
Storingssymptomen
Werkt de Landroid®M niet goed, volg dan de gids voor het oplossen van problemen hieronder. Heft dat de storing niet op, neem dan 
contact op met de leverancier. Zie de gebruikershandleiding voor informatie over de onderdelen van de Landroid®M.

Problemen Mogelijke oorzaken Herstelhandeling

De Landroid®M  schakelt 
in, maar de schijf met de 
messen draait niet. 

Landroid®M is op zoek naar het laadstation. Dit is normaal, de Landroid®M moet opgeladen worden. De 
schijf draait niet als hij op zoek is naar het laadstation. 

De Landroid®M  trilt De messen zijn wellicht beschadigd. Controleer 
de toestand van de Messchijf.

Controleer de messen en schroeven en vervang ze zo nodig.
Verwijder modder en vreemde voorwerpen van de messen.

Gras wordt ongelijkmatig 
gemaaid

Landroid®M werkt niet genoeg uren per dag. Voeg uren aan de maaitijd toe.

Gazon is te groot. Probeer het te maaien gebied kleiner te maken of voeg meer 
uren aan de maaitijd toe. 

Messen zijn bot. Vervang alle messen en schroeven gelijktijdig zodat de schijf 
gebalanceerd blijft. 

De maaihoogte is te laag voor de lengte van het gras. Stel een hogere maaihoogte n en maak die langzamerhand minder

Gras of een voorwerp is om de schijf gewikkeld. Controleer de schijf en verwijder het gras of het voorwerp.

Gras heeft zich opgehoopt in de messenschijf of 
in het motorframe. 

Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien. eventueel moet de schijf 
verwijderd worden om het vuil te verwijderen. Zie Schoonmaken

De led op het laadstation 
brandt niet. Er is geen netvoeding Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het stopcontact 

voldoende vermogen levert. 

Groene lampje van het 
oplaadstation knippert De grensdraad is niet aangesloten. Controleer of de grensdraad goed aangesloten is en niet 

gebroken is.

Het laden duurt veel langer 
dan 2 uur

Slechte verbinding door vuil op de laadstrip. Reinig de contactstrip van het laadstation en de 
Contactpinnen

De laadbeveiligingsfunctie is geactiveerd omwille 
van de hoge temperatuur 

Zet het laadstation in de schaduw of wacht tot de temperatuur 
ervan is afgekoeld

De maaier laadt niet op

Er is geen netvoeding.
Controleer of het netsnoer aangesloten is en of het 
stopcontact voldoende vermogen levert. De rode led brandt 
tijdens het opladen en knippert als er een probleem is. 

De grensdraad is niet aangesloten. Controleer of de grensdraad goed aangesloten is en niet gebroken is.

Werkt niet goed tijdens het handmatig opladen 

Sluit het oplaadstation aan terwijl het apparaat is 
uitgeschakeld. Druk voordat het groene LED-lampje brandt 
op de toets AAN/UIT om het opladen te starten. Het is OK 
wanneer “bezig met opladen” op de display is aangegeven.

LANDRIOD® werkt steeds 
korter na een bezoek aan het 
laadstation 

Er is iets opgehoopt in de messenschijf Verwijder de schijf en maak hem schoon. Het gras is te hoog en te dik.

De Landroid®M schudt zwaar. Controleer de messenschijf en de messen. Verwijder gras en 
vreemde voorwerpen.

De batterij kan uitgeput of verouderd zijn. Vervang de batterij.

Landroid®M werkt niet op het 
juiste moment. 

De klok is niet op de juiste tijd ingesteld Zet de klok gelijk 

De ingestelde start- en stoptijden zijn onjuist. Verander de start- en stoptijden van de maaier.

De Landroid®M dokt niet goed 
in het laadstation Omgevingsfactoren Herstart de Landroid®M

Het groene lampje op het 
laadstation BRANDT voordat 
de accu volledig is opgeladen 

Het laadstation oververhit, “Over temperatuur” 
wordt op de display aangegeven

Zet het laadstation in de schaduw of wacht tot de temperatuur 
ervan is afgekoeld 

De Landroid®M is in de modus stand-by geschakeld 
omdat dit niet de geprogrammeerde werkingstijd is. Nvt

De Landroid®M verlaat 
het gebied van de 
begrenzingskabel. De 
Landroid®M kan een bepaald 
gebied in de afgebakende 
zone niet maaien, keert af en 
toe terug of draait zodra hij 
deze plek nadert.

De begrenzingskabel van een andere Landroid®M of 
robotmaaier van een ander merk bevindt zich te dicht 
in de buurt.

Zorg voor minstens 2 meter afstand tussen de 
begrenzingskabel van uw Landroid®M en andere 
begrenzingskabels in de buurt.

De begrenzingskabel is geïnstalleerd met scherpe 
hoeken.

Controleer de begrenzingskabel en zorg ervoor dat alle 
hoeken gerond zijn. 

Het is mogelijk dat elektrische stroom in de 
verbinding tussen grensdraden lekt door een slecht 
contact of vochtigheid.

Isoleer de verbinding tussen de grensdraden zorgvuldig met 
tape zodat alles volledig waterdicht is.

Er is een lekkage van elektrische stroom in de 
draad omdat de draadisolatie stuk is.

Isoleer de beschadigde draadisolatie zodat alles volledig 
waterdicht is.

Het maaigebied is veel groter dan het maximale 
bereik.

Verdeel uw gazon in afzonderlijke gebieden en maai ze 
achtereenvolgens.

De wielen van de Landroid®M 
slippen of rijten het gazon 
open.

De behuizing van de Landroid®M is verstopt door 
takken of andere voorwerpen, waardoor hij kan 
verspringen als hij tegen een obstakel aanstoot.

Verwijder alle takken of voorwerpen uit de behuizing van de 
Landroid®M en omring takken of andere voorwerpen als een 
eiland om meer schade te voorkomen.

Het gras is nat door regen of irrigatie. Gelieve alleen droog gras te maaien.

De Landroid®M verlaat het 
afgebakende gebied door een 
te hoge snelheid tijdens het 
afdalen van een helling.

De grensdraad is geplaatst op een helling die 
steiler is dan 25%(15°).

Verplaats de grensdraad op een helling die minder steil is dan 
25%(15°). Verwijs naar de gids voor de installatie voor meer 
informatie. 





uw PIN-code

Landroid®M WG791E - Werkschema voor automatisch maaien.
Opper-
vlakte 

m2

Werktijd 
automatisch 

maaien - uren

Maandag 
werk-

schema

Dinsdag 
werksche-

ma

Woensdag 
werksche-

ma

Donderdag 
werk-

schema

Vrijdag 
werksche-

ma

Zaterdag 
werk-

schema

Zondag 
werk-

schema

100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 7 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 / /
300 8 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 / /
400 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
500 13.5 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 / /
600 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
700 19 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 / /
800 21.6 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 / /
900 24.3 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 / /
1000 27 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 / /

ZONE 3
20%

ZONE 4
25%

ZONE 1
30%

ZONE 2
25%

2



Functieberichten
Grasmaaien volgens de programma-instelling

Wordt er regen gedetecteerd, dan gaat de Landroid®M terug naar het laadstation. Hij blijft daar gedurende de door u 
geprogrammeerde tjd. Wanneer het droog is zal de processor van de Landroid®M op de ingestelde tijd automatisch 
starten en aftellen, om dan terug te maaien. Wilt u dat de Landroid®M 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

Foutberichten
1.  Is de Landroid®M buiten het territorium, schakel hem dan uit, breng de Landroid®M binnen het territorium en 

schakel hem weer in. 
2.  Is de Landroid®M binnen het territorium, controleer dan of de led op het laadstation brandt. Zo niet, controleer 

dan de verbinding met het stopcontact. Is de led dan nog steeds uit, controleer dan of de grensdraad goed is 
aangesloten op de klemmen van het laadstation.

3.  Blijft het probleem, controller dan of de grensdraad niet doorgesneden is.

Zie de paragraaf "Programmeren" om de pincode te resetten

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

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

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

1. Schakel de Landroid®M uit; 
2. Breng hem naar een gebied zonder obstakels;
3. Schakel de Landroid®M in.
4. Wordt de foutmelding nog steeds getoond, schakel dan weer uit, keer de Landroid®M om en controleer 

of er iets is wat in het bovenste deksel een blokkade veroorzaakt.
5. Verwijder een mogelijke blokkade, zet de Landroid®M rechtop en schakel hem weer in. 

1. Schakel de Landroid®M uit. 
2. Breng hem naar een gebied zonder obstakels. Schakel de Landroid®M in.
3. Wordt de foutmelding nog steeds getoond, schakel dan weer uit, keer de Landroid®M om en controleer 

of er iets is wat klem zit.
4. Verwijder een mogelijk voorwerp, zet de Landroid®M rechtop en schakel hem weer in.

Zet de Landroid®M rechtop.

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®M 

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®M in het Oplaadstation zetten en dan op de toets AAN/UIT drukken om 

het opladen te starten.


