Trikčių šalinimo vadovas
Jeigu „Landroid®L“ veikia netinkamai, skaitykite toliau esantį trikčių šalinimo vadovą. Jeigu gedimo pašalinti nepavyktų, kreipkitės į techninės priežiūros
atstovą. Informacijos apie „Landroid®L“ sudedamąsias dalis rasite naudojimo instrukcijoje.
Požymis

Priežastis

Veiksmai

„Landroid®L“ įsijungia, bet
peilių diskas nejuda

„Landroid®L“ ieško krovimo įrenginio.

Tai normalu: „Landroid®L“ reikia įsikrauti; kai jis ieško krovimo
įrenginio, jo peilių diskas nesisuka.

„Landroid®L“ vibruoja.

Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko
būklę.

Patikrinkite peilius; pakeiskite juos, jeigu jie yra apgadinti.
Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą arba prilipusias šiukšles.

„Landroid®L“ dirba per mažai valandų per dieną.

Pridėkite daugiau žolės pjovimo laiko valandų.

Pjovimo plotas.

Pabandykite sumažinti žolės pjovimo plotą arba pailginti žolės
pjovimo laiką.

Atbukę peiliai.

Pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad peilių diskas būtų
subalansuotas.

Nustatytas per mažas žolės pjovimo aukštis esamo
aukščio žolei.

Padidinkite pjovimo aukštį, tuomet palaipsniui jį mažinkite.

Aplink peilių diską apsisuko žolė arba užstrigo kitas
daiktas.

Patikrinkite peilių diską ir pašalinkite žolę arba kitus daiktus.

Ant peilių disko arba variklio bloke prisikaupė žolės.

Patikrinkite, ar peilių diskas lengvai sukasi. Jeigu prireiktų, peilių
diską galite nuimti ir pašalinti purvą. Žr. skyrių Kaip valyti.

Nėra elektros.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka
energijos šaltinio galios.

Žolė pjaunama nelygiai.

Neužsidega krovimo įrenginio
šviesos diodas.

Žybčioja žalia krovimo įrenginio
Neprijungta ribojimo viela.
lemputė.

Patikrinkite, ar ribojimo viela yra tinkamai prijungta prie krovimo
įrenginio. Patikrinkite, ar nebuvo netyčia nupjauta ribojimo viela.

Krovimas trunka žymiai ilgiau
nei 2,0 val.

Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo
juostelės.

Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo įrenginio juostelę ir
prietaiso krovimo juostelę.

Nėra elektros.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas ir ar pakanka
elektros šaltinio galios.

Neprijungta ribojimo viela.

Patikrinkite, ar tinkamai prijungėte ribojimo vielą, arba ar ji nėra
nutraukta.

Neveikia tinkamai patiems padėjus krauti.

Į krovimo įrenginį dėkite išjungtą prietaisą. Kol raudona diodinė
krovimo įrenginio lemputė dar nešviečia žaliai, paspauskite
ĮJUGIMO /IŠJUNGIMO mygtuką ir uždarykite klaviatūros dangtelį,
kad būtų pradėtas krovimas.

Kažkas užkimšo peilių diską.

Nuimkite peilių diską ir išvalykite jį.
Per aukšta ir per tanki žolė.

„Landroid®L“ smarkiai virpa.

Patikrinkite peilių diską ir peilius, pašalinkite žolę arba kitus
daiktus.

Akumuliatorius gali būti išsekęs arba senas.

Įdėkite naują akumuliatorių.

Netinkamai nustatytas laikrodis.

Nustatykite laikrodį.

Žoliapjovė neįkraunama.

„Landroid®L“ tarp įkrovimų
veikia vis trumpesnį laiką.

„Landroid®L“ neveikia reikiamu
metu.

Netinkamai nustatytas „Landroid®L“ pjovimo pradžios
Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko nuostatas.
ir pabaigos laikas.

Nupjauta žolė ir purvas užkimšo „Landroid®L“ ratukų
Išvalykite ratukus, pašalinkite nuo vejos šiukšles.
Prasisuka „Landroid L“ ratukai protektorius, todėl ratukams trūksta traukos.
arba ratukai gadina veją.
®

Pernelyg šlapia žolė.
Važiuodamas nuokalne dideliu
Ribojimo viela nutiesta statesniame nei 25 % (15°)
greičiu, „Landroid®L“ kerta
šlaite.
ribojimo vielos ribą.

Pjaukite sausą žolę.

Nutieskite ribojimo vielą iš naujo, atokiai nuo statesnių nei 25 %
(15°) šlaitų. Išsamesnės informacijos rasite įrengimo instrukcijoje.

