Felsökningsguide
Kui teie seade Landroid®L ei tööta korralikult, siis järgige allolevas tõrkeotsingu juhendis toodud instruktsioone. Kui tõrge ei kao, siis võtke ühendust oma
edasimüüjaga. Landroid®L osade kohta leiate teavet omaniku käsiraamatust.
Sümptom

Põhjus

Toiming

Seade Landroid L lülitub sisse,
kuid lõikeketas ei liigu.

Seade Landroid®L otsib laadimisalust (välja arvatud juhul, kui
vajutate niiduki laadimisalusele saatmiseks nuppu HOME, või
kui töötab funktsioon “ luba piirdetraadi juurest niitmist”).

See on normaalne, Landroid L vajab uuesti laadimist ja lõikeketas ei
pöörle, kui seade otsib laadimisalust.

Seade Landroid®L vibreerib

Terad võivad viga saada. Kontrollige lõikeketta seisundit.

Kontrollige terasid ja vahetage need kahjustuse korral välja.
Puhastage lõiketerad ja kettad prahist ja võõrkehadest.

Seadme Landroid®L töötundide arv päevas on ebapiisav.

Pikendage niitmisaega.

Niitmisala on liiga suur.

Proovige vähendada niitmisala suurust või lisada täiendavaid tunde
niitmisajale.

Terad on nürid.

Vahetage terad ja kruvid, et tasakaalustada lõikeketas .

Lõikekõrgus on muru pikkust arvestades seatud liiga madalale.
Muru või teised esemed on mähkunud
ümber lõikeketta.

Tõstke lõikekõrgust ja seejärel vähendage seda järk-järgult

®

Muru on lõigatud edaühtlaselt

LED indikaator laadimisalusel ei
lülitu sisse

®

Kontrollige lõikeketast ja eemaldage muru või muud esemed.

Lõikekettale või mootori karkassile on kogunenud muru

Veenduge, et lõikeketas pöörleb vabalt. Vajaduse korral võite
lõikeketta eemaldada ja seejärel prahi kõrvaldada. Vt jaotist Kuidas
puhastada

Toide puudub

Kontrollige, et voolujuhe on korralikult laadija külge ühendatud ja et
laadija on sobiliku vooluallikaga ühendatud.

Laadimisalusel vilgub roheline tuli. Piirdetraat ei ole ühendatud

Kontrollige, et piirdetraat on laadimisalusega õigesti ühendatud.
Veenduge, et piirdetraat poleks kuskilt katkenud.

Landroid®L on oma tööalal, kuid
ekraanil on kiri “tööalalt väljas” ja Piirdetraadi otsad on valesti ühendatud.
LED-tuli on roheline.

Ühendage piirdetraadi otsad teistpidi.

Laadimine kestab tunduvalt
kauem kui 2 h.

Niiduki aku ei lae

Landroid®-i on laadimiste
vahelised tööajad muutunud
lühemaks

Halb ühendus, mille põhjuseks on määrdunud
laadimiskontaktid.

Puhastage laadimisaluse kontaktiklemmid ja masina
laadimiskontaktid, kasutades lappi.

Kõrge temperatuuri tõttu on aktiveeritud laadimise
kaitseprogramm

Paigutage laadimisalus varjulisse kohta või oodake, kuni temperatuur
langeb.

Toide puudub

Kontrollige, et voolujuhe on korralikult laadija külge ühendatud ja et
laadija on sobiliku vooluallikaga ühendatud.

Käsitsi laadimisel ei tööta korralikult.

Vaadake kasutusjuhendist peatükki käsitsi laadimise kohta.

Tera kettale on midagi kogunenud.

Eemaldage tera ketas ning tehke see puhtaks.
Muru on liiga tihe ja liiga kõrge.

Seade Landroid®L rappub tugevalt.

Kontrollige lõikeketast ja -tera, eemaldage muru või muud esemed.

Võimallik, et aku on liiga kurnatud või vana

Paigaldage uus aku.

Seade Landroid®L ei tööta õigetel Kellaaeg ei ole õigesti seatud
aegadel.
Landroid®L programmeeritud tööajad on valed.
®

Landroid L ei oska sõita
laadimisalusele
Laadimisaluse roheline
valgusdiood süttib enne, kui
laadimine on lõppenud

Landroid®L töötab piirdetraadist
väljaspool. Landroid®L ei niida
piirdetraadi sisse jäävat ala.
Landroid®L tagurdab või pöörleb
sihitult piirdetraadi lähedal.

Lähtestage Landroid®L

Halb ühendus, mille põhjuseks on määrdunud
laadimiskontaktid.

Puhastage laadimisaluse kontaktiklemmid ja masina
laadimiskontaktid, kasutades lappi.

Laadimislaus on üle kuumenenud ning ekraanil on kiri
“Ülekuumenemine”.

Paigutage laadimisalus varjulisse kohta või oodake, kuni temperatuur
langeb

Mõne teise Landroid®L või muu robotniiduki piiritraat on liiga
lähedal.

Veenduge, et Landroid®Li piiritraat on vähemalt 0.5 m kaugusel
lähimast piiritraadist.

Piiritraadi asetusnurk on liiga terav.

Kontrollige piiritraadi asetusnurki.

Märgades tingimustes võib piirdetraadi signaal „lekkida“
kohtades, kus traati on jätkatud või parandatud.

Kontrollige piirdetraadi ühendusi. Ühendage traadi otsad veekindlalt.

Piirdetraadi elektriline signaal lekib katkise isolatsiooni tõttu.

Parandage vigastatud isolatsioon elektrikuteibiga.

Niitmisala on Landroid L jaoks lubatust suurem.

Landroid®L sõidab üle piiritraadi,
sest kiirus on allamäge liikudes
liiga suur.

Muutke niiduki käivitamis- ja seiskamisaegasid

Keskkonnamõjud

®

Landroid®L rattad libisevad või
rikuvad muru.

Määrake õige kellaaeg.

®

Võtke ühendust seadme müüjaga.

Landroid L alla võivad olla kiilunud võõrkehad, näiteks oksad.

Eemaldage Landroid®L alt võõrkehad

Rohi on liiga märg.

Oodake, kuni muru on ära kuivanud.

Piiritraat on pandud kallakule, mis on järsem kui 25% (15°).

Paigutage piiritraat maapinnale, mille kalle pole suurem kui 25% (15°).
Vaadake täpsemat infot paigaldusjuhendist

