Trikčių šalinimo vadovas
Jeigu „Landroid®L“ veikia netinkamai, skaitykite toliau esantį trikčių šalinimo vadovą. Jeigu gedimo pašalinti nepavyktų, kreipkitės į techninio
aptarnavimo atstovą. Informacijos apie „Landroid®L“ sudedamąsias dalis rasite vartotojo vadove.
Požymis

Priežastis

Veiksmai

„Landroid®L“ įsijungia, bet
peilių diskas nejuda.

„Landroid®L“ ieško krovimo bazės.

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

„Landroid®L“ vibruoja.

Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko Patikrinkite peilius ir, jei jie apgadinti, pakeiskite.
būklę.
Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą bei nešvarumus.
„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. Kaip valyti.

Neužsidega krovimo bazės
šviesos diodas.

Nėra elektros.

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

Žybčioja krovimo bazės
žalios spalvos lemputė.

Neprijungta ribojimo viela.

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

Įkrovimo laikas yra kur kas
ilgesnis nei 2.5 val.

Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo
juostelės.

Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo bazės 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 vykstant rankiniam krovimo
režimui.

Prijunkite kroviklį, kai prietaisas yra išjungtas. Paspauskite
įjungimo/išjungimo mygtuką, kol krovimo bazės raudonos
spalvos lemputė dar nešviečia žalia spalva, ir uždarykite
klaviatūros dangtelį, kad būtų pradėtas krovimas.

Kažkas užstrigo menčių diske.

Nuimkite menčių diską ir nuvalykite.
Žolė per aukšta ir per vešli.

„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;

Netinkamai nustatyti „Landroid®L“ pjovimo
pradžios ir pabaigos laikas.

Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko
nuostatas;

Po „Landroid®L“ gaubtu užstrigo šakos arba
kuoleliai, todėl, jam atsitrenkiant į kliūtis, jis gali
praslysti.

Pašalinkite iš po „Landroid®L“ gaubto šakas arba kuolelius ir
aptverkite šakas arba kuolelius kaip salelę, kad nebūtų
padaryta daugiau žalos.

Žolė sušlapo nuo lietaus arba ji buvo palaistyta.

Pjaukite žolę tik tada, kai ji yra sausa.

Ribojimo viela nutiesta šlaitu, kuris yra statesnis
nei 25% (15°).

Pertieskite ribojimo vielą atokiau nuo statesnių nei 25% (15°)
šlaitų. Išsamiau žr. įrengimo instrukciją.

Žolė pjaunama nelygiai.

Žoliapjovė neįkraunama.

Landroid®L laikas tarp
įkrovų trumpėja.

„Landroid®L“ neveikia
reikiamu metu.

Slysta „Landroid®L“ ratai
arba ratai išplėšia žolės
kuokštus.

„Landroid®L“ prašoka
ribojimo vielą, nes kildamas
įkalne, juda dideliu greičiu.

