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

Orsak

Åtgärd

Landroid®L slås på men
bladskivan rör sig inte.

Landroid®L söker efter laddningsbasen.

Detta är normalt. Din Landroid®L behöver laddas, bladskivan
roterar inte medan enheten söker efter laddningsbasen.

Landroid®L vibrerar.

Bladen kan skadas. Kontrollera tillståndet hos
bladskivan.

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

Landroid®L kör inte tillräckligt många timmar varje
dag.

Öka gräsklippningstiden.

Gräsklippningsområdet är för stort.

Pröva att minska gräsklippningsområdets storlek eller att 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-inikatorn på
laddningsstationen tänds
inte.

Det finns ingen ström.

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att
strömkällan är tillräcklig.

Grönt ljus som blinker på
laddningsbasen.

Gränstråden är inte ansluten.

Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte
har gått av.

Laddningstiden är mycket
längre än 2.5 tim.

Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta.

Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens
laddningsyta med en trasa.

Det finns ingen ström.

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att
strömkällan är tillräcklig.

Gränstråden är inte ansluten.

Kontrollera att gränstråden är rätt ansluten och att den inte
har gått av.

Arbetar inte korrekt vid manuell
laddning.

Anslut laddningsbasen medan maskinen är avstängd. Innan
LED-lampan på laddningsbasen ändras från röd till grön, tryck
på PÅ/AV knappen och stäng knappsatsfönstret för att starta
laddningen.

Ojämn gräsklippning
gräset klipps ojämnt.

Apparaten laddas inte.

