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Robomow RS modeller

   Kapitel 7 Fejlfinding 
 

7.1 Tekst fejlmeddelelser
Robomow overvåger hele tiden klipningen. Den skriver tekstmeddelelser for at hjælpe dig og gøre det let undervejs: 
tekstmeddelelser i tilfælde af driftsfejl samt tekstmeddelelser, som skal få brugeren til at foretage en given handling.

 P Hvis maskinen stopper, ses normalt en meddelelse. Den forbliver i 15 minutter.

 ) Hvis du ankommer efter de 15 minutter, er displayet tomt.

 P For at vække Robomow og se den sidste meddelelse, inden maskinen stoppede, tryk på . 

Nedenstående oversigt viser alle fejlmeddelelser, som de ses på displayet, og deres mest almindelige årsager. Den 
næste oversigt indeholder detaljer og mulige fejl af andre årsager, og som ikke giver fejlmeddelelser. 
Hvis en fejl ikke kan løses vha disse oversigter, skal du kontakte serviceværkstedet.

7.2 Fejlmeddelelser og korrigerende handlinger
Listen vises alfabetisk, efter meddelelse 

Vist meddelelse Mulig årsag/hændelse Justering/brugerhandling

Basefejl - Robomow undlader at komme ind på 
Ladestationen flere gange kontinuerligt.

- Juster Ladestationplaceringen.

- Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.

Kofanger trykket 
ind - Kofanger bliver konstant trykket ind. - Flyt maskinen fra den forhindring der trykker på 

kofangeren.

Tjek Klippehøjde

- Klippemotorerne har været udsat for overstrøm 
for længe, eller noget har sat sig fast omkring 
knivene. 

- Noget forhindrer knivene i at bevæge sig frit. 
Kraftig ophobning af græs under maskinens 
dæksel; et reb eller lignende har snoet sig 
rundt om den roterende kniv.

- FORSIGTIG – Sluk for Sikkerhedskontakten, inden du 
undersøger knivene. 

- Undersøg knivene for fremmedlegemer eller affald, der 
forhindrer dem i at dreje rundt.  

- Fjern afskåret, ophobet græs med en træpind.

Tjek strøm

- Strømboksen sidder ikke ordentligt i 
stikkontakten.

- Bekræft at Strømboksen er tilsluttet stikkontakten i 
væggen.

- Ingen strøm i kontakt eller der er slukket for 
strømmen.

- Tænd for stikkontakten.

- Kontroller om der er spænding ved hjælp af et andet 
apparat. 

- Plæneklipperen eller Ladestationens kontakter 
er snavsede - Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.

- Opladning er ikke registreret, selvom der 
er fysisk kontakt mellem maskinens og 
Ladestationens kontakter (maskinen befinder 
sig i Ladestationens indgang).

- Kontroller, at der er god forbindelse fra Strømboksen til 
Ladestationen.
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Vist meddelelse Mulig årsag/hændelse Justering/brugerhandling

Kryds uden for

- Kanttråden er for tæt på kanten.

- Plænens skråning er for stor.

- Robomow lykkes ikke at dreje på stedet ved 
kanten og det bevirker, at plæneklipperen 
glider ud af området.

- Robomow er gledet ud af Kanttrådssløjfen på 
grund af sjasket område eller vådt græs.

- Fjern ledningen imod indersiden af græsplænen.

-  Inkluder ikke områder med meget stejle skråninger.

- Udfyld huller og grøfter i jorden.

- Forøg klippehøjden. 

Overhedet kørsel 
Afkøler...

- Køremotorerne har kørt for længe med tung 
belastning. 

- Du skal ikke foretage dig noget. 

- Robomow starter automatisk, når køremotoren er kølet 
af.

Forhjulsproblem
- Forhjulet har været løftet fra jorden for længe 

under drift. 

- Hvis Robomow har kørt ind i en forhindring som har 
løftet forenden op: 
Fjern denne forhindring fra klippeområdet.

- Robomow kører på en skråning, der er for stejl til sikker 
klipning.  
Udeluk denne fra klippeområdet.

- Højt græs forhindrer forhjulet i at køre rigtigt på jorden. 
Løft klippehøjden.

- Der er store huller eller fordybninger i jorden, som 
forhjulet kan falde ned i når det passerer:   
Fyld disse områder op med jord og udjævn.

Håndtag løftet - Håndtaget er løftet når plæneklipperen 
forsøges startet

- Tryk bærehåndtaget ned til dets normale position for at 
slå automatisk betjening til.

Tast trykket ned - En af de operationelle kontrolpanel knapper er 
konstant trykket.

- Tryk på  for at bekræfte og for at fortsætte kontinuerlig 
drift. Denne meddelelse vises kun som information.

Taster låst - Børnesikring er blevet aktiveret. - Tryk på  knappen og tryk så på  knappen.  
Børnelås kan deaktiveres under Indstillinger menuen.

Klip. overbelast 
køler af, vent...

- Køremotorerne har kørt for længe med tung 
belastning.

- Du skal ikke foretage dig noget. Robomow starter 
automatisk, når køremotoren er kølet af.

Ej kant signal

- Strømboksen / Perimeterkontakten er ikke 
tændt eller forbundet til den zone du ønsker at 
klippe.

- Kanttråden er ikke forbundet til Ladestation / 
Perimeterkontakt.

- Kanttråden er skåret over.

- Vær sikker på at Ladestationen er forbundet til 
stikkontakten.

- Tag Strømboksen ud af stikkontakten og forbind den 
igen efter 10 sekunder. 

- Tjek at Perimeterkontakten er forbundet til den korrekte 
zone og at den er tændt.

- Tjek forbindelsen for Kanttråden til Ladestationen / 
Perimeterkontakten.

- Undersøg for rifter i Kanttråden.

Regn registreret
- Driften er forsinket da Robomow registrerer 

regn på det planlagte klippetidspunkt hvor den 
burde starte automatisk drift fra Ladestationen. 

- Du skal ikke fortage dig noget- 
beskeden bliver vist indtil Robomow ikke længere 
registrerer regn og vil begynde at klippe. 

Genoplad batteri

- Den maksimale driftstid er nået (vises i en ikke-
Ladestation zone).

- Plæneklipperen søger efter Ladestationen 
men batteriniveauet er for lavt til at fortsætte 
søgeprocessen.

- Forbind opladeren til plæneklipperen eller placer den i 
Ladestationen til opladning.

- Betjen plæneklipperen manuelt ved at bruge 
fjernbetjeningen eller bær den i hånden for at oplade 
den i Ladestationen.
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Vist meddelelse Mulig årsag/hændelse Justering/brugerhandling

Start et andet 
sted

- Hjulmotorerne har været overbelastede under 
automatisk eller manuel drift.

- Kontroller, at plæneklipperen ikke sidder fast, så hjulene 
spinder ud.

- Kontroller jorden omkring plæneklipperen for huller eller 
fordybninger. Fyld op med jord og udjævn.

- Kontroller om hjulene frit kan rotere og at intet blokerer 
dem. 

- Fjern plæneklipperen fra denne placering og genstart 
drift.

Start indenfor - Automatisk drift påbegyndes imens Robomow 
er placeret uden for Kanttråden.

- Anbring plæneklipperen inde på plænen og tryk på  
knappen.

Sidder fast

- Robomow sidder fast. Den kan ikke fortsætte 
med at køre.

- Tjek jorden for huller eller fordybninger, hvor 
plæneklipperen er stoppet og fyld den med jord og 
udjævn - især i området tæt på perimeteret, hvor 
Robomow drejer sig på plads.

- Robomow har svært ved at dreje på plads 
fordi forhjulet er blokeret af et hul eller en 
fordybning. Det har forsaget plæneklipperen til 
at dreje på plads uden at opfange ledning eller 
kofanger.

- Kontroller at området ikke er for stejlt. 

- Arbejd hovedsagligt i tørre omgivelser.

- Kontroller, at Kanttråden ikke er for tæt på kanten - fjern 
hvis dette er påkrævet.

- Kontroller, at maskinens dæksel ikke er indstillet for lavt.

Sluk 
før der løftes

- Brugeren bærer Robomow manuelt mens 
Sikkerhedskontakten er Tændt. - Slå Sikkerhedskontakten Fra før du bærer Robomow.

Venter på 
Signal...

- Robomow har stoppet driften: den opfanger 
ikke et signal.

- Tjek strømmen til Strømboksen.

- Der kan være en elektrisk strømafbrydelse. Der er ingen 
grund til at gøre noget. Robomow vil genoptage driften, 
så snart strømmen er tilbage.

-   

7.3 Andre problemer 

Problem Mulig årsag/hændelse Justering/brugerhandling

Dårlig kvalitet af 
klipning

- Sløv klinge
- Skift imellem de to knive for at anvende den skarpe side, 

som ikke har været brugt endnu.

- Udskift knive.

- Græsset er for højt i forhold til den angivne 
klippehøjde.

- Det er anbefalet at klippe mindre end 1/3 af den grønne 
del af græsset. 

- At indstille klippehøjden til en højere indstilling og derefter 
sænke den.

- Hvis det er den hurtigt voksende sæson - brug Robomow 
oftere til at vedligeholde græsplænen (se Afsnit 4.3.2 
Stigende / Faldende Drift).

- Græsset er vådt. 

- Ophobning af græs rundt om kniven.

- Den bedste klipning med Robomow opnås, når græsset er 
tørt.  Det anbefales at klippe græsset tidligt om morgenen.

- Slå Sikkerhedskontakten fra og brug tunge handsker til at 
rense og fjerne klippet græs.

Plæneklipperen ikke 
finder Ladestationen, 
eller plæneklipperen 

finder tilstødende ledning, 
mens du følger ledningen 

i Kanttrådsfølger 
indstillingen.

- Der er en Perimeterø / Forhindring eller Smal 
passage der forhindrer plæneklipperen i at 
fuldfør dens kørsel imod Ladestationen i 
Kanttrådsfølger indstillingen.

- Reducer afstanden for Kanttrådsfølger i menuen fra 7 
som er standard. 
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Problem opstået Mulig årsag/hændelse Justering/brugerhandling

Plæneklipperen 
dokker ikke 

korrekt og misser 
nogle gange 

Ladestationens 
kontakter

- Højdeforskelle mellem plænen og 
Ladestationens overflade.

- Udfyld plænen med noget jord ved Ladestationen for at 
give en blød indgang til stationen. 

- Ledningen under Ladestationen er ikke stram 
og er placeret i midten af stationen.

- Kontroller at ledningen under Ladestationen er stram og 
centreret under Ladestationen.

- Ladestationen er sat op på en skråning. - Flyt Ladestationen til et sted hvor jorden er nogenlunde 
lige.

- En Ladestation er placeret for tæt på hjørne 
af græsplænen - Flyt Ladestationen indenfor 3 meter fra et hjørne.

Ujævne 
klipperesultater

- Robomow udfører ikke klipning ved 
minimum tid, på grund af inaktivitet under 
Klipningscyklussen.

- Minimer Inaktiv tid perioderne for at tillade Robomow at 
fuldføre Klipningscyklussen hurtigere, og for at få jævne 
klipperesultater.

- Græsset gror meget hurtigt.
- Hvis det er en hurtigt groende sæson - reducer tiden 

imellem klipningscyklusserne (henvises til Afsnit 4.3.2 
Stigende / Faldende Drift).

- Plænen har en kompliceret form, smal 
passage, forhindring og øer.

- På en kompliceret plæne tager plæneklipperen sig mere 
tid for at få bedre klipningsresultater.  
Forøg Intensitet (henvises til Afsnit 4.3.2.1 Stigende / 
Faldende Drift).

- Det klippede område er mindre end den 
faktiske størrelse på plænen.

- Forøg zone området (henvises til Afsnit 4.3.3 Ændre en 
eksisterende Zone).

Robomow kører 
på det forkerte 

tidspunkt.

- Inaktivitet Tid dataene (Dage og timer) er 
ukorrekte.

- Kontroller at tiden på plæneklipperen er indstillet korrekt.

- Indstil tiden (henvises til Afsnit 4.4.4 Tid og Dato).

- Nulstil Inaktivitet Tid (henvises til Afsnit 4.3.1 Vælg 
Inaktive Drifttidspunkt(er)).

Indikatoren for 
klippet ledning 

blinker på 
Strømboksen. 

- Ledningen er afbrudt eller skadet imellem 
Strømboksen og Ladestationen.

- Bekræft at ledningen er sat i og at det sidder ordentligt 
fast.

- Kanttråden er beskadiget.
- Gå langs med Kanttråden.  

Kig efter rifter eller skader på ledningen.  
Reparer Robomow med ledningsstik.

Dårlig forbindelse 
indikatoren 
blinker på 

Strømboksen

- Dårlige forbindelser - Undersøg og reparer alle løse/dårlige forbindelser.

- Snoede ledninger, eller en skrue terminal, 
isoleret med isoleringstape er ikke en 
brugbar samling.  
Jordfugtighed får lederne til at oxidere og 
efter et stykke tid. Resulterer dette i et 
afbrudt kredsløb.

- Brug stikkene der er leveret med kassen. De er vandtætte 
og giver en pålidelig elektrisk forbindelse.

Robomow støjer 
og vibrerer. - Skadet eller ubalanceret kniv

- Undersøg om plænen er fri for grene, sten eller andre 
genstande, der kan beskadige kniven før du anvender 
Robomow.

- Erstat kniven

LCD-displayet er 
på et fremmed 

sprog.

- Sprogindstillingen var ændret eller ikke 
indstillet korrekt.

- Hold AFBRYD + NED knapperne i bund i mere end 3 
sekunder. Dette er en genvej til menuen Sprog. 
Ændre sproget.

Klipning eller 
opladningtiden 
er kortere end 

normalt.

- Denne opførsel er normal ved lave 
temperaturer (under 15 ºC (59 ºF)). - Der kræves ingen handling.
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