Vianetsintäopas
Jos Landroid®L ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan
käsikirjasta tiedot Landroid®L:n osista.
Oire

Syy

Toimenpide

Landroid L käynnistyy, mutta
terälevy ei liiku

Landroid®L etsii latausalustaa (paitsi jos painat KOTI-painiketta
Tämä on normaalia, Landroid®L on latauksen tarpeessa. Terälevy ei
saadaksesi sen menemään latausalustalle tai Ota leikkaus
pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa automaattisesti.
kehäjohtoa pitkin käyttöön -toiminto on käynnissä).

Landroid®L tärisee

Terät voivat olla vahingoittuneet.
Tarkista terälevyn kunto.

Tarkista terät ja vaihda ne tarvittaessa.
Puhdista lika ja vieraat esineet teristä ja terälevystä.

Landroid®L ei työskentele päivittäin riittävästi.

Lisää tunteja leikkausaikaan.

Leikattava alue on liian suuri.

Kokeile leikattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkausaikaan
tunteja.

Terät ovat tylsiä

Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.

Leikkauskorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen
nähden.

Nosta leikkauskorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.

Ruohoa tai muuta on kietoutunut terälevyn ympärille.

Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.

Ruohoa on kertynyt terälevylle tai moottorirunkolaatikkoon.

Varmista, että terälevy pyörii helposti. Jos on tarpeen, voit irrottaa
terälevyn ja poistaa roskat. Katso Puhdistaminen

Latausaseman LED-valo ei syty

Latausasema ei saa virtaa.

Tarkista, että virtajohto on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty
sopivaan pistorasiaan.

Vihreä valo välkkyy
latausasemassa

Kehäjohtoa ei ole liitetty.

Tarkista, että kehäjohto on liitetty latausalustaan oikein.
Tarkista, että kehäjohdossa ei ole katkoja tai murtumia.

®

Ruoho leikkautuu epätasaisesti

Landroid®L on alueensa
sisäpuolella, mutta näytössä lukee
Kehäjohdon päät on kiinnitetty virheellisesti.
“Työskentelyalueen ulkopuolella”
ja LED on vihreä.
Latausaika on paljon pitempi kuin
2 h.

Ruohonleikkuri ei lataudu

Latausnauhan likaantumisesta johtuva huono kontakti.

Latausasema ei saa virtaa.

Tarkista, että virtajohto on liitetty laturiin oikein ja että laturi on liitetty
sopivaan pistorasiaan.

Ei toimi oikein manuaalisen latauksen aikana

Katso manuaalisen latauksen ohjeet käyttöohjeesta.
Irrota terälevy ja puhdista se.
Ruoho on liian korkeaa ja liian paksua.
Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.

Akku voi olla lopussa tai vanha.

®

Vaihda uusi akku.

Kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan.
®

Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.

Ympäristövaikutuksia.

Käynnistä Landroid®L uudelleen.

Latausasema on ylikuumentunut. LCD-näytössä näkyy ”Over
temperature” (Ylikuumentunut).
®

Landroid®L toimii kehäjohdon
ulkopuolella. Landroid®L ei leikkaa
aluetta kehäjohtovyöhykkeen
sisäpuolella. Landroid®L peruuttaa
tai pyörii epäsäännöllisesti lähellä
kehäjohtoa.

Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
Varmista, että Landroid®L:n kehäjohto on vähintään 0.5 metrin
päässä naapurin kehäjohdosta.

Rajalankaan on asennettu teräviä kulmia.

Varmista, että rajalangan kulmat ovat tasaisia.

Märissä olosuhteissa kehäjohdon sähkösignaali saattaa
vuotaa, jos johto on liitetty tai korjattu.

Tarkista kehäjohdon liitokset. Eristä, jotta liitäntä on täysin
vedenkestävä.

Kehäjohdon sähkösignaali vuotaa rikkinäisen erityksen vuoksi. Korjaa vaurioitunut kehäjohdon eristys eristysteipillä.

®

Landroid®L ohittaa kehäjohdon
nopeuden takia alamäkeen
mennessään.

Puhdista liinalla latausalustassa sijaitsevat latausnavat ja
Landroid®L:ssä sijaitseva latausnauha

Toisen Landroid L:n kehäjohto tai toisen merkkinen
robottinurmikonleikkuri on sijoitettu liian lähelle.

Leikkausalue on suurempi kuin Landroid®L:n suurin sallittu
leikkausalue.
Landroid®L:n pyörät liukuvat tai
vahingoittavat nurmikkoa.

Aseta kello oikeaan aikaan.

Ohjelmoidut leikkausajat Landroid L:lle eivät ole oikein.

Landroid L ei pysty telakoitumaan
oikein latausalustaan
Roskien aiheuttama huono yhteys latausnauhassa.
Latausaseman vihreä valo syttyy,
ennen kuin lataus on valmis

Puhdista liinalla latausalustan kontaktinavat ja ruohonleikkurin
latausnauha.

Lataamisen suojausohjelma on aktivoitunut korkean lämpötilan
Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
johdosta.

Jotakin on juuttunut terälevyyn.
Landroid®L in käyttöajat ovat
®
alkaneet lyhentyä latausten välillä. Landroid L tärisee voimakkaasti.

Landroid®L ei käy oikeaan aikaan.

Käännä kehäjohdon päät.

Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Landroid L:n alle voi olla juuttunut vieraita esineitä, kuten
oksia ja risuja.

Poista vieraat esineet Landroid®L:n alta.

Nurmikko on liian märkä.

Odota, kunnes nurmikko on kuivunut.

Kehäjohto on asetettu rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25%
(15°).

Aseta kehäjohto muualle kuin rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25%
(15°). Katso lisätietoja asennusoppaasta.

