
Troubleshooting guide · TS models

34

Robomow RS modeller

   Kapitel 7 Felsökning 
 

7.1 Textmeddelanden och felsökning
Robomow övervakar kontinuerligt sin prestanda. Den producerar textmeddelanden som hjälper dig att köra den smidigt: 
Textmeddelanden i händelse av ett driftsfel liksom textmeddelanden som uppmanar användaren att utföra en viss åtgärd.

 P Normalt, om gräsklipparen stannar, visas ett meddelande. Den här skärmen är påslagen i 15 minuter.

 ) Om du anländer senare än dessa 15 minuter, kommer skärmen vara tom.

 P För att väcka Robomow och se det senaste textmeddelandet som visades föregående stoppet, tryck . 

Följande tabell visar alla felmeddelanden och de vanligaste orsakerna. Nästa tabell ger dig detaljer och troliga orsaker 
på andra fel, som inte orsakar felmeddelanden. 
Om ett fel inte går att lösa med dessa tabeller, ring efter din serviceleverantör.

7.2 Felmeddelanden och åtgärder
Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter meddelandetext. 

Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Basproblem - Robomow misslyckas vid ett flertal tillfällen i 
rad få åtkomst till basstationen.

- Justera basstationens position.

- Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

Hoptryckt 
stötdämpare

- Främre eller bakre stötdämparen är ständigt 
hoptryckt

- Flytta bort gräsklipparen från föremål som pressar mot 
stötdämparen.

Kontr. klipphöjd

- Klippmotorerna har utsatts för överström under 
för lång tid eller på grund av att något föremål 
har fastnat i eller snurrats runt knivarna. 

- Någonting hindrar en kniv från att rotera fritt. 
För mycket gräs har samlats under klippdäcket; 
ett rep eller något liknande föremål har snurrats 
runt kniven.

- VARNING – Slå från säkerhetsswitchen före knivarna 
kontrolleras. 

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

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

Kontr. strömmen

- Manöverboxen är inte ordentligt ansluten till 
huvudsaklig manöverbox.

- Kontrollera att manöverboxen är ordentligt isatt i 
eluttaget

- Ingen ström till uttaget eller huvudströmmen är 
avstängd

- Slå på strömmen till eluttaget.

- Kontrollera detta uttag genom att sätta i en annan 
apparat. 

- Gräsklipparens eller basstationens kontakter är 
smutsiga - Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

- Laddningen fungerar inte, fastän det finns 
fysisk kontakt mellan gräsklipparen och 
basstationens kontakter.

- Kontrollera att kabelanslutningen mellan manöverboxen 
och basstationen är bra.
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Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Hamnar utanför

- Kantkabeln är för nära kanten.

- Gräsmattans sluttning är för brant.

- Robomow lyckas inte att svänga vid kanten 
och gräsklipparen glider utanför området.

- Robomow har glidit ut från området på grund 
av sluttning eller vått gräs.

- Ta bort kabeln mot insidan av gräsmattan.

-  Inkludera inte området med mycket branta sluttningar.

- Fyll igen gropar och ihåligheter på marken.

- Öka klipphöjden. 

överbel.drivning 
Kyler…

- Drivmotorerna har arbetat under svåra 
förhållanden för länge. 

- Du behöver inte göra någonting alls. 

- Robomow kommer automatiskt att upprepa klippningen 
när drivmotorn har svalnat.

Problem framhjul
- Framhjulet har lyfts upp från marken under för 

lång tid under drift. 

- Robomow har kört på ett hinder som lyfter upp 
framkanten: 
Ta bort eller uteslut föremålet från klippområdet.

- Om Robomow används på en slänt som är för brant för 
säker klippning:  
Uteslut denna från klippområdet.

- Om högt gräs hindrar framhjulet från att kunna gå för 
fullt på marken: 
Öka klipphöjden.

- Om marken består av stora hål eller fördjupningar som 
framhjulet kan köra ner i när det passerar förbi:  
Fyll igen dessa håligheter och jämna till marken.

Handtaget lyft - Handtaget har lyfts vid försök att starta 
klippning.

- Tryck tillbaka handtaget i position för att aktivera 
automatisk drift.

Knapp nedtryckt - Någon av knapparna på manöverpanelen är 
konstant nedtryckt.

- Tryck  för att bekräfta meddelandet och fortsätta 
driften. Detta meddelande visas endast som information.

Knappar låsta - Barnlåset är aktiverat. - Tryck på knappen  och tryck på knappen   
Barnlås kan avaktiveras med Inställningar på menyn.

Överbel. 
klippning 

Kylning, vänta

- Klippmotorn har arbetat under svåra 
förhållanden för länge.

- Du behöver inte göra någonting alls - Robomow kommer 
automatiskt att upprepa klippningen när klippmotorn har 
svalnat.

Ingen kabelsign.

- Manöverboxen / Kantswitchen är inte påslagen 
eller inte ansluten till den zon som ska klippas.

- Kantkabeln är inte ansluten till basstationen / 
kantswitchen.

- Kantkabeln avklippt.

- Kontrollera att basstationen är ansluten till eluttaget.

- Koppla loss manöverboxen från eluttaget och sätt in den 
igen efter 10 sekunder. 

- Kontrollera att kantswitchen är ansluten till rätt zon och 
att den är påslagen

- Kontrollera anslutningen mellan kantkabeln till 
basstationen / kantswitchen.

- Kontrollera kantkabeln för skador.

Regn upptäckt
- Drift är senarelagd eftersom Robomow 

upptäckte regn vid programmerad tid att starta 
automatisk från basstationen. 

- Du behöver inte göra någonting alls-  
meddelandet visas tills Robomow inte längre känner av 
regn och börjar klippa. 

Låg batt.spänn.

- Maximal drifttid har uppnåtts (visas i zon utan 
basstation).

- Gräsklipparen letar efter basstation men 
batterispänningen är för låg för att den ska 
kunna fortsätta sökprocessen.

- Anslut laddaren till gräsklipparen eller placera den i 
basstationen för laddning.

- Kör gräsklipparen manuellt genom att använda 
fjärrkontroller eller bär den till basstationen.
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Visat meddelande Trolig orsak/händelse Åtgärd

Starta ann.plats - Drivhjulsmotorerna har arbetat under kraftig 
belastning vid automatisk eller manuell drift.

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

- Kontrollera marken kring gräsklipparen för håligheter och 
ojämnheter. Fyll igen håligheter och jämna till marken.

- Kontrollera så att hjulen kan rotera fritt och att ingenting 
hindrar detta. 

- Avlägsna gräsklipparen från den aktuella platsen och 
starta om proceduren.

Starta insida - Automatisk drift initieras när roboten är 
placerad utanför kantkabelns slinga.

- Placera gräsklipparen på gräsmattan och tryck på  
knappen.

Fastnat på 
platsen

- Robomow har fastnat på en plats. Den kan inte 
köra vidare.

- Kontrollera marken där gräsklipparen stannade för 
håligheter och ojämnheter och fyll igen håligheter och 
jämna till marken, speciellt i närheten av kanten där 
Robomow svänger.

- Robomow har svårt att svänga eftersom 
framhjulet är blockerat av ihålighet eller 
ojämnhet. Orsakar att gräsklipparen svänger 
utan att använda kabel eller stötdämpare.

- Kontrollera att området inte är för brant. 

- Arbeta huvudsakligen vid torra förhållanden.

- Kontrollera att kantkabeln inte är för nära kanten – vid 
behov avlägsna.

- Kontrollera att inställningen på klippdäcket inte är för låg.

Slå från switch 
före lyft

- Användaren lyfter Robomow manuellt med 
säkerhetsswitchen i läge På. - Slå från säkerhetsswitchen före Robomow bärs.

Väntar på 
Signal...

- Robomow har stannat: Den upptäcker inte 
någon signal.

- Kontrollera strömmen till manöverboxen.

- Det kan bero på strömavbrott. Du behöver inte göra 
någonting alls. Robomow kommer att återgå i drift så 
snart strömmen är tillbaka.

.לא ברור מדוע הטבלאות כאן נפרדות. אם אין צורך, אפשר לאחד עם הטבלה העליונה. אם יש משמעות – אולי נצטרך לשאול כדי להוסיף כותרת מתאימה -

7.3 Andra problem 

Inträffat problem Trolig orsak/händelse Åtgärd

Dålig klippkvalitet

- Slö kniv
- Växla mellan de två knivarna för att använda den vassa 

sidan som ännu inte använts.

- Byt ut knivarna.

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

- Vi rekommenderar att du inte klipper mer än 1/3 av den 
gröna delen av gräset. 

- Ställ in klipphöjden till ett högre läge och minska den 
successivt.

- Under säsong när gräset växer fort – använd Robomow 
mer ofta för att underhålla gräsmattan (se avsnittet 4.3.2 
Ökning / minskning av drift).

- Gräset är vått. 

- Ansamling av gräsklipp runt knivarna.

- För bästa resultat, kör Robomow när gräset är torrt. 
Rekommendationen är att klippa gräset under tidiga 
morgontimmar.

- Slå från säkerhetsswitchen och använd kraftiga handskar 
när gräsklippet tas bort.

Gräsklipparen hittar 
inte basstationen eller 

gräsklipparen följer 
närliggande kantkabel 

när den följer kantkabel 
i läget Kantkabel följer.

- Det finns en ö / hinder eller smal passage 
som hindrar gräsklipparen från att slutföra 
körningen mot basstationen i läget Kantkabel 
följer.

- Minska avståndet för läget Kantkabel följer från det 
förinställda 7. 
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Inträffat problem Trolig orsak/händelse Åtgärd

Gräsklipparen 
dockar inte 
ordentligt 

och ansluter 
ibland inte till 

kontakterna på 
basstationen

- Höjdskillnader mellan gräsmattan och 
basstationens yta.

- Fyll igen en del av marken för att få gräsmattan i nivå 
med basstationen för att erhålla en mjuk ingång till 
basstationen.

- Kabeln undertill basstationen är inte stram 
och inte placerad i basstationens mitt.

- Kontrollera kabeln undertill basstationen så att den är 
stramt åtdragen och centrerad under basstationen.

- Basstationen är placerad på en sidolutning. - Placera basstationen på en relativt jämn mark.

- Basstationen är placerad för nära ett hörn på 
gräsmattan. - Flytta basstationen bortom 3 meter från ett hörn.

Ojämnt 
klippresultat

- Robomow avslutar inte klippningen inom 
min. tiden på grund av att inaktiv tid infaller 
under klippschemat.

- Minimera fönstret för inaktiv tid för att tillåta Robomow att 
avsluta klippschemat och få ett jämnare klippresultat.

- Gräset växer väldigt fort.
- Om det är säsong för snabbväxande gräs - minska tiden 

mellan klippscheman (se avsnitt 4.3.2 Öka / Minska 
arbetstid)

- Gräsmattans form är komplex (form, smal 
passage, sluttningar och hinder).

- På komplicerade gräsmattor tar gräsklipparen mer tid på 
sig för att få ett bättre klippresultat.  
Öka Intensiteten (se avsnittet 4.3.2.1 Öka / Minska 
arbetstid).

- Det klippta området är mindre än den 
faktiska ytan på gräsmattan.

- Utöka zonens yta (se avsnittet 4.3.3 Redigera en 
befintlig zon).

Robomow klipper 
vid fel tider

- Inställningarna för Inaktiv tid (dagar och 
timmar) är felaktig.

- Kontrollera att tiden på gräsklipparen är inställd korrekt.

- Ställ in tid (Se avsnitt 4.4.4 Tid och datum).

- Återställ den Inaktiva tiden (se avsnittet 4.3.1 Ställ in 
inaktiv(a) arbetstid(er)).

Indikatorn för 
avbruten kabel 

blinkar på 
manöverboxen 

- Kabel mellan manöverbox och basstation är 
urkopplad eller skadad.

- Kontrollera att kabeln är inkopplad och att kabeltrådarna 
är ordentligt åtdragna

- Kantkabeln avklippt
- Gå längs kantkabeln.  

Leta efter synliga skåror 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.

- Hoptvinnade kablar, eller en skruvklämma 
isolerad med isoleringstejp är inte en 
tillfredsställande skarvning.  
Fukt från jorden kan medföra att kablarna 
oxiderar och efter en tid.. Kan detta medföra 
öppen strömkrets.

- Använd de skarvkopplingar som finns med i kartongen. De 
är vattentäta och ger en pålitlig elektrisk kontakt.

Robomow är 
bullrig och 

vibrerar
- Skadade eller obalanserade knivar

- Kontrollera att gräsmattan är fri från grenar, stenar och 
andra objekt som kan skada knivarna, innan Robomow 
används.

- Byt ut knivarna.

LCD-skärmen 
visar ett 

främmande språk.

- Språkinställningen har inte ändrats eller var 
inte korrekt utförd.

- Tryck på knapparna AVBRYT + NED under mer än 3 
sekunder. Det är genvägen till menynSpråk. 
Ändra språk.

Klipp- och 
laddningstid 
är kortare än 

normalt

- Detta beteende är normalt vid låga 
temperaturer (under 15 ºC (59 ºF)). - Ingen åtgärd behövs.
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