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   Luku 7 Vianmääritys 
 

7.1 Virheilmoitusten tekstit
Robomow valvoo ruohonleikkausta koko ajan. Se antaa ilmoitustekstejä, joiden avulla saat helposti ymmärrettäviä ohjeita. 
Tekstit ilmoittavat käyttöhäiriöistä ja pyytävät käyttäjää suorittamaan erilasia toimintoja.

 � Jos kone pysähtyy, se antaa yleensä myös ilmoituksen. Virhekoodi on näkyvissä 15 minuuttia.

 ) Jos tulet paikalle vasta kun kyseiset 15 minuuttia on kulunut, näyttö on tyhjä.

 � Herätä Robomow ja katso sen viimeisin ilmoitus ennen pysähtymistä painamalla . 

Alle on koottu kaikki virheilmoitukset, joita ruohonleikkurin näytössä voi näkyä. Taulukko sisältää myös ilmoitusten 
yleisimmät syyt. Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty muut tiedot ja syyt häiriöihin, joista järjestelmä ei anna 
virheilmoitusta. 
Mikäli et pysty korjaamaan vikaa näiden kuvausten avulla, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

7.2 Virheilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet
Luettelo on esitetty aakkosjärjestyksessä ilmoitusten mukaan 

Näytön ilmoitus Mahdollinen syy/tapahtuma Säätö/toimenpide

Vika 
latausaseman 

pohjassa

- Robomow ei pääse latausasemaan useasta 
yrityksestä huolimatta.

- Säädä latausaseman sijaintia.

- Puhdista kosketuspinnat harjalla tai liinalla.

Puskuri painettu 
sisään - Puskuri painuu koko ajan sisään. - Siirrä kone pois esteeltä, joka painaa leikkurin puskuria.

Tarkasta 
leikkuukorkeus

- Leikkurin moottorit ovat olleet 
ylikuormituksessa pitkään tai jokin on tarttunut 
leikkurin teriin. 

- Jokin estää terää pyörimästä vapaasti. Koneen 
pohjaan on kertynyt paljon leikkuujätettä; 
pyörivän terän ympärille on kiertynyt narua tai 
vastaavaa materiaalia.

- VARO - Sammuta leikkuri turvakytkimestä ennen terien 
tutkimista. 

- Tarkasta, ettei terissä ole vieraita esineitä ja 
ruohojätettä, jotka estävät sen pyörimisen.  

- Poista kertynyt ruohosilppu puutikulla.

Tarkasta 
virransaanti

- Sähkörasiaa ei ole liitetty pistorasiaan oikein. - Varmista, että sähkörasia on liitetty seinäpistorasiaan.

- Pistorasiaan ei tule virtaa tai sähkönsaanti on 
katkennut.

- Kytke pistorasiaan virta.

- Tarkasta pistorasian virransaanti toisen laitteen avulla. 

- Koneen tai latausaseman liittimet ovat 
likaantuneet. - Puhdista kosketuspinnat harjalla tai liinalla.

- Laite ei näytä lataavan, vaikka koneen ja 
latausaseman kosketuspinnoilla on fyysinen 
kosketus (kone on latausaseman edessä).

- Tarkasta, että sähkörasian yhteys latausasemaan on 
hyvä.

Näytön ilmoitus Mahdollinen syy/tapahtuma Säätö/toimenpide

Leikkuri alueen 
ulkopuolella

- Rajalanka on liian lähellä reunaa.

- Nurmikko on liian jyrkkä.

- Robomow ei voi kääntyä reunalla ja siksi se 
joutuu osoitetun alueen ulkopuolelle.

- Robomow on liukunut rajalankasilmukan 
ulkopuolelle, koska alue on huonossa 
kunnossa tai ruoho on märkää.

- Jätä heikkokuntoinen alue leikkuualueen ulkopuolelle 
siirtämällä rajalankaa.

-  Jätä leikkuualueelta pois alueet, joiden kaltevuus on 
liian suuri.

- Täytä maaperässä olevat kuopat tai painanteet.

- Nosta leikkuukorkeutta. 

Leikkuri 
ylikuumentuu 

Jäähdytetään...

- Pyörämoottorit ovat toimineet liian pitkään 
suuressa rasituksessa. 

- Toimenpiteitä ei tarvita. 

- Robomow käynnistyy automaattisesti, kun moottori on 
jäähtynyt.

Ongelma 
etupyörissä

- Etupyörä on ollut liian kauan ilmassa käytön 
aikana. 

- Jos Robomow on osunut esteeseen, joka nostaa 
leikkurin etuosan ylös: 
Poista kyseinen este leikkuualueelta.

- Robomow liikkuu rinteessä, joka on liian jyrkkä 
leikattavaksi turvallisesti.  
Jätä alue pois leikkuualueelta.

- Pitkä ruoho estää etupyörää koskettamasta maahan 
oikealla tavalla. 
Nosta leikkuukorkeutta.

- Maassa on suuria kuoppia tai syvennyksiä, joihin 
etupyörä voi pudota koneen liikkuessa kohdan ohi:   
Täytä epätasaisuudet ja tasoita pohja.

Kahva ylhäällä - Kahva on ylhäällä kun ruohonleikkuri yrittää 
käynnistyä

- Paina kantokahva alas normaaliin asentoon, jotta 
automaattinen toiminta käynnistyy.

Painike alhaalla - Yksi ohjauspaneelin painikkeista on jatkuvasti 
alhaalla.

- Kuittaa ilmoitus painamalla , niin leikkuri jatkaa 
toimintaa. Tämä ilmoitus on tiedotusluontoinen.

Näppäimet lukittu - Lapsilukko on käytössä.
- Avaa lapsilukko painamalla   ja  .  

Lapsilukko voidaan ottaa pois päältä Asetukset-
valikossa.

Leikk. ylikuorm. 
jäähtyy, odota...

- Pyörämoottorit ovat toimineet liian pitkään 
suuressa rasituksessa.

- Toimenpiteitä ei tarvita. Robomow käynnistyy 
automaattisesti, kun moottori on jäähtynyt.

Ei rajasignaalia

- Sähkörasia/rajakytkin ei ole toiminnassa tai sitä 
ei ole liitetty leikattavalle alueelle.

- Rajalankaa ei ole liitetty latausasemaan/
rajakytkimeen.

- Rajalanka on katkennut.

- Varmista, että latausasema on liitetty pistorasiaan.

- Ota sähkörasian pistoke irti ja liitä se takaisin 10 
sekunnin kuluttua. 

- Tarkasta, että rajalanka on liitetty oikeaan alueeseen, ja 
että se on päällä.

- Tarkasta rajalangan liitäntä latausasemaan/
rajakytkimeen.

- Tarkasta rajalanka vaurioiden varalta.

Sadehavainto
- Robomow'n toiminta on viivästetty, koska 

leikkuri on havainnut sateen suunniteltuna 
leikkausajankohtana, jolloin sen olisi pitänyt 
lähteä latausasemasta. 

- Toimenpiteitä ei tarvita - 
ilmoitus on näkyvissä, kunnes Robomow ei enää 
havaitse sadetta ja voi aloittaa leikkaamisen. 

Lataa akku

- Maksimikäyttöaika on lopussa (näkyy alueella, 
jolla ei ole latausasemaa).

- Ruohonleikkuri etsii latausasemaa, mutta 
akun varaustaso on liian alhainen etsimisen 
jatkamiseksi.

- Liitä ruohonleikkuriin latauslaite tai vie se latausasemalle 
ladattavaksi.

- Käytä leikkurin manuaalista ohjausta kaukosäätimen 
avulla tai kanna se latausasemaan.
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Näytön ilmoitus Mahdollinen syy/tapahtuma Säätö/toimenpide

Käynnistys 
toisesta paikasta

- Pyörämoottorit ovat työskennelleet raskaassa 
kuormituksessa automaattisessa tai 
manuaalisessa käytössä.

- Tarkasta, ettei kone ole juuttunut kiinni niin, että pyörät 
luistavat.

- Tarkasta maaperän kuopat ja painaumat ruohonleikkurin 
ympäriltä. Täytä epätasaisuudet ja tasoita pohja.

- Tarkasta, että pyörät pyörivät esteettä eikä mikään estä 
niitä. 

- Siirrä ruohonleikkuri pois tästä kohdasta ja käynnistä 
toiminta uudelleen.

Käynnistä 
sisäpuolella

- Automaattinen käyttö aloitettiin, vaikka 
Robomow on rajalangan ulkopuolella. - Tuo ruohonleikkuri leikkuualueelle ja paina  .

Leikkuri on jäänyt 
kiinni

- Robomow on jäänyt kiinni. Se ei voi jatkaa 
eteenpäin.

- Tarkasta maaperän kuopat ja painaumat ruohonleikkurin 
ympäriltä. Täytä nämä alueet maalla ja tasoita kohta.

- Robomow'n on vaikea kääntyä paikallaan, 
koska risu estää pyörän kääntymisen tai 
maaperä on epätasainen. Sen vuoksi leikkuri 
ei pääse rajalangalle tai kosketukseen esteen 
kanssa.

- Tarkasta, ettei alue ole liian jyrkkä. 

- Maaperän pitää pääsääntöisesti olla kuiva.

- Tarkasta, ettei rajalanka ole liian lähellä reunaa – siirrä 
sitä tarvittaessa.

- Tarkasta, ettei koneen pohja ole liian alhaalla.

Sammuta 
ennen nostamista

- Käyttäjä kantaa Robomow'ta, vaikka 
turvakytkin on asennossa Päällä.

- Siirrä turvakytkin asentoon Pois ennen Robomow'n 
kantamista.

Odottaa 
signaalia...

- Robomow'n toiminta on keskeytynyt, koska se 
ei havaitse signaalia.

- Tarkasta sähkörasian virransaanti.

- Kyse voi olla sähkökatkoksesta. Toimenpiteitä ei tarvita. 
Robomow jatkaa toimintaa automaattisesti, kun virta on 
palautunut.

7.3 Muut ongelmat 

Ongelma Mahdollinen syy/tapahtuma Säätö/toimenpide

Leikkaustulos on 
huono

- Tylsä terä
- Vaihda terien paikat niin, että käyttöön tulee käyttämätön 

leikkuureuna.

- Vaihda terä.

- Ruoho on liian pitkää valittuun 
leikkuukorkeuteen nähden.

- Suosituskorkeus on alle 1/3 ruohon vihreästä osasta. 

- Säädä leikkuukorkeus ensin suuremmaksi ja sen jälkeen 
pienemmäksi.

- Jos kyseessä on nopean kasvun kausi, käytä Robomow'ta 
useammin, jotta nurmikko pysyy kauniina (katso kappale 
4.3.2 Käytön lisääminen/vähentäminen).

- Ruoho on märkää. 

- Ruohosilppua kerääntyy terien ympärille.

- Paras tulos Robomow'lla saadaan, kun ruoho on kuivaa.  
Ruoho kannattaa leikata aikaisin aamulla.

- Sammuta leikkuri turvakytkimestä ja puhdista terä 
ruohosta vahvoja käsineitä käyttäen.

Ruohonleikkuri 
ei löydä 

latausasemaa, 
tai leikkuri löytää 
toisen rajalangan, 
kun käytät Kulje 

langan päällä 
-toimintoa

- Rajalankasaareke/este tai kapea käytävä 
estää ruohonleikkuria pääsemästä 
latausasemalle Kulje langan päällä 
-toiminnon aikana.

- Pienennä Kulje langan päällä -toiminnon arvoa 
oletusarvosta 7. 

Ongelman 
esiintyminen Mahdollinen syy/tapahtuma Säätö/toimenpide

Ruohonleikkuri 
ei telakoidu 

eikä osu aina 
latausaseman 

liittimiin

- Alustan ja latausaseman yläpinnan välillä on 
korkeusero.

- Lisää maata latausaseman luokse niin, että kulku asemalle 
tapahtuu sujuvasti. 

- Latausaseman alla oleva lanka ei ole kireällä 
eikä sijaitse aseman keskellä.

- Varmista, että latausaseman alla kulkeva lanka on 
suorassa, kireällä ja keskellä latausaseman keskiviivaa.

- Latausasema on sijoitettu rinteeseen. - Siirrä latausasema paikkaan, jossa maaperä on suurin 
piirtein vaakasuora.

- Latausasema on liian lähellä nurmikon 
kulmaa. - Siirrä latausasema 3 päähän kulmasta.

Leikkaustulos on 
epätasainen

- Robomow ei suoriudu leikkaamisesta 
minimiajassa, koska leikkausjakso sisältää 
passiivisia aikoja.

- Vähennä passiivinen aika minimiin, jotta Robomow 
voi suorittaa leikkuujakson nopeammin, jolloin myös 
leikkuutulos on tasaisempi.

- Ruoho kasvaa erittäin nopeasti.
- Jos kyseessä on nopean kasvun kausi, lyhennä 

leikkuujaksojen välistä aikaa (katso kappale 4.3.2 Käytön 
lisääminen/vähentäminen).

- Nurmikko on monimutkainen ja sisältää 
kapeita käytävien, esteitä ja saarekkeita.

- Monimutkaisilla alueilla tasaiseen leikkuutulokseen 
päästään hitaammin.  
Lisää Leikkuutehoa (katso kappale 4.3.2.1 Käytön 
lisääminen/vähentäminen).

- Leikattava alue on asetettu nurmikon 
todellista kokoa pienemmäksi.

- Suurenna alueen kokoa (katso kappale 4.3.3 Olemassa 
olevan alueen muuttaminen).

Robomow leikkaa 
kiellettyyn aikaan.

- Passiivisen ajan tiedot (päivä ja kellonaika) 
ovat virheelliset.

- Tarkasta, että koneessa on oikea kellonaika.

- Nollaa aika (katso kappale 4.4.4 Kellonaika ja 
päivämäärä).

- Nollaa Passiivinen aika (katso kappale 4.3.1 
Passiivisten ajankohtien valinta).

Sähkörasiassa 
vilkkuu 

katkenneen 
kaapelin 

merkkivalo. 

- Sähkörasian ja latausaseman välinen johto 
on poikki tai vioittunut.

- Varmista, että johto on ehjä ja hyvin kiinni molemmista 
päistä.

- Rajalanka on vaurioitunut.
- Kulje rajalangan sijoituslinja läpi.  

Etsi langasta repeämiä tai vaurioita.  
Korjaa vika Robomow'n korjausliittimillä.

Huono kosketus 
-merkkivalo 

vilkkuu 
sähkörasiassa

- Huono kosketus - Tarkasta ja korjaa kaikki löysät, huonot ja kuluneet 
kosketuspinnat

- Lankojen yhteenpunominen tai 
eristysnauhalla päällystetty ruuviliitin ei riitä 
luotettavan liitoksen tekemiseen.  
Maasta nouseva kosteus hapettaa tällaista 
liitosta ja johtaa ennemmin tai myöhemmin 
piirin katkeamiseen.

- Käytä pakkauksesta löytyviä korjausliittimiä. Ne ovat 
vesitiiviitä ja takaavat sähkölangalle luotettavan 
kosketuksen.

Robomow pitää 
kovaa melua ja 

tärisee.
- Terä on vaurioitunut tai epätasapainossa

- Tarkasta ennen Robomow'n käyttämistä, ettei nurmikolla 
ole oksia, kiviä tai muita esineitä, jotka voivat vahingoittaa 
teriä.

- Vaihda terä

LCD-näytön kieli 
ei ole oikea.

- Kieliasetuksia on muutettu tai ne on tehty 
väärin.

- Paina KESKEYTÄ- ja ALAS-painikkeita yhtä aikaa yli 3 
sekunnin ajan. Tämä on pikavalinta Kieli-valikkoon. 
Vaihda kieli.

Leikkaus- tai 
latausaika 

on normaalia 
lyhyempi.

- Tämä on normaalia, kun lämpötila on 
alhainen (alle 15 ºC (59 ºF)). - Ei vaadi toimenpiteitä.


