Trikčių šalinimo vadovas

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

Priežastis

Veiksmai
®

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

„Landroid M“ įsijungia, bet
peilių diskas nejuda

„Landroid®M“ ieško krovimo įrenginio.

„Landroid®M“ vibruoja

Gali būti sugadinti peiliai. Patikrinkite peilių disko Patikrinkite peilius ir, jei jie yra apgadinti, pakeiskite.
būklę.
Nuvalykite nuo peilių ir peilių disko purvą bei nešvarumus.
„Landroid®M“ dirba per mažai valandų per dieną.
Pjovimo plotas.
Atbukę peiliai.

Žolė pjaunama nelygiai

Nustatytas per mažas žolės pjovimo aukštis
esamo aukščio žolei.
Aplink peilių diską apsisuko žolė arba užstrigo
kitas daiktas.
Ant peilių disko arba variklio bloke prisikaupė
žolės.

Pridėkite daugiau žolės pjovimo laiko valandų;
Pabandykite sumažinti žolės pjovimo plotą arba pailginti žolės
pjovimo laiką;.
Pakeiskite visus peilius ir varžtus, kad peilių diskas būtų
subalansuotas.
Padidinkite pjovimo aukštį, tuomet palaipsniui jį mažinkite.
Patikrinkite peilių diską ir pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
Patikrinkite, ar peilių diskas lengvai sukasi. Jeigu prireiktų,
peilių diską galite nuimti ir pašalinti purvą. Žr. skyrių Kaip
valyti.

Neužsidega krovimo įrenginio
Nėra elektros.
šviesos diodas

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

Žybčioja krovimo bazės
žalios spalvos lemputė.

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

Neprijungta ribojimo viela.

Prastas prijungimas dėl užsiteršusios krovimo
Krovimas trunka žymiai ilgiau juostelės.
nei 2 val.
Dėl aukštos temperatūros įsijungė krovimo
apsaugos programa.

Padėkite krovimo bazę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol
sumažės temperatūra.

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 žalios spalvos
lemputė dar nešviečia žalia spalva, kad būtų pradėtas
krovimas. Ekrane turėtų būti rodoma „kraunama“.

Žoliapjovė neįkraunama.

Kažkas užstrigo menčių diske.
Landroid®M laikas tarp įkrovų
„Landroid®M“ smarkiai virpa.
trumpėja
Akumuliatorius gali būti išsekęs arba senas
„Landroid®M“ neveikia
reikiamu metu.

Skudurėliu nuvalykite kontaktinę krovimo bazės juostelę ir
prietaiso krovimo juostelę.

Nuimkite menčių diską ir nuvalykite. Žolė per aukšta ir per
vešli.
Patikrinkite peilių diską ir peilius, pašalinkite žolę arba kitus daiktus.
Įdėkite naują akumuliatorių.

Netinkamai nustatytas laikrodis

Nustatykite laikrodį.

Netinkamai nustatytas „Landroid®M“ pjovimo
pradžios ir pabaigos laikas.

Pakeiskite žoliapjovės pjovimo pradžios ir pabaigos laiko
nuostatas.

„Landroid®M“ negali tinkamai
Aplinkos veiksnių poveikis.
prisijungti prie krovimo bazės
Krovimo bazė perkaitol; skystųjų kristalų ekrane
Žalia krovimo bazės lemputė bus rodoma „Pernelyg aukšta temperatūra“.
užsidega dar nepasibaigus
„Landroid®M“ veikia parengties režimu, nes
krovimui
neužprogramuotas jo darbo laikas.

Iš naujo paleiskite „Landroid®M“
Padėkite krovimo bazę į pavėsingą vietą arba palaukite, kol
sumažės temperatūra.
Tai normalu ir nėra gedimas.

Per arti nutiesta kito „Landroid®M“ ribojimo viela arba Tarp Jūsų ir kaimynų „Landroid®M“ ribojimo vielų privalo būti
per arti veikia kitos firmos žolės pjovimo robotas.
mažiausiai 2 m tarpas.
Patikrinkite ribojimo vielą ir užtikrinkite, kad ji nebūtų nutiesta
„Landroid®M“ nepaiso ribojimo Ribojimo viela nutiesta smailiais kampais.
smailiais, staigiai kampais.
vielos ir veikia už jos ribų.
„Landroid®M“ nenupjauna
Elekrtros nuotėkis ties jungtimi: gali būti nutrūkusi Iš naujo sujunkite ribojimo vielų jungtį, kad ji būtų tvirtai
tam tikros pažymėtos zonos; arba sudrėkusi ribojimo vielų elektros jungtis.
sujungta ir atspari vandeniui.
priartėjęs prieš tos vietos,
Elektros
srovės
nuotėkis:
gali
būti
pažeista
vielos
Pervyniokite pažeistą ribojimo vielų jungties izoliaciją, kad
jis kartais sugrįžta arba
izoliacija.
jungtis būtų tvirtai sujungta ir atspari vandeniui.
sukiojasi.
Pjovimo vieta yra pernelyg nutolusi nuo veikimo
zonos ribų.
Po „Landroid®M“ gaubtu užstrigo šakos arba
kuoleliai,
todėl, jam atsitrenkiant į kliūtis, jis gali
Slysta „Landroid®M“ ratai arba praslysti.
ratai išplėšia žolės kuokštus.
Žolė sušlapo nuo lietaus arba ji buvo palaistyta.
„Landroid®M“ prašoka
ribojimo vielą, nes kildamas
įkalne, juda dideliu greičiu.

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

Padalykite veją į kelias atskiras zonas, kad jos būtų tinkamai
nupjautos.
Pašalinkite iš po „Landroid®M“ gaubto šakas arba kuolelius
ir aptverkite šakas arba kuolelius kaip salelę, kad nebūtų
padaryta daugiau žalos.
Pjaukite žolę tik tada, kai ji yra sausa.
Pertieskite ribojimo vielą atokiau nuo statesnių nei 25% (15°)
šlaitų. Išsamiau žr. įrengimo instrukcijoje.

