WAT DOET

VOOR U?
Gezondheidscontrole en gebruiksrapport

Testen STOP-knop

Een diepgaande reiniging

Testen van sensoren

Inspectie van messen en messchijf

Testen van batterij

Inspectie van laadcontact

Testen van mes en aandrijfmotor

Inspectie van voor-en achterwielen

Back-up van instellingen

In de zomer werkt Miimo voor u,
in de winter zorgen wij voor hem

Software-update (indien nodig)

Neem contact op met uw plaatselijke Honda-dealer
om een afspraak te maken voor de jaarlijkse Miimo
Care-onderhoudsbeurt.
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Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.

Honda gebruikt verantwoord papier van producenten binnen de EU.
Gooi mij niet weg. Geef mij aan een vriend of recycle mij.

Het jaarlijks onderhoud zoals
aanbevolen door Honda

R
WAAROM KIEZEN VOO
KERNCOMPONENTEN
Honda brengt de hoogste niveaus aan innovatie en technologie samen om ervoor
te zorgen dat u op uw Miimo kunt vertrouwen, dus is het belangrijk dat u hem door
experts laat onderhouden. Hieronder ziet u enkele van de kerncomponenten die
tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt van Miimo Care worden geoptimaliseerd.

Handmatige STOP-knop

Miimo kan in een seizoen tot
4.000 km afleggen.
Dat zijn veel uren grasmaaien en veel meer vrije tijd voor u en uw gezin.
Om ervoor te zorgen dat uw Miimo jaar in jaar uit goed blijft presteren, raadt
Honda een jaarlijkse inspectie en onderhoudsbeurt aan zoals aangegeven
in de handleiding.
Onze Honda-dealers zijn experts als het aankomt op het onderhoud van uw
Miimo. Met behulp van het innovatieve Dr H diagnostische systeem, zorgen
wij voor een gezondheidscontrole en gebruiksrapport om de staat van de
Miimo te beoordelen.
Wij inspecteren alle mechanische onderdelen, testen alle elektrische
systemen en maken een back-up van uw instellingen als bescherming tegen
gegevensverlies. Als er reparaties nodig zijn buiten het normale onderhoud
om, gebruiken wij alleen originele Honda-onderdelen om kwaliteit,
betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.

Bumpersensoren

Omgevingssensoren

Geavanceerd robotchassis
aangedreven door Li-Ion batterij

Laadcontact
Messchijf/messen

