
Knoppen OK

Functie Selectie omhoog/omlaag Ga naar het menu/Bevestig de instelling Ga terug naar het vorige menu
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Landroid®L - Werkschema voor automatisch maaien
opper-
vlakte 

m2

Werk-
tijd automatisch 
maaien - uren

Maandag 
werkschema

Insdag werk-
schema

Oensdag 
werkschema

Donderdag 
werkschema

Vrijdag werk-
schema

Zaterdag 
werkschema

Zondag 
werk-

schema
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 / /
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Gebieden Gebied  1 Gebied  2 

Afstand van het oplaadstation d1 m d1+d2 m

Gebieden Gebied1 Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 

Afstand van het oplaadstation d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Functieberichten
Grasmaaien volgens de programma-instelling

Wordt er regen gedetecteerd, dan gaat de Landroid®L terug naar het laadstation. Hij blijft daar gedurende de door 
u geprogrammeerde tjd. Wanneer het droog is zal de LANDROID®L op de ingestelde tijd automatisch starten en 
aftellen, om dan terug te maaien. Wilt u dat de Landroid®L weer eerder gaat maaien, schakel hem dan uit en weer in, 
maar alleen als de regensensor droog is of als u de vertragingstijd op 0 minuten kunt instellen.

Moet opladen—tijdens de rit naar het laadstation stopt het snijmes om energie te sparen

Bezig met laden—spanning, laadpercentage worden getoond

Stand-by, start volgens ingestelde programma

Volgens de instelling van "Werkgebied aanpassen" zoekt de Landroid®L een bepaald gebied om te maaien.

De Landroid®L heeft het opladen voltooid.

Foutberichten
1.  Is de Landroid®L buiten het territorium, schakel hem dan uit, breng de Landroid®L binnen het territorium en schakel hem weer in.
2.  Is de Landroid®L binnen het territorium, controleer dan of de LED op het oplaadstation op groen staat. Als dat niet zo is, 

controleer dan of het oplaadstation goed op de oplader is aangesloten en of de lader is aangesloten op een geschikte 
voeding. Als dat zo is, betekent dit dat de grensdraaduiteinden onjuist zijn ingeplugd en moet u ze omdraaien.

3.  Als het LED-lampje groen knippert, controleer dan of de begrenzingskabel is goed verbonden met de klemmen aan 
het oplaadstation. Blijft het probleem, controller dan of de grensdraad niet doorgesneden is.

Zie de paragraaf "Programmeren" om de pincode te resetten

1. Schakel de Landroid®L uit; 
2. Zet de Landroid®L ondersteboven en controleer of er iets is wat de schijf blokkeert. 
3. Verwijder een mogelijke blokkering.
4. Zet de Landroid®L rechtop en breng hem naar een gebied met kort gras of stel de maaihoogte in;
5. Schakel de Landroid®L in.

1. Schakel de Landroid®L uit en breng hem naar een gebied zonder obstakels; 
2. Schakel de Landroid®L in. 
3. Wordt de foutmelding nog steeds getoond, schakel dan weer uit, keer de Landroid®Lom en controleer of er iets is 

waardoor de wielen niet goed draaien.  
4. Verwijder een mogelijke blokkade, zet de Landroid®L rechtop en schakel hem weer in.

1. Schakel de Landroid®L uit; 
2. Breng hem naar een gebied zonder obstakels;
3. Schakel de Landroid®L in.
4. Wordt de foutmelding nog steeds getoond, schakel dan weer uit, draai de Landroid®L ondersteboven en controleer of er 

geen vuil is dat een blokkering van het bovenste toetsenbordvenster veroorzaakt.
5. Verwijder een mogelijke blokkade, zet de Landroid®L rechtop en schakel hem weer in.  
1. Schakel de Landroid®L uit. 
2. Breng hem naar een gebied zonder obstakels. Schakel de Landroid®L in.
3. Wordt de foutmelding nog steeds getoond, schakel dan weer uit, keer de Landroid®L om en controleer of er niets opgetild is.
4. Verwijder een mogelijk voorwerp, zet de Landroid®L rechtop en schakel hem weer in.

1. Zet de Landroid®L rechtop. 
2. Als hij nog steeds niet werkt, 
 Plaats de grasmaaier eerst op een horizontaal oppervlak.
 Druk op de toets “2” om naar de diagnose-interface te gaan en druk de toets “5” 

gedurende een aantal seconden in totdat de drie cijfers 1, 2 en 3, die hieronder zijn 
gemarkeerd, teruggaan naar 0 (Zie afbeelding A)
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1. Het contact tussen de laad- en contactstrippen kan op enige wijze verhinderd worden.  
2. Veeg de laad- en contactstrippen schoon, zorg ervoor dat er geen voorwerp tussen zit, zet de Landroid®L in het 

laadstation en controleer of de strips goed contact maken.

1. Dit betekent dat de batterij bijna of helemaal leeg is.
2. In dit geval moet u de Landroid®L uitzetten en hem in de het oplaadstation plaatsen. Dan zal het scherm "opladen" tonen, 

wat betekent dat het laadproces gestart is.

uw PIN-code
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