
Fejlfindingsvejledning
Hvis din Landroid®M ikke virker ordentligt, bedes du følge fejlfindingen nedenfor. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du venligst 
kontakte din forhandler. Se i brugsvejledningen vedrørende oplysninger om din Landroid®M komponenter.

Symptom Årsag Løsning 

Min Landroid®M tænder, 
men klingeskiven bevæger 
sig ikke.

Din Landroid®M søger efter opladestationen. Dette er normalt. Din Landroid®M skal oplades, og klingeskiven 
drejer ikke når den søger efter opladestationen. 

Min Landroid®M vibrerer. Knivene kan være beskadiget. Kontrollér 
knivmodulets tilstand.

Kontrollér knivene og udskift dem, hvis de er beskadiget.
Rengør knive og knivmodul for snavs og andre genstande.

Græsset klippes ikke jævn.

Din Landroid®M bruges ikke nok hver dag. Lad din Landroid®M køre i flere timer om dagen. 

Din græsplæne er for stor. Prøv at reducere størrelsen på området, der skal klippes, eller 
tilføj flere timer til græsslå-tiden. 

Klingerne er døve. Skift alle klingerne og skruerne, så klingeskiven holdes i balance. 

Klippehøjden er sat for lav i forhold til græssets højde. Hæv klippehøjden, og sænk den herefter gradvist.

Græs eller andre genstande har sat sig fast 
om klingeskiven. Tjek klingeskiven og fjern græsset og andre mulige genstande.

Græs har ophobet sig omkring klingeskiven eller 
motorblokken. 

Sørg for, at klingeskiven drejer frit rundt. Det skal den, og du 
kan eventuelt tage klingeskiven af og fjerne skidtet. Se afsnittet 
Sådan rengøre du.

LED lyset på opladestationen 
tænder ikke. Der er ingen strøm. Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker. 

Grønt lys blinker på 
opladningsstationen. Grænsekablet er ikke tilsluttet. Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er 

gået i stykker.

Opladetiden er meget 
længere end 2 time.

Forurenede slæbestykker kan forårsage en dårlig 
forbindelse.

Rengør kontaktpladerne på opladestationen og 
opladningspladen på maskinen, med en almindelig klud.

Beskyttelsesprogrammet mod høje temperaturer 
er gået i gang.

Stil din opladebase i skyggen, eller vent indtil temperaturen 
bliver lavere.

Min Landroid®M vil ikke 
oplades.

Der er ingen strøm. Tjek om ledningen er ordentlig tilsluttet, og at strømkilden virker.

Grænsekablet er ikke tilsluttet. Tjek om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er 
gået i stykker.

Fungerer ikke korrekt under manuel opladning.

Tilslut ladestationen mens maskinen er slukket. Tryk på 
TÆND/SLUK-tasten før ladestationens lysdiode skifter fra rød 
til grøn for at starte opladningen. Opladningen er i gang, hvis 
skærmen viser "oplader".  

Batteriet på min Landroid®M 
holder ikke så lang tid som 
før, og det er hurtigere om 
at lade op.  

Dette er normalt i lave 
temperaturer (gradvist under 0°C). Du kan ikke gøre noget. 

Din Landroid®M ryster meget. Tjek klingeskiven og klingen, og fjern græsset og andre 
mulige genstande.

Batteriet kan være afladet eller gammelt. Udskift med et nyt batteri.

Min Landroid®M går i gang 
på det forkerte tidspunkter. 

Uret står forkert. Indstil uret korrekt. Se afsnittet Programmering i brugsvejledningen. 

Du har indstillet de forkerte start- og 
stoptidspunkter på din Landroid®M. Ændre start- og stoptidspunkterne på din Landroid®M. 

Min Landroid®M parkerer 
ikke ordentligt i opladebasen. Miljømæssige påvirkninger. Genstart din Landroid®M.

Lampen på opladebasen 
begynder at lyse grøn, før 
opladningen er færdig.

Opladebasen er for varm, go der står “Over 
temperature” på skærmen.

Stil opladebasen i skyggen, eller vent indtil temperaturen bliver 
lavere.

Din Landroid®M er på standby, da den ikke er 
programmeret til at køre. Det er normalt.

Landroid®M bevæger sig 
uden for afgrænsningskablet.
Landroid®M kan ikke slå 
visse områder i den 
markerede zone, og nogle 
gange går den tilbage eller 
drejer rundt, når den er tæt 
på dette område.

Der findes et grænsekabel fra en anden Landroid®M 
eller græsslåmaskine, som er for tæt på din.

Sørg for, at der er mindst 2m mellem dit grænsekabel og din 
nabos grænsekabel.

Afgrænsningskablet er blevet udlagt med skarpe hjørner. Kontroller afgrænsningskablet for at sikre at hjørnerne er afrundede.

Der kan være lækage af elektrisk strøm i en 
samling af kanttråden på grund af en dårlig eller 
fugtig samling.

Isolér samlingen i kanttråden for at sikre en fuldstændig og 
vandtæt samling

Der lækker elektrisk strøm fra tråden på grund af 
ødelagt isoleringslag.

Isolér det beskadigede område for at sikre en fuldstændig og 
vandtæt kanttråd.

Klippeområdet er meget større end det opgivne. Opdel græsplænen i adskilte områder og slå dem separat.

Hjulene på Landroid®M 
glider, eller de river græsset 
op.

Kabinettet på Landroid®M rammes af grene eller 
andet, hvilket kan medføre, at den skrider.

Sørg for at rydde grene og andet af vejen - også det, der kan 
have sat sig fast under kabinettet på Landroid®M, og indhegn 
eventuelle grenområder som øer for at undgå yderligere skader.

Regn eller vanding gør græsset vådt. Slå græsset, når det er tørt.

Landroid®M kører ud over 
kanttråden i høj fart, når den 
kører ned ad en bakke

Kanttråden er udlagt på en stigning på mere end 
25% (15°).

Omlæg kanttråden, så du undgår stigninger eller fald på mere 
end 25% (15°). Se installationshåndbogen for yderligere 
oplysninger. 


