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8. Laddning

8.1 Laddning under säsongen
Basstationen är den huvudsakliga laddningskällan när Robomow är dockad och ser till att batteriet hålls optimalt 
laddat medan den väntar på att åka ut.

8.2 Laddning under lågsäsong
Under lågsäsongens månader, såsom vintern, är det 
nödvändigt att:
• Fullständigt ladda batteriet på basstationen till dess att 

batteriindikatorn är grön och lyser konstant.
Lampindikatorer för laddning:
- Röd lyser konstant – Ladda batteriet.
- Grön blinkar – Under batteriladdning.
- Grön lyser konstant – Batteriet är fulladdat.

• Avlägsna Robomow från dess basstation. Slå 
ifrån säkerhetsbrytaren och förvara gräsklipparen i 
rumstemperatur.

• Om gräsklipparen förvaras längre än 3 månader, måste 
batteriet laddas upp var tredje månad till dess att 
batteriindikatorn visar att det är fulladdat.

• Laddningen kan genomföras på något av följande sätt:
1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.
2. Anslut Robomow direkt till manöverboxen på följande 

vis:
- Dra ut DC-kabeln som kommer från manöverboxen 

till den 15 m långa förlängningskabeln och anslut 
den till gräsklipparens baksida, såsom visas i 
figuren till höger.

• Så snart säsongen börjar är det bara att placera Robomow 
på sin basstation för att påbörja automatisk drift.

9. Felsökning och användarmeddelanden
9.1 Allmänna felkoder

Robomow övervakar kontinuerligt sin prestanda. Den ger felkoder för att hjälpa dig att använda den på ett 
smidigt sätt. 
En klisterlapp som innehåller de vanligaste felkoderna medföljer i kartongen. Du kan placera den på gräsklipparen 
för bekvämlighets skull.

E9* (Se Felsökning i manual) representerar 
stopp och fel som är ovanliga och följaktligen inte 
visas i ovanstående felkodstabell. Om E9 visas, 
tryck på HÖGERPILEN för att få anledningen till 
felkoden, för vars skull gräsklipparen har stannat, 
och se bruksanvisningen för fler detaljer. 

• Normalt, om gräsklipparen stannar, visas ett 
meddelande. Den här skärmen är påslagen i 
5 minuter. Om du anländer senare än dessa 5 
minuter, kommer skärmen vara tom.

• För att väcka Robomow och se den sista 
felkoden som visades innan stoppet, tryck på 
OK-knappen på gräsklipparen.

Robomow felkodstabell
E 1 Fastnat på platsen
E 2 Gräsklipparen är utanför
E 3 Ingen kabelsignal
E 4 Kontrollera strömmen
E 5 Kontrollera knivar / klipphöjd
E 6 Kontrollera körning
E 7 Framhjulsproblem
E 8 Minska inaktiv tid
E 9* Se Felsökning i manual
E5XX Kontakta kundtjänst
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Följande tabell visar samtliga felkoder och ger möjliga orsaker och korrigeringsåtgärder:

Skärm Meddelande Trolig orsak/händelse Korrigeringsåtgärder

E 1
Fastnat på 

platsen

- Robomow har fastnat på platsen. 
Den kan inte köra vidare.

- Drivhjulsmotorerna har arbetat 
under kraftig belastning.

- Robomow har svårt att vända på 
plats då framhjulet hindras av ett 
dike eller ojämn mark.

- Avlägsna gräsklipparen från det aktuella 
området och starta om klippningen. 

- Åtgärda anledningen till att den fastnade.
- Kontrollera marken runt gräsklipparen för 

diken eller ojämnheter. Fyll igen med jord 
och jämna till marken.

- Kontrollera om drivhjulen är fria att rotera 
och att inget hindrar dem.

- Bekräfta att klipphöjden inte är satt för 
lågt för gräsets skick - öka klipphöjden om 
nödvändigt.

E 2
Gräsklipparen 

är utanför

- Kantkabeln är alltför nära 
gräsmattans kant.

- Kantkabeln har lagts ut åt fel håll 
runt en öbildning.

- Gräsmattans lutning är för brant 
längs kanten.

- Robomow lyckas inte vända 
på plats vid kanten och det får 
gräsklipparen att hamna utanför 
det avsedda området.

- Automatisk drift inititeras när 
Robomow är placerad utanför 
kantkabelns slinga.

- Kontrollera att kantkabeln inte är 
alltför nära kanten - flytta kabeln mot 
gräsmattans innersida. 

- Bekräfta att kantkabeln har lagts ut enligt 
anvisningarna i bruksanvisningen.

- Inkludera inte områden med väldigt branta 
sluttningar.

- Bekräfta att klipphöjden inte är satt för lågt 
- Öka klipphöjden.

- Placera gräsklipparen på gräsmattan och 
omstarta driften.

E 3 Ingen 
kabelsignal

- Manöverboxen/kantswitchen är 
inte påslagen eller ansluten. 

- Kantkabeln är inte ansluten till 
basstationen/kantswitchen.

- Kantkabeln har blivit kapad.

- Se till att basstationen är ansluten till 
strömförsörjningen.

- Koppla ur manöverboxen från strömmen och 
anslut den igen efter 10 sekunder.

- Kontrollera att lågspänningskabeln mellan 
manöverboxen och bassationen är ansluten.

- Kontrollera lampindikatorerna på 
manöverboxen.

- Kontrollera anslutningen av kantkabeln till 
basstationen / kantswitchen.

- Kontrollera anläggningen för kapad kabel. 
Reparera bruten kabel med den vattentäta 
anslutningskontakten som medföljer i 
kartongen.

E 4 Kontrollera 
strömmen

- Manöverboxen är inte ansluten 
ordentligt till eluttaget.

- Ingen ström i eluttaget eller så är 
huvudströmmen avstängd.

- Gräsklipparens eller basstationens 
kontakter är smutsiga.

- Laddning har ej upptäckts, men 
det finns fysisk kontakt mellan 
gräsklipparens och basstationens 
kontakter.

- Kontrollera att manöverboxen är ordentligt 
ansluten till eluttaget.

- Slå på strömmen till eluttaget.
- Kontrollera eluttaget med hjälp av en annan 

apparat.
- Rengör kontakterna med en borste eller en 

trasa.
-  Bekräfta en god anslutning från 

manöverboxen till basstationen.

E 5
Kontrollera knivar 

/ klipphöjd

- Klippmotorn har utsatts för 
överströmsförhållanden alltför 
länge på grund av högt gräs eller 
ett hinder som har fastnat eller 
lindats runt knivarna.

- Något hindrar knivarna från 
att rotera fritt (ackumulerade 
gräsklipp under klippdäcket; rep 
eller liknande föremål lindat runt 
klippknivarna).

- VARNING – Slå ifrån säkerhetsbrytaren 
innan du kontrollerar knivarna.

- Kontrollera om det finns främmande föremål 
eller skräp som förhindrar rotation.

- Rensa bort det hopsamlade gräsklippet med 
hjälp av en träpinne.
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9.2 Detaljerade felkoder
Om ovanstående tabell (avsnitt 9.1) inte ger tillräcklig information för att hjälpa till att lösa problemet, tryck 
då på HÖGERPILEN medan felkoden visas för att få en siffra som ger fler detaljer om problemet och se 
tabellen nedan:

Skärm Meddelande Trolig orsak/händelse Korrigeringsåtgärder

0010
Klippmotorn 
överhettad

- Klippmotorn har arbetat under svåra 
förhållanden för länge.

- Du behöver inte göra någonting - 
Robomow kommer att fortsätta klippa 
när klippmotorn har svalnat.

0011
Drivning 

överhettad
- Drivmotorerna har arbetat under svåra 

förhållanden för länge.
- Du behöver inte göra någonting.
- Robomow kommer att fortsätta klippa 

automatiskt när drivmotorn har svalnat.

0012 Ingen kabelsignal - Se E3 i tabllen ovan

0014 Framhjulsproblem - Se E7 i tabellen ovan

0015 Knapp nedtryckt - En av manöverpanelens knappar är 
nedtryckt konstant.

- Tryck på ‘OK’ för att bekräfta 
meddelandet och fortsätta drift. Detta 
meddelande visas endast i syfte att 
informera.

0016 Låg temperatur

- Gräsklipparen lämnar inte basstationen 
automatiskt när den omgivande 
temperaturen understiger 5ºC (41ºF).

- Upplysning - När temperaturen är lägre än 
5ºC (41ºF) växer inte gräset eller så växer 
det väldigt långsamt. 

Men manuell avfärd är möjlig.

- Du behöver inte göra någonting.
- Robomow kommer att fortsätta klippa 

automatiskt så snart som omgivningens 
temperatur stiger över 5ºC (41ºF).

0020 Regn upptäckt - Klippningen skjuts upp när Robomow 
upptäcker regn.

- Du behöver inte göra någonting.
- Meddelandet visas till dess att 

Robomow inte längre upptäcker regn 
och då börjar den klippa igen.

Skärm Meddelande Trolig orsak/händelse Korrigeringsåtgärder

E 6
Kontrollera 

drivning

- Gräs eller annat föremål har 
lindats runt drivhjulet.

- Drivmotorerna har arbetat under 
svåra förhållanden för länge.

- Kontrollera drivhjulen och ta bort gräs och 
andra föremål.

E 7 Framhjulsproblem - Framhjulet har lyfts från marken för 
länge under drift.

- Om Robomow har kört in i ett hinder, 
slå ifrån säkerhetsbrytaren och lyft upp 
framdelen: Ta bort eller uteslut detta föremål 
från klippområdet.

- Om Robomow används på en sluttning som 
är för brant för säker klippning, uteslut denna 
från klippområdet.

- Om högt gräs hindrar framhjulet från att 
kunna vända på marken, höj då klipphöjden.

- Om marken har stora hål eller fördjupningar 
där framhjulet kan falla ner vid passering, fyll 
igen dessa områden med jord och jämna ut.

E 8 Minska inaktiv tid
- För många inaktiva dagar och/

eller timmar har ställts in för din 
gräsmattas storlek.

- Minska antalet inaktiva dagar och/eller 
antalet inaktiva timmar för att låta Robomow 
kunna slutföra klippningen av hela din 
gräsmatta.

E 9
Se Felsökning i 

manual

- E 9  visas för alla övriga 
meddelanden som inte listas i 
tabellen ovan.  

- Tryck på knappen 'Högerpil' för att få siffran 
för anledningen till stoppet och se nästa 
tabell för fler detaljer om anledningen till 
stoppet, orsaker och åtgärder.
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9.3 Användarmeddelanden
Nästa tabell ger information om användarmeddelanden som kan visas på gräsklipparen:

Skärm Meddelande Trolig orsak/händelse Korrigeringsåtgärder

0021
Kontrollera 
klipphöjd

- Klippmotorn har utsatts för 
överströmsförhållanden alltför länge på 
grund av högt gräs eller ett hinder som 
har fastnat eller lindats runt knivarna.

- Någonting hindrar en kniv från att rotera 
fritt. 

- För mycket gräs har samlats under  
klippdäcket, ett rep eller något liknande 
föremål har lindats runt kniven.

- VARNING – Stäng av 
säkerhetsbrytaren innan du kontrollerar 
knivarna.

- Kontrollera knivarna för främmande 
föremål eller skräp som förhindrar 
rotation.

- Rensa bort det hopsamlade gräsklippet 
med hjälp av en träpinne.

0022
Kontrollera 
klippmotor

- Klippmotorn har utsatts för överström för 
länge i basstationen innan påbörjad drift.

- VARNING – Stäng av 
säkerhetsbrytaren innan du kontrollerar 
knivarna.

- Avlägsna gräsklipparen från 
basstationen. Kontrollera knivarna för 
främmande föremål eller skräp som 
förhindrar rotation.

0023
Kontrollera
 strömmen - Se E4 i tabellen ovan

0026 Basproblem - Robomow lyckas inte köra in i 
basstationen flera gånger i rad.

- Justera basstationens placering.
- Rengör kontakterna med en borste eller 

en trasa.

0027
Starta på annan 

plats
- Drivhjulsmotorerna har arbeterat för 

längre under svåra förhållanden vid 
automatisk eller manuell drift.

- Kontrollera att gräsklipparen inte har 
fastnat, vilket medför att drivhjulen 
slirar.

- Kontrollera marken runt gräsklipparen 
för hål eller ojämnheter. Fyll igen med 
jord och jämna till marken.

- Kontrollera om drivhjulen är fria att 
rotera och att inget hindrar dem.

- Avlägsna gräsklipparen från det 
aktuella området och starta om 
klippningen.

0028 Passera utanför

- Kantkabeln är alltför nära kanten.
- Gräsmattans lutning är för brant.
- Robomow lyckas inte vända på plats 

vid kanten och det får gräsklipparen att 
hamna utanför det avsedda området.

- Robomow har hamnat utanför 
kantkabelns slinga på grund av sluttande 
område eller vått gräs.

- Flytta kabeln mot gräsmattans 
innerområde.

- Inkludera inte detta område på grund 
av dess branta lutning.

- Fyll igen hål och gropar i marken.
- Öka klipphöjden.

0030 Starta på insidan - Automatisk drift inititeras när Robomow är 
placerad utanför kantkabelns slinga.

- Placera gräsklipparen på gräsmattan 
och omstarta driften.

0031 Fastnat på plats - Se E1 i tabellen ovan

0060
Kontrollera 
intensitet

- Intensiteten du har angett är för hög för 
gräsmattans storlek. 

- Minska intensiteten du har angett för 
din gräsmattas zon(er).

0061 Minska inaktiv tid - Se E8 i tabellen ovan

Skärm Meddelande / Beskrivning Nödvändig åtgärd

BATT Ladda batteriet. Låg batterispänning. Ladda batteriet.

U001
Testa basstationens placering. 
Visas under engångsinstallationen. Se avsnitt 5.2.4 i bruksanvisningen.

U002
Fäst basstation.
Visas under engångsinstallationen. Se avsnitt 5.2.4 i bruksanvisningen.

U003
Testa kabelns placering.
Visas under engångsinstallationen. Se avsnitt 5.2.5 i bruksanvisningen.

U004

Test av kabeln slutfört (under 
engångsinstallationen)
Visas bara under användning av Robomow-
appen.

Ingen åtgärd krävs.

U018 Drifttiden är kortare än väntat. Batteriets drifttid är för kort. Byt ut batteri.
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Skärm Meddelande / Beskrivning Nödvändig åtgärd

U024
Fortsätt ladda om ej robotklipparen används.
Visas endast om gräsklipparen inte är ansluten till 
en laddningsadapter.

Det rekommenderas att hålla gräsklipparen 
ansluten till strömtillförsel när den inte används.

U025 Slå ifrån innan lyft Det är nödvändigt att slå ifrån säkerhetsbrytaren 
innan du lyfter eller bär gräsklipparen.

U029
Ändra kablarna i anslutningskontakten.
Visas under engångsinstallationen.

Byt plats på kablarna i anslutningskontakten.
Se avsnitt 5.2.4 i bruksanvisningen.

U032
Slå på säkerhetsbrytaren
Visas om gräsklipparen är ansluten till laddning, 
men säkerhetsbrytaren är 'Av'.

Ändra säkerhetsbrytaren till 'På'.

U041
Tryck på STOP-knappen vid inträde i delzon.
Visas bara under användning av Robomow-
appen för att lägga till en delzon.

Tryck på STOP på det ställe du vill att 
gräsklipparen ska påbörja klippning av delzonen.  

U042
Inlärning av kantsträcka.
Visas bara under användning av Robomow-
appen.

Gräsklipparen lär sig kantkabelns sträcka i en 
separat zon. Tryck på STOP för inlärning av 
sträckan.

U043
Gå till en delzons startpunkt.
Visas bara under användning av Robomow-
appen.

Tryck på OK för att fortsätta processen av att lägga 
till en delzon.

U044
Placera gräsklipparen på basstationen.
Visas bara under användning av Robomow-
appen.

Placera gräsklipparen på basstationen före start av 
processen att lägga till en delzon.

U051
Flytta basstationens placering.
Visas under engångsinstallationen. Se avsnitt 5.2.4 i bruksanvisningen.

U052 Justera kabel Se avsnitt 5.2.5 i bruksanvisningen.

U062 Ett larm utlöses snart. Detta meddelande uppmarnar dig att ange din PIN-
kod innan stöldskyddslarmet utlöses.

U064 Sökandet efter basstation kan inte genomföras Vid val av 'Hem'-knappen i en zon utan basstation.

U086
Väntar på signal…
Robomow har stoppat klippningen. Den uppfattar 
ingen signal.

Kontrollera strömmen till manöverboxen.
Det kan föreligga ett strömavbrott. Du behöver inte 
göra någonting. Robomow återupptar klippningen 
så snart som strömmen är tillbaka.

U087

Klippmotor överhettad, kylning…
Klippmotorn har arbetat under svåra förhållanden 
för länge.

Du behöver inte göra någonting - Robomow 
kommer att fortsätta klippa när klippmotorn har 
svalnat.

U088

Drivmotor överhettad, kylning…
Drivmotorerna har arbetat under svåra 
förhållanden för länge.

Du behöver inte göra någonting. 
Robomow kommer att fortsätta klippa automatiskt 
när drivmotorn har svalnat.
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9.4 Felsymptom
Nästa tabell ger detaljer och möjliga orsaker till andra fel, som inte ger felkoder. Om ett fel inte kan lösas med 
hjälp av dessa tabeller, var god och ring din servicefirma.

Inträffat
Problem

Trolig orsak/händelse Korrigeringsåtgärder

Dålig kvalitet på 
klippning

- Slöa knivar - Byt ut knivarna.

- Gräset är för högt i förhållande till den 
inställda klipphöjden.

- Vi rekommenderar att du inte klipper mer än 1/3 
av gräsets gröna del.

- Ställ in klipphöjden på en högre höjd och sedan 
successivt lägre.

- Om det är under säsong med snabb växt – ändra 
intervallet (se avsnitt 6.4.2 – P001).

- Gräset är vått och orsakar ansamling av 
gräsklipp runt knivarna.

- För bästa resultat, kör Robomow när gräset är 
torrt. Klipp inte under tidiga morgontimmar.

- Slå ifrån säkerhetsbrytaren och använd kraftiga 
handskar för rengöring och borttagning av 
gräsklipp.

Gräsklipparen 
hittar inte 

basstationen

- Det finns en öbildning eller en smal 
passage som hindrar gräsklipparen från 
att fullfölja sin färd mot basstationen i 
Följer kantkabel-läget.

- Minska Följer kantkabelavståndet i menyn 
Inställningar från standard på 7.

Robomow bullrar 
och vibrerar - Skadade eller dåligt balanserade knivar

- Kontrollera om gräsmattan är fri från grenar, 
stenar eller andra föremål som kan skada 
knivarna.

- Byt ut knivarna

Gräsklipparen 
dockar inte 

ordentligt och 
missar ibland 
basstationens 

kontakter

- Höjdskillnader mellan gräsmattan och 
basstationsytan.

- Fyll på med jord för att platta till gräsmattan vid 
basstationen för att möjliggöra smidigt inträde.

- Kabeln under basstationen är inte spänd 
och placerad i mitten av stationen.

- Bekräfta att kabeln under basstationen är rät, 
spänd och centrerad under basstationen.

- Basstationen är placerad på en sluttning. - Flytta basstationen till en relativt jämn mark.

- Basstationen är placerad för nära 
gräsmattans hörn.

- Flytta basstationen så att den inte befinner sig 
inom 3 meter från ett hörn.

Ojämna 
klippningsresultat

- Tiden mellan klippningar är för lång på 
grund av för långa inaktiva tidsperioder.

- Minimera de inaktiva tidsperioderna för att låta 
Robomow slutföra klippcykeln och uppnå jämna 
klippningsresultat.

- Gräset växer väldigt fort. - Om det är under säsong med snabb växt – ändra 
intervallet (se avsnitt 6.4.2 – P001).

- Formen på gräsmattan är komplicerad 
(smala passager, hinder och öar).

- På en komplicerad gräsmatta krävs det mer tid 
för gräsmattan att få bättre klippningsresultat.

- Öka intensiteten (se avsnitt 4.3.2.1).
- Den angivna arean är mindre än 

gräsmattans faktiska storlek.
- Öka zonarean (se avsnitt 4.3.3 Redigera en 

befintlig zon).

Robomow klipper 
under inaktiv tid.

- Felaktig klocktid har ställts in i 
gräsklipparen.

- Bekräfta att gräsklipparens klocka är inställd på 
rätt tid.

- Ställ klockan (se avsnitt 4.4.4).

- Återställ den inaktiva tiden (se avsnitt 4.3.1).

Indikatorn för 
kapad kabel 
blinkar på 

manöverboxen

- Förlängningskabeln är frånkopplad 
eller skadad mellan manöverboxen och 
basstationen.

- Kontrollera att förlängningskabeln är ansluten 
och att kabeländarna är ordentligt åtdragna.

- Kantkabeln är kapad.
- Gå längs kantkabeln.
- Leta efter snitt eller brott i kabeln.
- Reparera med Robomows kabelskarvdon.

Indikatorn för 
dålig anslutning 

blinkar på 
manöverboxen.

- Dåliga anslutningar - Kontrollera och reparera alla lösa, dåliga eller 
korroderade anslutningar

- Tvinnade kablar, eller en skruvklämma 
isolerad med isoleringstejp utgör inte en 
fullgod skarvning.

- Markfuktighet kan medföra att elledarna 
oxiderar.

- Använd de skarvkontakter som medföljer i 
kartongen. De är vattentäta och ger en pålitlig 
elektrisk kontakt.






