
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’s komponenter.

Symptom Årsag Løsning 

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

Din Landroid®M søger efter opladningsstationen (undtagen 
hvis du trykker på knappen HOME for at få den til at køre 
til opladningsstationen eller funktionen “Aktivér slåning ved 
grænse” er i drift). 

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

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 jævnt

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 føj 
flere timer til græsslåningstiden.

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 
rengører du

LED-lyset på opladestationen 
tænder ikke Der er ingen strøm. Tjek, at strømkablet er korrekt tilsluttet og at opladningsstationen er 

forbundet til en egnet strømkilde.

Grønt lys blinker på 
opladningsstationen Grænsekablet er ikke tilsluttet. Tjek, at grænsekablet er forbundet korrekt til opladningsstationen. 

Tjek, at der ikke er brud på grænsekablet.

Din Landroid®M er inden for sit 
område, men displayet viser 
“udenfor arbejdsområdet” og 
knappen LYSER grønt.

Grænsekablet er fastgjort ukorrekt til klemmen. Vend grænsekablets ender.

Opladetiden er meget længere 
end to timer

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 oplade
Der er ingen strøm. Tjek, at strømledningen er korrekt forbundet til opladningsstationen 

og at opladningsstationen er forbundet til en egnet strømkilde.

Fungerer ikke korrekt under manuel opladning. Se afsnittet opladning i Betjeningsvejledningen.

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

Noget er blokeret i klingeskiven Tag klingeskiven af og rengør den. Græsset er for højt/for kraftigt.

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 de 
forkerte tidspunkter.

Uret står forkert. Indstil uret korrekt.

De programmerede klippetidspunkter for Landroid®M er ikke 
korrekt. Ændr start- og stoptidspunkterne på din Landroid®M.

Min Landroid®M parkerer ikke 
ordentligt i opladningsbasen

Miljømæssige påvirkninger Genstart din Landroid®M

Dårlig forbindelse forårsaget af snavs på opladningsstrippen. Rengør kontaktbenene placeret i opladningsstationen og 
opladningsstrippen på Landroid®M ved hjælp af en klud

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

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

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

Landroid®M kører uden for 
grænsekablet. Landroid®M 
slår ikke området inden for 
grænsekablets zone. Landroid®M 
vender eller drejer sig 
uregelmæssigt nær grænsekablet.

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

Sørg for, at der er mindst 0.5 m mellem dit grænsekabel og din 
nabos grænsekabel.

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

Under våde forhold vil grænsekablets elektriske signal kunne 
lække, de steder, hvor kablet er blevet samlet eller repareret. Tjek grænsekablets samlinger. Isolér for en helt vandtæt forbindelse.

Der er en lækage i grænsekablets elektriske signal på grund af 
brudt isolering. Reparér den beskadigede grænsekabelisolering med isoleringstape.

Klippeområdet er større end det tilladte klippeområde for 
Landroid®M. Kontakt service.

Landroid®M’s hjul skrider ud eller 
beskadiger plænen.

Fremmedlegemer, såsom kviste og grene kan sidde under 
Landroid®M. Fjern fremmedlegemer fra Landroid®M’s underside.  

Plænen er for våd. Vent, indtil plænen er tør.

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.


