
Knapper OK

Funktion Valg Op/Ned Gå ind i menuen/Bekræft indstillingen Gå tilbage til forrige menu
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Landroid®L- Tidsplan for automatisk græsslåning.

Areal m2 Driftstid for automatisk 
græsslåning - timer

Driftstid 
mandag Driftstid tirsdag Driftstid 

onsdag
Driftstid 
torsdag Driftstid fredag Driftstid 

lørdag
Driftstid 
søndag

100 3 9:00-10:30 / / 9:00-10:30 / / /
200 5 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 / /
300 6 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 / /
400 7.5 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 / /
500 10 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 / /
600 11 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 / /
700 13 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 / /
800 15 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 / /
900 16.5 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 / /

1000 18 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 / /
1100 20 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 / /
1200 22.5 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 / /
1300 25 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 / /
1400 26.5 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 / /
1500 28 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 / /
1600 31 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 / /
1700 33 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 / /
1800 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /
1900 37 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 / /
2000 39 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 / /

Områder Område 1 Område 2 

Afstand fra opladningsstation d1 m d1+d2 m

Områder Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 

Afstand fra opladningsstation d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Funktionsbeskeder
Slår græsset i henhold til det indstillede program.

Når den fornemmer regn, vil din Landroid®L vende tilbage til opladningsstationen og blive der, så længe du har indstillet 
den til det. Ved tørt vejr vil Landroid®L automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling og derefter overgå til klipning. 
Hvis du vil have, at din Landroid®L skal begynde igen før dette tidspunkt, skal du blot slukke og tænde for den igen, 
men kun, når regnsensoren er tør, eller du kan indstille en forsinkelsestid på 0 min.

Den skal oplades, og den holder op med at klippe på dens vej tilbage til opladningsstationen.

Opladningen er i gang – spændingen og opladningsprocenten vises på skærmen.

Enhed i standby og vil starte i henhold til dens indstillinger.

I henhold til indstillingen i “Brugerdefineret arbejdsområde”, vil Landroid®L søge efter visse områder at slå.

Landroid®L har udført opladningen.

Fejlbeskeder
1. Hvis din Landroid®L er udenfor dens område: sluk for strømmen og flyt din Landroid®L til dens område. Tænd for 

strømmen. 
2. Hvis Landroid®L er inden for sit område, kontrollér at LYSET på opladningsstationen er grønt. Hvis ikke, kontrollér 

om opladningsstationen er korrekt tilsluttet til en egnet strømforsyning. Hvis den er, betyder det at grænsekablet er 
monteret forkert, og at du skal vende dem.

3. Hvis LYSET blinker grønt, kontrollér at grænsekablet er godt forbundet til klemmerne i opladningsstationen. Hvis 
problemet fortsætter, skal du tjekke, om grænsekablet er blevet skåret over.

Se venligst ”Programmering” for at genindstille din PIN-kode.
1. Sluk for strømmen.
2. Vend din Landroid®L på hovedet og tjek, om der er noget, som forhindrer klingeskiven i at dreje rundt.
3. Fjern mulige forhindringer.
4. Vend din Landroid®L om igen og stil den på et sted med kort græs.
5. Tænd for strømmen.
1. Sluk for strømmen. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer.
2. Tænd for strømmen.
3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®L på hovedet og tjek, om der er noget, 

som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 
4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen. Tænd for strømmen.
1. Sluk for strømmen.
2. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer.
3. Tænd for strømmen.
4. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend Landroid®L om og kontrollér, om der er snavs, der 

blokerer det øverste tastaturvindue.
5. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen. Tænd for strømmen.
1. Sluk for strømmen. 
2. Stil din Landroid®L på et sted, som er fri for forhindringer. Tænd for strømmen.
3. Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen: sluk for strømmen, vend Landroid®L på hovedet og kontrollér, at disse ikke er 

løftet op.
4. Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®L om igen. Tænd for strømmen.
1. Vend din Landroid®L om igen.
2. Hvis den stadig ikke fungerer. 
 Anbring først maskinen på en vandret flade.
 Tryk tast “2” for at få adgang til diagnostikgrænsefladen, tryk derefter taste “5” I et 

par sekunder, indtil de tre tal 1 2 & 3 fremhævet nedenunder vender tilbage til nul. (Se 
figur A)
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1. Forbindelsen mellem opladeren og kontaktpladerne kan være forhindret på den ene eller anden måde.  
2. Tør opladeren og kontaktpladerne af og sørg for, at der ikke er noget, som sidder mellem dem, og stil herefter din 

Landroid®L i opladningsstationen, og sørg for, at der er god forbindelse til kontaktpladerne.

1. Dette betyder, at batteriet er ved at være afladet.
2. I dette tilfælde, skal du slukke Landroid®L og placere den i opladningsstationen, hvorefter “oplader” vil blive vist på 

skærmen, hvilket betyder, at den begynder at oplade.
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