
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 automatiskt söker efter laddningsbasen.

Landroid®L 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.

Gräset klipps ojämnt

Landroid®L  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 strömsladden är ordentligt ansluten och att 

strömkällan är tillräcklig 

Grönt ljus som blinkar 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 tim. Dålig anslutning pga. smutsig laddningsyta Rengör laddningsbasens kontaktstift och apparatens laddningsyta 

med en trasa

Gräsklipparen laddas inte

Det finns ingen ström Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten och att 
strömkällan är tillräcklig.

Gränstråden är inte ansluten Kontrollera att gränstråden har anslutits korrekt till laddningsbasen. 
Kontrollera att gränstråden inte har kapats oavsiktligt.

Fungerar inte korrekt medan den manuella 
laddningen pågår

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

Landroid®L börjar få såväl 
kortare driftstider som kortare 
laddningstider

Något har fastnat i bladskivan Ta av bladskivan och rengör den  
Gräset är för högt och för tjockt.

Landroid®L vibrerar kraftigt. Kontrollera bladskiva och blad och ta bort gräs eller andra föremål

Batteriet kan vara uttömt eller gammalt Byt till ett nytt batteri.

Landroid®L aktiveras inte vid 
önskad tidpunkt

Klockan är inte inställd på rätt tid Ställ in klockan, 

Tidsinställningarna för start och stopp av Landroid®L 
är felaktiga Ändra tidsinställningarna för start och stopp av gräsklipparen.

Landroid®L:s hjul slirar eller 
hjulen skadar gräset.

Landroid®L:s hjulmönster är igensatta av avklippt 
gräs och skräp, vilket leder till att de förlorar greppet. Rengör hjulen. Avlägsna skräp från gräsmattan.

Gräset är för fuktigt. Klipp gräset när det är torrt.

Landroid®L lämnar grän-
stråden på grund av hög 
hastighet när den åker nedför 
en kulle

Gränstråden är placerad i en lutning som är större 
än 25% (15°).

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


