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Landroid®L - Harmongram czasu automatycznego koszenia.
Ob-
szar 
m2

Czas koszenia 
automatyczne-
go - godziny

Godziny 
koszenia w 

poniedziałek

Godziny 
koszenia we 

wtorek

Godziny 
koszenia w 

środę

Godziny 
koszenia w 
czwartek

Godziny 
koszenia w 

piątek

Godziny 
koszenia w 

sobotę

Godziny 
koszenia w 
niedzielę

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 / /

4 5
Obszary Obszar 1 Obszar 2 

Odległość od stacji ładowania d1 m d1+d2 m

Obszary Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 

Odległość od stacji ładowania d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Komunikaty funkcjonalne
Koszenie trawy zgodnie z zaprogramowanym ustawieniem.
W przypadku deszczu robot Landroid®L powróci do stacji ładowania na czas, który został zaprogramowany. Po 
wyschnięciu robota Landroid®L automatycznie rozpocznie odliczanie do opóźnionego startu, a następnie powróci do 
koszenia. Jeśli użytkownik chce, aby robot Landroid®L zaczął kosić wcześniej, wystarczy go wyłączyć i ponownie włączyć, 
lecz jedynie wówczas, gdy czujnik deszczu będzie suchy lub można ustawić czas opóźnienia na 0 min.
Robot musi się naładować – podczas jego przemieszczania się do stacji ładowania ostrze tnące zostanie zatrzymane 
w celu zaoszczędzenia energii.

Ładowanie w toku – wyświetlana jest procentowa wartość naładowania.

Tryb czuwania; robot zostanie uruchomiony zgodnie z ustawionym programem.

Zgodnie z ustawieniem „Customize work area” (Dostosuj obszar roboczy) robot Landroid®L wyszukuje konkretny 
obszar do skoszenia.

Robot Landroid®L ukończył ładowanie.

Komunikaty błędów
1. Jeśli Landroid®L znajduje się poza swoim terytorium: wyłączyć zasilanie i przenieść robota Landroid®L na jego terytorium.  Włączyć zasilanie. 
2. Jeśli Landroid®L znajduje się na swoim terytorium, należy upewnić się, że dioda LED na stacji ładowania ma kolor zielony. W 

przeciwnym razie należy sprawdzić, czy stacja ładowania jest prawidłowo podłączona do ładowarki, a ładowarka prawidłowo 
podłączona do źródła zasilania. Jeśli tak, oznacza to złe podłączenie styków przewodu granicznego oraz konieczność ich zamiany.

3. Jeśli dioda LED migocze na zielono, należy upewnić się, że przewód graniczny jest prawidłowo podłączony do styków 
stacji ładowania. Jeśli problem będzie się utrzymywał, sprawdzić, czy przewód graniczny nie został przecięty.

Informacje na temat zresetowania kodu PIN można znaleźć w części „Programowanie”.
1. Wyłączyć zasilanie. 
2. Obrócić robota Landroid®L do góry dnem i sprawdzić, czy jest coś, co blokuje obracanie się tarczy tnącej. 
3. Usunąć jakiekolwiek przeszkody.
4. Obrócić robota Landroid®L do właściwej pozycji i przenieść go do obszaru z krótką trawą lub dostosować wysokość koszenia.
5. Włączyć zasilanie.
1. Wyłączyć zasilanie: przenieść robota Landroid®L do obszaru wolnego od przeszkód. 
2. Włączyć zasilanie. 
3. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, wyłączyć zasilanie; obrócić robota Landroid®L do góry dnem i sprawdzić, czy 

jest coś, co blokuje obracanie się kół. 
4. Usunąć wszelkie przeszkody, obrócić z powrotem robota Landroid®L i włączyć zasilanie.
1. Wyłączyć zasilanie. 
2. Przenieść robota Landroid®L do obszaru wolnego od przeszkód.
3. Włączyć zasilanie.
4. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, wyłączyć zasilanie; obrócić robot Landroid®L do góry dnem i sprawdzić pod kątem 

zanieczyszczeń mogących powodować blokadę w górnym oknie klawiatury.
5. Usunąć wszelkie przeszkody, obrócić z powrotem robota Landroid®L i włączyć zasilanie. 
1. Wyłączyć zasilanie. 
2. Przenieść robota Landroid®L do obszaru wolnego od przeszkód, włączyć zasilanie.
3. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, wyłączyć zasilanie; obrócić robota LANDROID®L do góry dnem i upewnić się, że żadna część nie jest podniesiona.
4. Usunąć jakąkolwiek możliwą blokadę, obrócić z powrotem robota Landroid®L i włączyć zasilanie.
1. Obrócić z powrotem robota Landroid®L
2. Jeśli problem nie ustąpi, 
 Najpierw należy ustawić kosiarkę na poziomej powierzchni. 
 Nacisnąć klawisz „2“, aby otworzyć interfejs diagnostyczny, a następnie nacisnąć 

klawisz „5“ przez kilka sekund do momentu, aż podświetlone liczby 1 2 i 3 zmienią się 
na zero. ( patrz rys. A)
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1. Kontakt między stykami może być zablokowany.  
2 Przetrzeć styki upewniając się, że nie ma między nimi żadnej blokady, a następnie umieścić robota Landroid®Lw stacji 

ładowania i sprawdzić stan połączenia wtyków.

1. Oznacza to, że w akumulatorze jest niskie napięcie.
2.  W takim przypadku należy wyłączyć robot Landroid®L i umieścić go w Stacji ładowania – na ekranie wyświetlony 

zostanie komunikat „charging” (ładowanie), co oznacza rozpoczęcie ładowania robota.

Váš PIN kód
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