Felsökningsguide
Om din Landroid®M inte fungerar som den ska, följ felsökningsguiden nedan. Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare. Se bruksanvisningen för
Landroid®M komponentinformation.
Symptom

Orsak

Åtgärd

®

Landroid®M slås på men
bladskivan rör sig inte

Landroid M söker efter laddningsbasen (förutom att du trycker
Detta är normalt. Din Landroid®M behöver laddas, bladskivan roterar
på knappen HEM för att få den att gå till laddningsbasen eller
inte medan enheten automatiskt söker efter laddningsbasen.
om funktionen "Aktivera gränsklippning" är aktiverad).

Landroid®M vibrerar

Blad kan ha skadats. Kontrollera bladskivan.

Kontrollera bladen och byt dem om de är skadade.
Ta bort skräp och främmande föremål på bladen och bladskivan.

Landroid®M kör inte tillräckligt många timmar per dag.

Öka gräsklippningstiden.

Gräsklippningsområdet är för stort.

Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller öka
gräsklippningstiden.

Bladen är slöa.

Byt ut alla blad och skruvar för att balansera bladskivan.

Klipphöjden är för lågt inställd för gräslängden.

Öka klipphöjden och minska den därefter gradvis.

Gräs eller andra föremål har lindat sig runt bladskivan.

Kontrollera bladskivan och ta bort gräs eller andra föremål.

Gräs har ansamlats i bladskivan eller motorramboxen.

Kontrollera att bladskivan roterar fritt. Eventuellt måste du ta av
bladskivan och ta bort skräpet. Se Rengöring.

LED-indikatorn på
laddningsstationen tänds inte

Det finns ingen ström

Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att
laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.

Grönt ljus som blinkar på
laddningsbasen

Gränstråden är inte ansluten

Kontrollera att gränstråden är korrekt ansluten till laddningsbasen.
Kontrollera att gränstråden är hel.

Din Landroid®M befinner sig inuti
territoriet men displayen visar
"utanför arbetsområde" och LEDlampan lyser grönt.

Gränstrådens ändar är felaktigt fästa.

Vänd på gränstrådens ändar.

Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta

Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta
med en trasa

Laddningsskyddsprogrammet har aktiverats pga. hög
temperatur

Placera laddningsbasen i skuggan eller vänta tills temperaturen har
sjunkit.

Det finns ingen ström

Kontrollera att elsladden är korrekt ansluten till laddaren och att
laddaren är ansluten till en lämplig strömkälla.

Fungerar inte korrekt medan den manuella laddningen pågår

Se manuell laddning i ägarmanualen.

Något har fastnat i bladskivan

Ta av bladskivan och rengör den
Gräset är för högt och för tjockt.

Landroid®M vibrerar kraftigt

Kontrollera bladskiva och blad och ta bort gräs eller andra föremål

Batteriet kan vara uttömt eller gammalt

Byt till ett nytt batteri.

Klockan är inte inställd på rätt tid

Ställ in klockan på rätt tid.

Gräset klipps ojämnt

Laddningstiden är mycket längre
än 2 tim.

Gräsklipparen laddas inte

Landroid®M börjar få såväl
kortare driftstider som kortare
laddningstider
Landroid®M aktiveras inte vid
önskad tidpunkt

De programmerade klippningstiderna för Landroid®M är felaktiga. Ändra tidsinställningarna för start och stopp av gräsklipparen.

Miljöpåverkan
Landroid®M kan inte docka på rätt
sätt med laddningsbasen
Dålig anslutning orsakad av skräp på laddningsremsan.
Den gröna lampan på
laddningsbasen tänds innan
laddningen är slutförd

Landroid®M kör utanför
gränstråden. Landroid®M
klipper inte ett område inom
gränstrådens zon. Landroid®M
backar eller roterar underligt nära
gränstråden.

Hjulen på Landroid®M slirar eller
skadar gräsmattan.

Starta om Landroid®M
Gör rent kontaktens stift på laddningsbasen och laddningsremsan på
Landroid®M med en trasa

Laddningsbasen är överhettad och LCD-displayen visar “Over
temperature” (för hög temperatur)

Placera laddningsbasen i skuggan eller vänta tills temperaturen har
sjunkit

Gränstråden till en annan Landroid®M eller en
robotgräsklippare av annat märke är placerad för nära.

Se till att gränstråden till Landroid®M befinner sig minst 0.5 m bort
från den angränsande gränstråden.

Gränstråden har installerats med skarpa kanter.

Kontrollera gränstråden för att försäkra dig om att kanterna är mjuka.

I fuktigt väder kan gränstrådens elektriska signal läcka där
tråden har fogats eller reparerats.

Kontrollera gränstrådens fogar. Isolera för att få en helt vattentät
anslutning.

Gränstrådens elsignal läcker på grund av trasig isolering.

Reparera gränstrådens skadade isolering med isoleringstejp.

Klippningsområdet är större än det tillåtna klippningsområdet
för Landroid®M.

Kontakta serviceleverantör.

Främmande objekt såsom pinnar eller grenar kan ha fastnat
under Landroid®M.

Avlägsna de främmande objekten från undersidan av Landroid®M.

Gräsmattan är för blöt.

Vänta tills gräsmattan har torkat.

Landroid®M lämnar gränstråden
Gränstråden är placerad i en lutning som är större än 25%
på grund av hög hastighet när den
(15°).
åker nedför en kulle

Flytta gränstråden bort från lutningar som är större än 25% (15°). Se
installationsmanualen för detaljer.

