
Foutzoeken
Werkt de Landroid®L niet goed, volg dan de gids voor het oplossen van problemen hieronder. Heft dat de storing niet op, neem dan 
contact op met de leverancier. Zie de gebruikershandleiding voor informatie over de onderdelen van de Landroid®L.

Problemen Mogelijke oorzaken Herstelhandeling

De Landroid®L  schakelt in, maar de 
schijf met de messen draait niet.  Landroid®L is op zoek naar het laadstation. Dit is normaal, de Landroid®L moet opgeladen worden. De schijf draait 

niet als hij op zoek is naar het laadstation.

De Landroid®L  trilt De messen zijn wellicht beschadigd. Controleer de 
toestand van de Messchijf.

Controleer de messen en schroeven en vervang ze zo nodig.
Verwijder modder en vreemde voorwerpen van de messen.

Gras wordt ongelijkmatig 
gemaaid

Landroid®L werkt niet genoeg uren per dag. Voeg uren aan de maaitijd toe.

Gazon is te groot.  Probeer het te maaien gebied kleiner te maken of voeg meer uren aan 
de maaitijd toe.

Messen zijn bot. Vervang alle messen en schroeven gelijktijdig zodat de schijf 
gebalanceerd blijft.

De maaihoogte is te laag voor de lengte van het gras.. Stel een hogere maaihoogte n en maak die langzamerhand minder

Gras of een voorwerp is om de schijf gewikkeld. Controleer de schijf en verwijder het gras of het voorwerp.

Gras heeft zich opgehoopt in de messenschijf of in het 
motorframe.

Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien. eventueel moet de schijf 
verwijderd worden om het vuil te verwijderen. Zie Schoonmaken

De led op het laadstation brandt 
niet Er is geen netvoeding Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het stopcontact 

voldoende vermogen levert.

Groene lampje van het 
oplaadstation knippert De grensdraad is niet aangesloten. Controleer of de grensdraad op de juiste manier is aangesloten op het 

laadstation. Controleer of de grensdraad niet per ongeluk afgesneden is.

Het laden duurt veel langer dan 3 
uur Slechte verbinding door vuil op de laadstrip. Reinig de contactstrip van het laadstation en de oplaadstrip op de 

Landroid®L met een doek.

De maaier laadt niet op

Er is geen netvoeding. Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het stopcontact 
voldoende vermogen levert.

De grensdraad is niet aangesloten. Controleer of de grensdraad goed aangesloten is en niet gebroken is.

Werkt niet goed tijdens het handmatig opladen

Sluit het oplaadstation aan terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Druk 
voordat het groene LED-lampje brandt op de toets AAN/UIT om het 
opladen te starten. Het is OK wanneer “bezig met opladen” op de 
display is aangegeven.

Landroid®L werkt steeds 
korter na een bezoek aan het 
laadstation

Er is iets opgehoopt in de messenschijf Verwijder de schijf en maak hem schoon. Het gras is te hoog en te dik.

De Landroid®L schudt zwaar. Controleer de messenschijf en de messen. Verwijder gras en vreemde 
voorwerpen.

De batterij kan uitgeput of verouderd zijn. Vervang de batterij.

Landroid®L werkt niet op het 
juiste moment.

De klok is niet op de juiste tijd ingesteld Zet de klok gelijk

De ingestelde start- en stoptijden zijn onjuist. Verander de start- en stoptijden van de maaier.

De wielen van de Landroid®L 
glijden weg of beschadigen het 
gras.

De loopvlakken van de wielen van de Landroid®L 
worden geblokkeerd door gemaaid gras en vuil, wat 
resulteert in een gebrek aan grip.

Reinig de wielen, verwijder vuil van het gazon.

Het gras is te nat. Gelieve alleen droog gras te maaien.

De Landroid®L verlaat het 
afgebakende gebied door een 
te hoge snelheid tijdens het 
afdalen van een helling.

 De grensdraad is geplaatst op een helling die steiler is 
dan 25%(15°).

Verplaats de grensdraad op een helling die minder steil is dan 25%(15°). 
Verwijs naar de gids voor de installatie voor meer informatie. 


