Menyöversikt
HEM-SIDA

Allmän inställning

Språk
Tidsformat
Datumformat
Ställ in datum & tid
Fördröjd start vid regn
Ställa in WiFi*

Klipptid

Automatisk klipptid
Anpassad klipptid
Anpassa arbetsområdet
Aktivera gränsklippning

Säkerhet

Knappar
Funktion

Ändra PIN-kod
Larmnivå

*Endast för specifika modeller mer
Fjärrmobilkontroll, kontrollera de
tekniska uppgifterna och försäkran om
överensstämmelse.

OK
Navigering upp/ned

Gå in i menyn/Bekräfta inställningen

Gå tillbaka till den förra menyn

Landroid®L- Automatisk klipptidsschema.
Automatisk
Area
Måndag klipp- Tisdag klippklippkörtid m2
Timmar
Timmar
timmar
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9:00-11:12
9:00-11:36
9:00-12:00
9:00-12:18
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9:00-13:30
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9:00-14:18
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9:00-16:48
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9:00-16:24
9:00-16:48

Onsdag klippTimmar

Torsdag klippTimmar

Fredag klippTimmar

Lördag klippTimmar

/
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9:00-10:30
9:00-10:00
9:00-10:12
9:00-10:30
9:00-11:00
9:00-11:12
9:00-11:36
9:00-12:00
9:00-12:18
9:00-12:36
9:00-13:00
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9:00-14:18
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9:00-16:48

/
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Söndag
klippTimmar
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1

d1 m 1
2 d2 m

Områden

Område 1

Område 2

Avstånd från laddningsbasen

d1 m

d1+d2 m

6
d3 m
3

d2 m

2

d4 m
4

d1 m

1

Områden

Område 1

Område 2

Område 3

Område 4

Avstånd från laddningsbasen

d1 m

d1+d2 m

d1+d2+d3 m

d1+d2+d3+d4 m

Funktionsmeddelanden
Din Landroid®L klipper gräs enligt det inställda programmet.
När din Landroid®L känner av regn återgår den till laddningsbasen och stannar där under den tidsperiod du har ställt in. När
den är torr kommer din Landroid®L att automatiskt börja fördröjningen och nedräkningen och därefter återgå till klippning.
Om du vill att din Landroid®L ska börja klippa gräset igen innan den inställda tiden har förflutit behöver du bara stänga av
den och sedan sätta på den igen, men bara om regnsensorn är torr eller om du ställer in fördröjningstiden till 0 minuter.
Din Landroid®L behöver laddas – den har stängt av klippbladet på väg till basen för att spara energi.
Laddning pågår, laddningsprocent visas.
Standby-läge, din Landroid®L startar enligt det inställda programmet.
Enligt inställningen "Anpassa arbetsområde" söker Landroid®L efter ett visst område att klippa.
Landroid®L har laddat klart.

Felmeddelanden
1. Om din Landroid®L verkligen befinner sig utanför sitt arbetsområde, stäng av strömmen och för tillbaka din
Landroid®L till arbetsområdet. Slå på strömmen.
2. Om din Landroid®L befinner sig inuti sitt arbetsområde, kontrollera att LED-lampan på laddningsbasen lyser grönt.
Om inte, kontrollera att laddningsbasen är korrekt ansluten till laddaren och att laddaren är ansluten till en lämplig
strömkälla. Detta innebär att gränstrådens ändar är felaktigt fästa och att du kan behöva vända på dem.
3. Om LED-lampan blinkar grönt, kontrollera att gränstråden är korrekt anslutna till klämmorna på laddningsbasen. Om
problemet kvarstår, kontrollera att gränstråden inte har klippts av.
Se avsnittet "Programmering" om hur du återställer din PIN-kod.
1.
2.
3.
4.
5.

Stäng av strömmen.
Vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera om det sitter något som hindrar bladskivan från att rotera.
Ta bort eventuell blockering.
Vänd din Landroid®L rätt och för den till en plats med kort gräs eller ställ in klipphöjden.
Slå på strömmen.

1. Stäng av strömmen. För din Landroid®L till en plats som är fri från hinder.
2. Slå på strömmen.
3. Om felmeddelandet fortfarande visas, stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera om något
hindrar hjulen från att rotera.
4. Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®L rätt och slå på strömmen.
1.
2.
3.
4.

Stäng av strömmen.
För din Landroid®L till en plats som är fri från hinder.
Slå på strömmen.
Om felmeddelandet fortfarande visas, stäng av strömmen; Vänd din Landroid®L upp och ner och kontrollera om det finns
något skräp som orsakar stopp i knappsatsluckan.
5. Ta bort eventuell blockering, vänd din Landroid®L rätt och slå på strömmen.
1. Stäng av strömmen.
2. Rätta till problemen, för PÅ/AV -knappen till PÅ. Slå på strömmen.
3. Om felmeddelandet fortfarande visas: stäng av strömmen, vänd uppochner på din Landroid®L och kontrollera att inget
har lyfts upp.
4. Ta bort eventuella föremål, vänd din Landroid®L rätt, slå på strömmen.
1. Vänd din Landroid®L rätt.
A
2. Om den fortfarande inte fungerar,
1
Ställ först din gräsklippare på en horisontell yta.
Tryck på knapp ”2” för att gå in i interfacet för diagnoser, tryck därefter in knapp ”5”
2
under några sekunder tills de tre numren 1 2 & 3 som är inringade här nedan går
3
tillbaka till noll. ( Se Figur A)
1. Kontakten mellan laddnings- och kontaktytor kan hindras av något.
2. Torka av laddnings- och kontaktytor, kontrollera att inget föremål är i vägen mellan dem, placera därefter din Landroid®L i
laddningsbasen och kontrollera att ytorna har god kontakt.
1. Detta betyder att det är mycket låg spänning i batteriet.
2. I sådana fall måste du stänga av Landroid®L och sätta den i laddningsbasen. "Laddar" kommer sedan visas på skärmen,
vilket innebär att den börjar laddas.

