangen product of 
onderdeel uw eigendom. Alleen ongewijzigde producten en onderdelen van MAMMOTION komen in 
aanmerking voor vervanging. 
Vervangende producten of onderdelen die door MAMMOTION worden geleverd, zijn mogelijk niet 
nieuw, maar ze zullen in goede staat verkeren en op zijn minst functioneel gelijkwaardig zijn aan de 
originele garantie van het product of onderdeel. 
Een vervangend product of onderdeel wordt gedekt voor de resterende tijd van de garantie van het 
oorspronkelijke product.

Vervanging van producten en onderdelen
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1.De garantieperiode voor een product gaat in op de dag dat dergelijke producten worden geleverd.

2.Indien u geen factuur of ander geldig aankoopbewijs kunt overleggen, gaat de garantieperiode in 
vanaf 90 dagen na de productiedatum die op het product staat vermeld, tenzij anders is overeenge-
komen tussen u en MAMMOTION.

3.Gebruikers dienen de verzending zelf te regelen als gebruikers de producten naar een lokaal service-
centrum of MAMMOTION fabriek willen sturen voor verdere diagnose. MAMMOTION zal het product 
kosteloos repareren of vervangen en terugsturen naar gebruikers als het probleem onder deze Beperkte 
Garantie valt. Als dit niet het geval is, kan MAMMOTION of een aangewezen servicecentrum een vergoed-
ing in rekening brengen.

4.MAMMOTION garandeert dat, met inachtneming van onderstaande voorwaarden, Garantie Reparatie 
Service kan worden aangevraagd. Neem contact op met MAMMOTION of uw geautoriseerde MAMMO-
TION-dealer voor meer informatie. U dient een reparatieformulier of RMA (Return Material Approval) in 
te vullen, dat samen met het te repareren apparaat naar ons moet worden opgestuurd.

5.DOA (dead-on-arrival, defective-on-arrival, en/of damaged-on-arrival), verwijst naar goederen die bij 
aankomst defect zijn. Na ontvangst van goederen van MAMMOTION, of de geautoriseerde dealer, en het 
product beschadigd lijkt te zijn of defect is. Neem in een dergelijke toestand contact op met MAMMO-
TION of uw geautoriseerde MAMMOTION-dealer om te identificeren en te bevestigen voor vervanging.

6.Vervanging is van toepassing op DOA-gevallen. Het moet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de 
goederen worden aangevraagd. De vervanging wordt voltooid binnen 30 kalenderdagen na ontvangst 
van de voltooide goederen, inclusief alle originele accessoires, hulpstukken en verpakking.
RMA (Return Material Approval), vul het formulier van MAMMOTION in, scan en e-mail naar 
support@mammotion.com.

Alvorens after-sales service te verkrijgen, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

1.Volg de procedures die door MAMMOTION zijn gespecificeerd, zoals weergegeven in het gedeelte "MAM-
MOTION Algemene klantenservice stroom". Maak zelf een back-up van alle gegevens op uw product. 

2.Verwijder alle gegevens, met inbegrip van vertrouwelijke informatie, eigendomsinformatie en persoonlijke 
informatie, van het product, met uitzondering van de logboeken van drives. Of, indien u dergelijke infor-
matie niet kunt verwijderen, de informatie aanpassen om toegang door een andere partij te voorkomen of 
om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens zijn onder de toepasselijke wetgeving. MAMMO-
TION is niet verantwoordelijk voor het verlies of de openbaarmaking van gegevens, met inbegrip van 
vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen informatie of persoonlijke informatie, op een product dat is terug-
gestuurd of waartoe toegang is verkregen voor garantieservice. 

3.Geef MAMMOTION indien nodig alle systeemwachtwoorden. Geef MAMMOTION voldoende en veilige 
toegang tot uw product, zodat MAMMOTION service kan verlenen als dat nodig is. 

4.Verwijder alle aanvullende onderdelen, aanpassingen en hulpstukken die niet onder de garantie vallen. 

5.Zorg ervoor dat het product of onderdeel vrij is van wettelijke beperkingen die vervanging verhinderen. 
Als u niet de eigenaar bent van een product of onderdeel, dient u toestemming te krijgen van de eigenaar 
zodat MAMMOTION garantieservice kan verlenen.

Wat te doen alvorens after-sales service te ontvangen

Als een product niet functioneert zoals gegarandeerd tijdens de garantieperiode, kunt u after-sales 
service verkrijgen door contact op te nemen met de plaatselijke MAMMOTION-dealer of via 
support@mammotion.com. Voor de garantieservice moet u een geldig aankoopbewijs, ontvangstbewijs 
of bestelnummer (voor MAMMOTION Directe verkoop) en het serienummer van uw producten overleg-
gen. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor services die niet door deze beperkte garantie 
worden gedekt. Neem contact op met MAMMOTION voor specifieke informatie over uw locatie.
Let op dat de garantieservice slechts beschikbaar is in de betreffende MAMMOTION-service regio's waar 
u het product van MAMMOTION hebt gekocht.

Hoe aanspraak te maken op garantieservice
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NLTabel voor onderdelengarantie:

*MAMMOTION behoudt zich het recht op interpretatie voor deze beperkte garantie voor en is mogelijk 
niet in staat om elke gebruiker op de hoogte te stellen wanneer er updates plaatsvinden. Raadpleeg de 
o�ciële website voor meer informatie en updates.

Uw overige rechten
Deze beperkte garantie biedt u aanvullende en specifieke wettelijke rechten. U hebt mogelijk andere 
rechten volgens de toepasselijke wetten van uw provincie of rechtsgebied. Het is mogelijk dat u ook 
andere rechten heeft op grond van een schriftelijke overeenkomst met MAMMOTION. Niets in deze 
beperkte garantie tast uw wettelijke rechten aan, inclusief rechten van consumenten onder wet- of 
regelgeving met betrekking tot de verkoop van consumenten producten waarvan geen afstand kan 
worden gedaan of die niet kunnen worden beperkt door overeenkomst.

Model

Onderdeel

Hoofdbehuizing

Batterij

Accessoires Laadstation en RTK-antenne

Beperkte garantieperiode

2 jaar

2 jaar

1 jaar

Geen garantie

Geen garantie

Geen garantie

Band

Decoratie/uiterlijk onderdelen

Maaimessen

Slijtage
onderdelen

LUBA
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1.Onderhoud van motoren en maaimessen (na elke maaitaak)

Om uw LUBA altijd in goede staat te houden, moet u uw LUBA na het maaien altijd reinigen. Het reinig-
ingsproces in de gebruikershandleiding MAMMOTION geeft aan dat u het maaisel, takjes, bladeren of 
stof moet verwijderen en de grasmaaier in goede staat moet houden. 

1.1 Schakel de grasmaaier uit en draai deze om op een relatief zachte ondergrond. Pak vervolgens een 
hulpmiddel om het maaisel, takjes of bladeren van de onderkant van de grasmaaier te verwijderen. Zorg 
ervoor dat de schijven van het maaimes schoon zijn en niet gaan klemmen. 
1.2 Als de grasmaaier voor een lange tijd wordt opgeslagen, is het beter om anti-roestolie op de maa-
imessen aan te brengen nadat u deze hebt gereinigd.
1.3 Houd de motoras van de naafmotor droog en schoon voor langdurige opslag.
1.4 Het wordt aanbevolen om de maaimessen elke 3 maanden of 150 uren grasmaaien te vervangen.

2.Onderhoud van de batterij

2.1 Houd een batterijniveau van 50% tot 60% voor langdurige opslag.
2.2 Laad de batterij eens in de 90 dagen volledig op.
2.3 Reinig en zorg ervoor dat de oplaadpoorten op de maaier na zeer droog en schoon zijn 
na elke maaitaak. 

3.Onderhoud van de buitenkant (na elke maaitaak)

1.1 Reinig de afdekking en de wielen met leidingwater en zorg ervoor dat er geen maaisel of stofresten 
op liggen.
1.2 Als er schade optreedt, vervang dan de kapotte onderdelen zo mogelijk.

We bieden klanten after-sales services, met uitzondering van de volgende omstandigheden:
1.Schade door botsingen veroorzaakt door niet-productiefactoren, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot gebruikersfouten.
2.Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging, demontage of opening van de behuizing die niet in 
overeenstemming is met o�ciële instructies of handleidingen.
3.Schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik of bediening die niet overeenkomt met 
o�ciële instructies of handleidingen.
4.Schade veroorzaakt door een niet-geautoriseerde serviceprovider.
5.Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging van circuits en mismatch of verkeerd gebruik van de 
batterij en lader.
6.Schade veroorzaakt door gebruikers die de instructies en handleidingaanbevelingen niet opvolgen.
7.Schade veroorzaakt door gebruik in slechte condities van het gazon (d.w.z. grote natte gebieden 
zonder no-go-zones in te stellen, veel stenen die erop liggen, enz.)
8.Schade veroorzaakt door gebruik van het product in een omgeving met elektromagnetische interfer-

13.Disclaimer

12.Onderhoudshandleiding
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entie (d.w.z. in mijnbouwgebieden of in de buurt van radiozendmasten, hoogspanningskabels, sub-sta-
tions, enz.).
9.Schade veroorzaakt door het gebruik van het product in een omgeving met interferentie van andere 
draadloze apparaten (bijv. zender, video-downlink, WiFi-signalen, enz.).
10.Schade veroorzaakt door betrouwbaarheids- of compatibiliteitsproblemen bij gebruik van niet-geauto-
riseerde onderdelen van derden.
11.Schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat met een bijna lege of defecte batterij.
12.Verlies of beschadiging van uw gegevens door een product.
13.Willekeurig softwareprogramma, ongeacht of het bij het product is geleverd of later is geïnstalleerd.
14.Falen van, of schade veroorzaakt door, producten van derden, inclusief die welke MAMMOTION op uw 
verzoek kan leveren of integreren in het product van MAMMOTION.
15.Schade als gevolg van enige niet verstrekte technische of andere ondersteuning van de kant van 
MAMMOTION, zoals hulp bij "how-to"-vragen of onnauwkeurige productinstellingen, installatie en firm-
ware-upgrades.
16.Schade veroorzaakt door het gebruik van de MAAIER in de gevoelige zone (militaire zones, zones ter 
bescherming van natuurlijke hulpbronnen, enz.)
17.Schade veroorzaakt door onvoorspelbare factoren (auto's, aanvallen van wilde dieren, overstromingen, 
enz.)
18.Producten of onderdelen waarvan het identificatielabel is gewijzigd of waarvan het identificatielabel is 
verwijderd.
Kijk voor meer informatie op onze website voor instructie video's, of lees FAQ in MAMMOTION APP/Help/-
FAQ.
https://MAMMOTION.com/
Deze inhoud is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.


