
Rozwiązywania problemów
Jeśli robot Landroid®L nie pracuje w prawidłowy sposób, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją rozwiązywania problemów. 
Jeśli usterka będzie się utrzymywać, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Informacje na temat części robota Landroid®L znajdują się w 
instrukcji obsługi.

Oznaka Przyczyna Działanie 

Robot Landroid®L  włącza się, 
lecz tarcza tnąca nie obraca 
się.

Robot Landroid®L szuka stacji ładowania. 
To normalne. Robot Landroid®L musi zostać naładowany, 
tarcza tnąca nie obraca się w momencie, gdy robot szuka stacji 
ładowania. 

Robot Landroid®L  wibruje. Ostrze jest uszkodzone lub tarcza tnąca nie jest 
wyważona.

Sprawdzić ostrza i śruby i dokonać wymiany według potrzeby
Oczyścić ostrza z błota lub ciał obcych.

Trawa jest koszona nierówno.

Robot Landroid®L nie pracuje wystarczająco długo 
w ciągu dnia. Wydłużyć czas koszenia.

Obszar koszenia jest zbyt duży. Spróbować zmniejszyć wielkość obszaru koszenia lub wydłużyć 
czas koszenia.

Ostrza są tępe. Wymienić ostrza i śruby w celu wyważenia tarczy tnącej.

Wysokość koszenia jest ustawiona na zbyt niską 
wartość w stosunku do długośc trawy. Zwiększyć wysokość koszenia, a następnie stopniowo zmniejszać.

Trawa lub inny przedmiot został owinięty 
wokół tarczy tnącej. Sprawdzić tarczę tnącą i usunąć trawę lub inny przedmiot.

Na tarczy tnącej lub w obudowie silnika zgromadziła 
się trawa. 

Upewnić się, że tarcza tnąca obraca się swobodnie. W razie 
potrzeby można zdjąć tarczę tnącą, a następnie usunąć 
zanieczyszczenia. Więcej informacji można znaleźć w częśći  
Czyszczenie.

Dioda LED na stacji ładowania 
nie włącza się. Brak zasilania. Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony 

oraz że zapewnione jest odpowiednie źródło zasilania. 

Zielone światło migoczące na 
stacji ładowania. Przewód graniczny nie jest podłączony.

Upewnić się, że przewód graniczny został prawidłowo podłączony 
do stacji ładowania. Upewnić się, że przewód graniczny nie został 
przypadkowo przecięty.

Czas ładowania znacznie 
przekracza 2 godz.

Słabe połączenie spowodowane zanieczyszczeniami 
na taśmie ładowania.

Wyczyścić styki znajdujące się na stacji ładowania i taśmie 
ładowania robota Landroid®L przy użyciu szmatki.

Kosiarka nie ładuje.

Brak zasilania. Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony 
oraz że zapewnione jest odpowiednie źródło zasilania.

Przewód graniczny nie jest podłączony. Upewnić się, że przewód graniczny jest właściwie podłączony lub 
nie został przerwany.

Nie pracuje normalnie podczas ręcznego ładowania.
Podłączyć stację ładowania, gdy urządzenie jest wyłączone. 
Zanim dioda LED stacji ładowania zmieni kolor z czerwonego na 
zielony, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. i zamknąć okno klawiatury, 
aby rozpocząć ładowanie.

Robot LANDRIOD® zaczyna 
pracować krócej między 
ładowaniami,

Jakiś przedmiot jest zablokowany w tarczy tnącej. Zdjąć tarczę tnącą i wyczyścić ją 
Trawa jest zbyt wysoka i zbyt gęsta.

Robot Landroid®L trzęsie się mocno. Sprawdzić tarczę tnącą i usunąć trawę lub inny przedmiot.

Akumulator może być wyczerpany lub stary. Wymienić akumulator na nowy.

Robot Landroid®L nie pracuje 
o właściwych porach. 

Zegar nie jest ustawiony na właściwą godzinę. Ustawić zegar. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia koszenia robota 
Landroid®L są nieprawidłowe.

Zmienić ustawienia godziny rozpoczęcia i zakończenia koszenia 
robota.

Koła robota Landroid®L 
ślizgają się lub niszczą trawę.

Bieżniki kół robota Landroid®L są zablokowane 
przez skoszoną trawę i zanieczyszczenia, co 
powoduje brak przyczepności kół.

Wyczyścić koła i usunąć zanieczyszczenia z trawnika.

Trawa jest zbyt mokra. Trawę należy kosić, gdy jest ona sucha.

Podczas zjazdu z terenu 
pochyłego robot Landroid®L 
wykracza poza przewód 
graniczny ze względu na 
wysoką prędkość.

 Przewód graniczny został umieszczony na terenie 
o nachyleniu większym niż 25% (15°).

Nie należy umieszczać przewodu granicznego na terenie o 
nachyleniu większym niż 25% (15°). Szczegółowe informacje 
można znaleźć w instrukcji instalacji. 


