KASUTUSJUHEND
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Stoppnupp
Niidukõrguse seadistamise nupp
Pealüliti
Startlüliti
Koju naasmise nupp
Ekraan
Laadimisklemmid
Vihmaandur (mõnel mudelil)
Esiratas
Terade ketas
Niidutera
Akupatarei (Q1)
USB liide (K1)
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25.

Tagumine veoratas
Käepide
Laadija klemmid
Laadimisjaam
Võrguadapter
Kaablinaelad
Piirdekaabel
Laadimisjaama naelad
Piirdekaabli kaugusmõõtur
Kuuskantvõti
Kaabli parandusliide
Ultraheliandurid (mõnel mudelil)

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED. HOIDKE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.
Tähelepanu: seadme ohutuks käitamiseks lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine
võib lõppeda elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsise vigastusega.
• Landxcape ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed või kes on kogenematud ning kui neid pole seadme kasutamisel juhendanud inimene, kes
on nende ohutuse eest vastutav
• Lapsi ei tohiks järelvalveta jätta, veendumaks, et nad Landxcapeiga ei mängiks
• Landxcapei tuleks kasutada vaid sellega kaasas oleva toiteallikaga
Kasutuseelsed ohutusjuhised
• Lugege juhiseid hoolikalt. Veenduge, et mõistate juhiseid ning olete Landxcapei käsitsemise ja korrektse
kasutamisega kursis
• Ärge kunagi lubage Landxcapei kasutada inimestel (või lastel), kes pole nende juhistega kursis
• Operaator või kasutaja on vastutav teistele inimestele või varale tekitatud ohu või õnnetuste eest
Kasutuseelne ettevalmistus
• Veenduge, et olete piirdekaabli paigaldanud kirjeldatud viisil
• Kontrollige perioodiliselt Landxcapei kasutuspiirkonda ning eemaldage kõik kivid, oksad, juhtmed, kondid ja
muud võõrkehad
• Kontrollige aeg-ajalt visuaalselt terasid, terade polte ja lõikeseadet ning veenduge, et need poleks kulunud
ega kahjustunud. Asendage kulunud või kahjustunud terad ja poldid terve komplektina
• Lülitage Landxcape välja, eemaldage aku, kasutage kaitsekindaid ning olge terade vaatlemisel ettevaatlikud,
sest ühe tera pööramine võib põhjustada teiste terade pöörlemise
HOIATUS! Muruniidukit ei tohiks kasutada ilma kaitsekatteta
Ohutu kasutamine
• Ärge kasutage kunagi seadet ilma kaitsekatete või ilma paigaldatud kaitseta
• Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale
• Ärge kunagi tõstke ega kandke Landxcapei, kui see töötab
• Lülitage seade välja ja eemaldage aku enne ummistuse eemaldamist ning enne Landxcapei kontrollimist,
selle puhastamist või hooldamist
• Landxcapei originaaldisaini ei ole lubatud muuta. Kõik tehtud muudatused on teie vastutusel
• Käivitage Landxcape vastavalt juhistele. Kui toitenupp on sisse lülitatud, hoidke käed ja jalad pöörlevatest
teradest eemal.
• Ärge kunagi tõstke ega kandke Landxcapei, kui toitenupp on sisse lülitatud
• Ärge asetage kunagi midagi Landxcapeile ega selle laadimisjaamale
• Ärge kasutage Landxcapei defektse tera või korpusega. Seda ei tohiks kasutada ka defektsete terade, kruvide
mutrite või kaablitega

• Lülitage Landxcape välja, kui te ei plaani seda pikka aega kasutada.
• Landxcape käivitub vaid juhul, kui toitenupp on sisse lülitatud ning sisestatud on õige PIN-kood
• Vältige Landxcapei kasutamist halbades ilmastikutingimustes, eriti välguohu korral
• Ärge puudutage ohtlikke osi enne nende täieliku seiskumiseni
• Ärge jätke Landxcapei järelevalveta tööle kui läheduses on lemmikloomad, lapsed või inimesed.
HOOLDUS JA HOIUSTAMINE
Tähelepanu: Kui niiduk on ümber pööratud, peab toitenupp alati välja lülitatud olema. Toitenupp peab olema
välja lülitatud, kui töötate niiduki raami allosas (nt puhastamisel või terade vahetamisel). • Ärge peske
Landxcapei survepesuriga. Tugeva veesurve tõttu võib vesi pääseda Landxcapei sisse ning elektrijuhtmestikku
kahjustada
• Kandke vigastuste vältimiseks terade vahetamisel kaitsekindaid
• Hoidke kõiki mutreid, polte ning kruve tihedalt kinnitatuna, et Landxcape töötaks ohutult
• Kontrollige Landxcapei igal nädalal ning asendage ohutuse tagamiseks kulunud või kahjustunud osad •
Veenduge, et kasutate vaid õiget tüüpi asendusterasid
• Veenduge, et laete akusid Landxcapei laadimisjaamas. Ebakorrektne kasutamine võib lõppeda elektrilöögi või
aku ülekuumenemisega
• Landxcapei tuleks hooldada vastavalt tootja juhistele
Soovitused
Palun ühendage Landxcapei laadimisjaama toiteallikas vooluahelaga, mida kaitseb vähemalt 30 mA
väljalülitusvooluga rikkevooluseade.
Ohutu transport
• Landxcapei pikemal transportimisel tuleks kasutada originaalpakendit.
• Landxcapei ohutuks liigutamiseks tööpiirkonnas:
- vajutage niidukil STOP nuppu
- tõstke niidukit viisil, mil teraketas on teie kehast eemal
Aku ohutus
• Ärge lammutage, avage ega purustage akut
• Ärge viige akut lühisesse. Ärge hoiustage akupakke suvaliselt karbis või sahtlis, kus need võivad üksteist
lühisesse ajada või juhtivate materjalide tõttu lühisesse minna
• Kui akupakk pole kasutuses, hoidke seda eemal metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest,
võtmetest, naeltest, kruvidest või muudest väikestest metallist osadest, mis võivad ühe terminali teisega
ühendada. Akuterminalide lühisesse ajamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
• Ärge hoidke akupakki kuumuse või tule läheduses. Vältige otsese päikesevalguse käes hoidmist
• Ärge põrutage akupakki
• Otsige kohe meditsiinilist abi, kui aku või selle osa on alla neelatud
• Hoidke akupakki puhta ja kuivana

• Akupakil on võimsaim sooritus, kui seda kasutatakse umbes 20°C juures
• Hoidke akupakkide utiliseerimisel erinevate elektrokeemiliste süsteemidega pakke üksteisest eemal
• Laadige akut vaid originaallaadijaga. Ärge kasutage ühtegi teist laadijat, välja arvatud spetsiaalselt
Landxcape´ga kasutamiseks mõeldud laadijat. Üht tüüpi akupakile mõeldud laadija võib teist tüüpi akupaki
laadimisel tuleohtlikuks osutuda
• Ärge kasutage akupakki, mis ei ole mõeldud selle seadmega kasutamiseks
• Hoidke akupakki lastele kättesaamatus kohas
• Utiliseerige aku korrektselt. Viige ammendunud akud kohalikku kogumis- või ümbertöötluspunkti

JUHTPANEEL

Käivita Landxcape
• Asetage Landxcape piirdekaabli aasa sisse
• Vajutage sisse/välja nuppu, kuni ekraan süttib
• Sisestage vaikimisi PIN-kood 0000, vajutades selleks neli korda OK klahvi. Ekraanile kuvatakse 0000 •
Vajutage START nuppu, seejärel vajutage OK. Landxcape alustab niitmist
• Võite Landxcapei igal ajal seisata, vajutades selleks STOP nuppu
• Landxcapei laadimisjaama saatmiseks vajutage koduklahvi ning seejärel vajutage OK
Uuest robotniidukist
LandxcapeTM valib oma niitmissuuna juhuslikult. See tagab, et teie kogu muru niidetakse ühtlaselt, jätmata
ebameeldivaid niitmisradasid (vt joonis A).
Teie LandxcapeTM on loodud töötama omapäi. LandxcapeTM teab, millal peab laadimiseks minema
laadimisbaasi, ta tajub vihma, võib erinevate probleemide ilmnedes end seisata, ning ümber takistuste
manööverdada. Samuti peatab LandxcapeTM oma tera pöörlemisketta pöörlemise õnnetuste vältimiseks
automaatselt, kui teda tõstetakse maapinnalt.
Kui teie LandxcapeTM vajab laadimist, lõpetab ta niitmise ja järgides piirdekaablit, naaseb vastupäeva tagasi
oma laadimisjaama. LandxcapeTM on eelprogrammeeritud kaks korda nädalas piirdekaabli servast muru
niitma. Vaikimisi niidab LandxcapeTM piirdekaabli lähedal igal esmaspäeval ja reedel pärast niiduki
sisselülitamist.
LandxcapeTM on varustatud vihmasensoriga, mis tuvastab vihma ja käsib LandxcapeTMil lõpetada niitmine ja
naaseda laadimisalusele (vt joonis B).
LandxcapeTM alustab niitmist pärast viiteaja möödumist. Vaikimisi viivitusaeg on 180 minutit.
Kui vihmasensorid on märjad, naaseb LandxcapeTM laadimisalusele. Kui vihmasensorid on kuivad, alustab
LandxcapeTM viivituse loendamist. Kui soovite vihma viivitusest väljuda, kuivatage andurite piirkond ja
sooritage sisselülitamise / väljalülitamise klahviga taaskäivitus. Peale taaskäivitamist jätkab niiduk tavapärast
tööd.

LandxcapeTM järgib alati piirdekaabli määratud piiri kasutades selle tuvastamiseks eesmisi andureid. (Vt joonis
C).
Niitmise alustamine ja seiskamine (vt joonised D, E1, E2)
Niitmise alustamiseks vajutage sisse / välja nuppu ja sisestage PIN-kood. Vajutage START, siis vajutage OK. Kui
soovite, et LandxcapeTM lõpetaks niitmise, vajutage niiduki peal asuvat nuppu STOP.
Kui LandxcapeTM tunneb, et midagi on valesti, kuvab see ekraanil veateate. Nende teadete kohta leiate teavet
alajaotusest VEATEATED. LandxcapeTM lülitub välja, kui see ei saa kasutajalt 20 minuti jooksul sisendit.
Niitmise jätkamiseks:
• Vajutage START, seejärel vajutage OK
• Nüüd hakkab LandxcapeTM taas niitma!

SEADED
Vaheta PIN-koodi
Landxcapei turvalisemaks ja ohutumaks muutmiseks seadke vaikimisi PIN-kood 0000 endale meelepäraseks
PINiks.
• Lülitage Landxcape sisse ja avage seade, sisestades PIN-kood, seejärel vajutage kinnitamiseks OK
• Vajutage korraga mõlemat nooleklahvi (START ja kodu), kuni ekraan kuvab PIN 1, millele järgneb 0 vilkumine
• Kasutage iga PIN-koodi numbri valimiseks noolklahve: ↑ üles lugemiseks (1, 2, 3...) ja ↓ alla lugemiseks (9, 8,
7…)
• Vajutage enne iga järgmise numbri sisestamist iga PIN-koodi numbri kinnitamiseks OK
• Kui olete neli numbrit kinnitanud, kuvab ekraan 2. PIN-koodi
• Korrake uue PIN-koodi sisestamise protseduuri
• Kui kaks sisendit klapivad, kuvab ekraan uue PIN-koodi
• Kui need ei klappinud, kuvab ekraan vana PIN-koodi. Korrake protseduuri, et PIN-kood endale sobivaks
muuta
Tähtis
Kirjutage PIN-kood endale üles ning hoiustage seda turvalises kohas. Lisaturvalisuse tagamiseks registreerige
oma Landxcape ning salvestage PIN-kood landxcape-robotics.com veebilehel. Me hoiustame seda turvaliselt
ning teil on koodile alati ligipääs. Palun jätke meelde, et PIN-koodi kaotamise korral ei saa Landxcapei
kasutada. Landxcapei võimalikult turvaliseks muutmiseks puudub seadmel PIN-koodi lähtestamise võimalus,
kaasa arvatud Landxcapei autoriseeritud teeninduskeskustel. Kui soovite tulevikus Landxcapei müüa, muutke
seadme parool enne uuele omanikule üle andmist tagasi vaikimisi 0000 PIN-koodiks või jagage uue omanikuga
enda personaalset PIN-koodi. Kui viite oma Landxcapei teeninduskeskusesse, andke neile enda PIN-kood.
Aja seadistamine
Aja seadistamiseks uuel robotil järgige neid samme:
• Lülitage robot sisse ning sisestage PIN-kood (vaikimisi 0000).
• Hoidke START-nuppu 3 sekundit all, kuni ekraanil hakkab vilkuma aastaarv (nt 2021): vajutage↑ (Start) või↓
(Kodu) nuppe, et valida sobiv aasta, seejärel vajutage kinnitamiseks OK.

• Nüüd ilmub kuupäev kuu/päev vormingus: vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et valida kuu, seejärel
vajutage kinnitamiseks OK vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et valida kuupäev, seejärel vajutage
kinnitamiseks OK
• Nüüd vilgub aeg h/min vormingus: vajutage ↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et sisestada tundide arv, seejärel
vajutage kinnitamiseks OK vajutage↑ (start) või ↓ (kodu) nuppe, et sisestada minutite arv, seejärel vajutage
kinnitamiseks OK.
Tööpiirkonna määramine
Vajutage OK nuppu 3 sekundit. Kui ikoon vilgub, vajutage OK. Ekraanil vilgub tekst, näiteks ,“A 50“, mis on
niidetava muruala pind. Tööaeg määratakse automaatselt vastavalt teie aia suurusele. Kasutage ↑ (start) või
↓ (kodu) nuppe, et määrata niidetava muruala suurus (pind suureneb / väheneb 50m2 võrra iga kord, kui↑
(start) või ↓ (kodu) vajutatakse) ja vajutage kinnitamiseks OK. Seejärel siseneb LandxcapeTM ooterežiimi
lehele.
Vaikimisi algusaja muutmine
Vaikimisi seadistatud algusaega 9:00 saab igal ajal muuta, vajutades samaaegselt START ja STOP nuppe, kuni
kostub heli. Näiteks hoidke nupud START ja STOP nuppe kell 14:05 ja LandxcapeTM alustab niitmisgraafikut
alates 14:05.
Niidukõrguse seadistamine
Erinevalt enamikust teistest niidukitest kasutab LandxcapeTM külglaadimissüsteemi, mis suudab ümbritsevat
rohtu niita nii palju kui võimalik. Laadimisaluse põhjas olevad augud võimaldavad murul kasvada läbi aluse, et
aidata seda varjata ja luua elegantne välimus.
LandxcapeTM niidukõrgust saab reguleerida vahemikus 3–6 cm. Enne LandxcapeTM esmakordset käivitamist
peaksite käsitsi muruniidukiga muru lõikama kuni 9 cm kõrguseks. Seejärel seadistage oma LandxcapeTM
niidukõrgus esimesel niitmisel maksimaalsele seadistusele (6 cm). (Vt joonis F)
Perimeetri paigaldamine

Landxcapei piirdekaabel on mõeldud teie muru pinnale paigaldamiseks. See on juba esimesel päeval
peaaegu silmaga nähtamatu ning mattub paari nädala jooksul mulda. Kui soovite sellegipoolest
kaablit matta, soovitame selle kõigepealt vaiadega maha kinnitada ning paigaldust testida, viies
selleks Landxcapei muruplatsile. See võimaldab kergesti kõike kontrollida ning vajadusel enne kaabli
matmist selle üldplaani muuta. Ärge matke kaablit sügavamale kui paar sentimeetrit, et kaabel
võtaks vastu tugeva signaali.
Teie LandxcapeTM segavad piirdekaabli lisakäänud või -rullid, mis ei kuulu selle niidualasse (vt joonis
G). Kui pärast niitmisala piiramist on piirdekaablit liiaga, siis lõigake see ära. Oluline on jätta vajalik
pikkus kaablit sinna, kus see ühendub laadimisalusega, nii et seda saab ühendada.
Laadimisjaam on koht, kus teie Landxcape akusid laeb. See töötab ka parklana, kus seade
niitmisseansside vahel puhkab. Otsige sobiv asukoht, pidades seejuures meeles järgmist:
• See peab olema voolu all, mistõttu ei tohiks see olla üle 10 m kaugusel vahelduvvooluallikast
• Valige võimaluse korral varjualune, sest akudele ja laadijatele ei meeldi ülekuumenemine
• Efektiivse dokkimise tagamiseks peab põhi olema lamedal pinnal
• Vältige asukohti, mis on vihmutile lähedal
Kui soovite piirdekaablit pikendada ja ühendada, kasutage vastavat pistikut. Pistik on veekindel ja tagab
optimaalse ühenduse. Sisestage mõlemad juhtmeotsad pistiku kolmest august kahte. Sisestage juhtmed

täielikult, kuni mõlemad juhtmeotsad on pistiku teisel küljel nähtavad. (Vt joonist H) Vajutage tangide abil
pistikut kokku. (Vt joonised I, J)

Tähelepanu: me ei soovita piirdekaablit konnektori külge isoleeriva teibiga teipida ega
kruviklemmliistuga kinnitada. Mõne aja möödudes võib vooluahel niiske mulla oksüdeerimise tõttu
puruneda.

Tarkvara uuendamine
Külastage regulaarselt Landxcape veebilehte ning uurige uue tarkvaraversiooni kohta. Kui olete Landxcapei
meililisti tellija, saate uue versiooni väljatulekul sellest teavituse.
1.
2.
3.
4.

Laadige landxcape-robotics.com veebilehelt alla uusim tarkvaraversioon. Võtke FAT32 süsteemis
vormindatud mälupulk ja salvestage .zip fail arvutisse ning pakkige sisu mälupulgale lahti.
Asetage Landxcape kindlale ja lamedale pinnale. Lülitage Landxcape välja.
Ühendage mälupulk USB-porti (vt. Joonis K1).
Lülitage Landxcape sisse. Uuendus algab automaatselt ning see võib pisut aega võtta. Eemaldage (ilma
Landxcapei tõstmata) mälupulk, kui ekraanile kuvatakse „USB“ (vt. Joonis K2). Eemaldage mälupulk
ning sulgege pordi kattekork. Kui ekraanil kuvatakse „0---”, on uuendus lõpule jõudnud ja
LandxcapeTM siseneb PIN-koodi lehele.

HOOLDUS
HOIATUS! Lülitage enda Landxcape enne puhastamist, reguleerimist või terade vahetamist alati VÄLJA. Kandke
alati kaitsekindaid.
HOIDKE SEE TERAVANA
Teie Landxcape töötab kõvasti, mistõttu peab seda aeg-ajalt puhastama ning kontrollima. See jaotis aitab teil
Landxcapei heas seisukorras hoida, et see töötaks probleemideta aastaid. Siit leiate juhendid, kuidas
Landxcapei eest hoolt kanda
Landxcape ei lõika muru sarnaselt teistele niidukitele. Selle terad on mõlemalt küljelt teravad kui nuga ning
pöörlevad maksimaalse lõikevõimsuse saavutamiseks mõlemas suunas.
• Terasid liigutav ketas pöörleb aeg-ajalt päri- ja vastupäeva, et tagada mõlema lõikeääre ühtlane kasutamine
ning minimeerida terade vahetamise sagedust (Fig. L)
• Iga lõiketera kestab kuni 2 kuud, kui see on seadistatud iga päev niitma
• Kontrollige, et terad poleks lõhestatud ega kahjustunud ning vajadusel vahetage need
• Kui lõiketerad on nürid ja kulunud, tuleks need vahetada Landxcapeiga kaasas olevate tagavarateradega.
Tagavaraterad on saadaval ka teile lähimal Landxcapei edasimüüjal.
Terade vahetamine
1.
2.
3.
4.
5.

Keerake LandxcapeTM õrnalt ümber.
Eemaldage akukate ja eemaldage aku.
Eemaldage kruvikeerajaga kruvid ja terad. (Vt joonis M)
Keerake uued terad kindlalt kinni.
Pange aku ja patarei kaas tagasi.

Tähelepanu: Kui paigaldate uusi terasid, veenduge, et vahetaksite korraga KÕIK terad.
• Kasutage terade paigaldamisel alati uusi kruve. See tagab terade paigalpüsimise ning tasakaalustab
pöörlevat teraketast. Vanade kruvide kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi

• Tähtis: Pärast tera kruvimist kettale peate veenduma, et tera saaks vabalt pöörelda
HOIDKE SEE PUHTANA
Landxcapei peaks regulaarselt puhastama. Kui eemaldate mulla, mustuse ja igapäevasest niitmisest
tekkinud rohujäägid, aitab see niidukit heas seisukorras hoida. Lülitage Landxcape enne puhastamist välja.
Lisaohutuse tagamiseks eemaldage aku.
HOIATUS! ÄRGE kasutage puhastamisel veevoolikut ega survepesurit ning ärge kallake Landxcapeile vett.
Surve all olev vesi võib sattuda tihendite vahele ning kahjustada elektroonilisi ja mehaanilisi osi.
Pealise puhastamine
• Puhastage seda veega täidetud pihustuspudeliga. Ärge kasutage lahusteid ega poleerijaid
• Eemaldage kogunenud mustus harja või puhta lapiga (Vt. Joonis N)
Põhja puhastamine
• Pöörake Landxcape ümber
• Eemaldage harjaga mustus ja rohulibled
• Olge ettevaatlikud, et te ei puudutaks kätega terasid. Kandke kaitsekindaid
• Puhastage terakettaid, korpust ja esirattaid põhjalikult pehme harja või niiske lapiga
HOIATUS: Ärge kunagi puhastage LandxcapeTM alaosa Jooksev vesi. Võib esineda komponentide
kahjustusi. (Vt joonis O1, O2)
• Pöörake teraketast ning veenduge, et tera saaks vabalt pöörelda. Eemaldage takistused. Eemaldage
kinni jäänud praht, et see ei põhjustaks teraketta purunemist. Ka kõige pisemad praod vähendavad
niitmisvõimsust
• Veenduge, et terad pöörleks vabalt fikseerivate kruvide ümber. Eemaldage takistused
Laadimisühenduste puhastamine
• Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad kontaktnõelad ning Landxcapeil asuvad laadimisribad
• Eemaldage aeg-ajalt kontaktnõelte ja laadimisribade ümber kogunenud rohulibled või praht, et
Landxcape saaks korralikult laadida
HOIDKE SEE LAETUNA
Landxcapei südameks on 20V Li-Ion aku. Korrektseks hoiustamiseks peab aku olema laetud ning
hoiustatud kuivas jahedas kohas, mille temperatuur on vahemikus -20°C~60°C. Landxcapei soovitatav
töötemperatuur on 0-55°C. Landxcapei aku eluiga sõltub kasutustundidest ja igapäevase kasutamise
pikkusest niitmishooajal, samuti aku hooldamisest pikaajalise hoiustamise ajal.
LandxcapeTM-i saab käsitsi laadida ilma laadimisjaama piirdetraadi külge ühendamata.
1. Ühendage laadimisalus sobiva toiteallikaga. Roheline tuli laadimisalusel süttib.
2. Dokkige LandxcapeTM käsitsi laadimisalusesse. Niiduk peab olema väljalülitatud olekus. (Vt joonis P)
3. Roheline tuli laadimisalusel vilgub. LandxcapeTM hakkab laadima.
HOIUSTAMINE TALVEPERIOODIL
Kuigi Landxcape on mõeldud ka karmides tingimustes elama, soovitame seda talvehooajal kuuris või
garaažis hoiustada. Seadme talvitumiseks valmistumine:

• Puhastage seade põhjalikult
• Laadige aku täis
• Lülitage seade välja
Aku tööea maksimeerimiseks laadige aku enne talvel ladustamist täis ja eemaldage see LandxcapeTM-ist.
HOIATUS: Kaitske LandxcapeTM alaosa vee eest. ÄRA KUNAGI hoia LandxcapeTM-i õues tagurpidi.
Piirdekaabli võib jätta maasse, kuid selle otsad peaksid olema kaitstud, näiteks asetatud määrdega
plekkpurki. Kui laadimisalus jäetakse talveks õue, jätke piirdekaabel ühendatuks.
MÄRKUS: Kevadel töö alustamine. Kui märkate Landxcapei ja laadimisjaama laadimisklemmidel
oksüdeerumist, puhastage need peene smirgellapiga.

Aku vahetamine
HOIATUS. Lülita niiduk enne hooldetööde teostamist välja.
Enne terade vahetamist lülitage LandxcapeTM VÄLJA ja kasutage kaitsekindad.
Aku vahetamiseks toimige järgmiselt.
1. Pöörake LandxcapeTM õrnalt tagurpidi.
2. Eemaldage akukaane kruvid. Eemaldage akukambri kaas. (Vt joonis Q1)
3. Tõstke vana aku ettevaatlikult välja. Vajutage riivi ja vabastage pistikute ühendused. (Vt joonis Q2)
MÄRKUS. Ärge tõmmake kaablitest kinni. Hoidke pistikuid ja vabastage riiv.
4. Ühendage uus originaalpatarei, kinnitades pistikud kuni nad klõpsavad oma kohale. (Vt joonised Q3, Q4)
5. Paigaldage aku, nagu näidatud. (Vt joonis Q5) Asetage kate tagasi oma kohale ja keerake kruvid kinni.

VEATEATED
Teade

Põhjus

Tegevus

EE

Tundmatu tõrge.

Palun võtke ühendust klienditoega.

F1

Vihmajärgne viivitusaeg

Teie Landxcape käivitub pärast vihmasadu ning pärast
vihmajärgse viivitusaja lõppu.

E1

Piirdekaabel puudub VÕI Landxcape asub
väljaspool kaablit.

1. Kui Landxcape asub enda tööpiirkonnast väljaspool: lülitage
seade välja ning viige Landxcape tagasi tööpiirkonda. Lülitage
niiduk sisse. Vajutage START.
2. Kui Landxcape asub tööpiirkonnas, kontrollige, et
laadimisjaama LED-tuli põleks roheliselt. Kui ei põle, veenduge,
et laadimisjaam oleks korralikult laadijaga ühendatud ning et
laadija oleks ühendatud sobiva toiteallikaga. Kui need on
korralikult ühendatud, on piirdekaabli terminalid valesti
kinnitatud ning need peab uuesti lahti võtma.
3. Pöörake piirdekaabli otsad ringi.

E2

Rattamootorite viga.

Lülitage seade välja ning viige Landxcape piirkonda, kus pole
takistusi. Lülitage niiduk sisse. Vajutage START. Kui ekraanil
kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja. Pöörake
Landxcape tagurpidi ning kontrollige, kas miski takistab ratastel
pöörlemast.
Eemaldage takistused, pöörake Landxcape tagasi tööasendisse
ning käivitage.

E3

Terade mootori viga.

Lülitage niiduk välja.
Pöörake Landxcape ümber, kandke vigastuste vältimiseks
kaitsekindaid ning veenduge, et miski ei takistaks terakettal
pöörlemast
Eemaldage takistused.
Pöörake Landxcape õigetpidi ning viige see lühikese muruga
piirkonda või reguleerige lõikekõrgust suuremaks;
Lülitage niiduk sisse. Vajutage START.

E4

Kinni jäämise viga.

Lülitage niiduk välja.
Viige Landxcape piirkonda, kus murul pole takistusi ning
lülitage seade sisse.
Vajutage START.
Kui ekraanil kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja ning
pöörake Landxcape tagurpidi. Veenduge, et miski ei takistaks
ratastel pöörlemast.
Eemaldage takistused ning pöörake Landxcape tagasi
tööasendisse, seejärel lülitage see sisse.

E5

Üles tõstmise viga

Lülitage niiduk välja.
Viige Landxcape alale, kus pole takistusi ning lülitage see sisse.
Vajutage START.
Kui ekraanil kuvatakse ikka veateade, lülitage niiduk välja ning
pöörake Landxcape tagurpidi, seejärel veenduge, et miski ei
põhjustaks Landxcapei õhku tõstmise.
Eemaldage võimalikud esemed, pöörake Landxcape tagasi
tööasendisse, seejärel lülitage see sisse.

E6

Ümber pööramise viga (kallutatud).

Pöörake Landxcape püstisesse asendisse.

E7

Aku laadimise viga

1) Aku temperatuur on laadimisel liiga kõrge (üle 55°C).
Asetage laadimisjaam varjualusesse või oodake, kuni
temperatuur on alanenud.
2) Halb ühendus: kontrollige laadimisjaamal olevate
kontaktnõelte ja laadimisriba ühendust ning veenduge, et jaam
asuks täiesti lamedal pinnal.
3) Toiteallikas on katki: Palun võtke ühendust klienditoega.

E8

LandxcapeTM-i naasemine laadimisjaama Dokkige LandxcapeTM laadimiseks käsitsi laadimisalusele. Kui
võtab liiga kaua aega
LandxcapeTM on täielikult laetud, vajutage START ja siis OK.

E9

Kui ‘lukufunktsioon’ on lubatud ning
Landxcape ei saa 3 päeva jooksul teie WiFi ruuterilt signaali, lukustatakse see
turvalisuse tagamiseks.
See võib juhtuda, kui teie ruuter ei ole

Palun ühendage Landxcape tagasi Wi-Fi võrku, millega see
algselt ühendati.
Kui see pole võimalik, võtke palun ühendust klienditoega.

sisse lülitatud või kui te vahetate Wi-Fi
ruuterit või sidepakkujat

MÄRKUSED
• Enne seadme käivitamist veenduge, et Landxcape asuks tööpiirkonna sees.
• Kui soovite mingil põhjusel (näiteks kui teil on pidu või lapsed mängivad läheduses) Landxcapei
laadimisjaama parkida, vajutage kodunuppu ning seejärel OK. Landxcape läheb jaama ning püsib seal.
Nüüd ootab Landxcapejärgmist planeeritud niitmisseanssi.
• Kui tõrge ilmneb mitu korda teie muruplatsi samas osas, võib probleem olla piirdekaablis. Palun uurige
paigaldusjuhiseid ning veenduge, et kaabel oleks korralikult paigaldatud
• Kui teie muru on jaotatud kaheks erinevaks osaks, mida ühendab alla 1 m laiune koridor ning ühes osas
pole laadimisjaama: kui Landxcapei aku tühjaks saab, viige see käsitsi laadimisjaama
• Kui Landxcape käitub kummaliselt, lülitage see välja ning eemaldage aku 30 sekundiks, seejärel lülitage
see uuesti sisse. Probleemi püsimisel võtke palun ühendust klienditoega.

TÕRKEOTSING
Sümptom

Põhjus

Lahendus

Laadimisjaamal LED-tuli ei
sütti.

Jaamal puudub toiteallikas.

Veenduge, et laadimisjaam oleks korralikult
laadijaga ühendatud ning et laadija oleks
ühendatud sobiva toiteallikaga.

Laadimisjaamal põleb
punane tuli.

Piirdekaabel pole ühendatud.

Veenduge, et piirdekaabel oleks korralikult
laadimisjaamaga ühendatud. Veenduge, et
piirdekaabel poleks katkestatud.

Landxcape käivitub, kuid
teraketas ei pöörle.

Landxcape otsib laadimisjaama.

Landxcape vibreerib.

Teraketas on tasakaalustamata.
Terad võivad olla kahjustatud.

See on normaalne: kui Landxcape peab
akut laadima, lõpetab teraketas
automaatselt pöörlemise, et laadimisjaama
jõuda.
Kontrollige terasid ja kahjustuste
ilmnemisel vahetage need välja.
Eemaldage teradelt ja teraketastelt praht ja
võõrkehad.

Muru on ebaühtlaselt
niidetud.

Landxcape ei tööta päevas
Lisage niitmisgraafikule lisatunde.
piisavalt pikalt, et kogu muru niita.
Niitmisala on teie Landxcapei
mudelile liiga suur.

Vähendage niitmisala suurust.

Terad on nürid.

Vahetage terad ja kruvid välja, et
terakettaid tasakaalustada.

Lõikekõrgus on muru pikkuse jaoks Tõstke lõikekõrgust ning vähendage seda
liiga madal.
aegamisi.

Muru või muu ese on teraketta
ümber mähkunud.
Terakettasse või mootoriraami on
kogunenud muru.
Teie Landxcape asub
Piirdekaabli otsad on valesti
tööpiirkonnas ning
klammerdatud.
piirdekaabel on ühendatud,
kuid kuvatud on teade ‘– E1 –
’.

Laadimisaeg on pikem kui
näidatud laadimisaeg.

Niiduk ei lae akut.

Landxcape niidab laadimiste
vahel üha vähem.

Kontrollige teraketast ning eemaldage
rohulibled või muud esemed, mis võivad
selle pöörlemist takistada.
Veenduge, et teraketas saaks vabalt
pöörata. Vajadusel eemaldage teraketas
ning puhastage praht.
Pöörake piirdekaabli otsad ümber ning
ühendage uuesti laadimisjaamaga.

Piirdekaabel on katki

Paigake piirdekaabli riknenud koht

Kehv ühendus, mille on
põhjustanud laadimisribal olev
praht.

Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad
kontaktnõelad ning Landxcapeil asuv
laadimisriba.

Laadimiskaitse funktsioon on
kõrge temperatuuri tõttu
aktiveeritud.
Jaamal puudub toiteallikas.

Asetage laadimisjaam varjualusesse või
oodake, kuni temperatuur on alanenud.

Landxcape väriseb kõvasti, sest
teraetas on tasakaalustamata.

Kontrollige teraketast ja terasid,
eemaldage teradelt ja teraketastelt praht ja
võõrkehad.
Asendage terad uue komplektiga.
Asendage aku.

Veenduge, et toitejuhe oleks korralikult
laadijaga ühendatud ning et laadija oleks
ühendatud sobiva toiteallikaga.
Veenduge, et mõlemad laadija
laadimisribad puudutaksid laadimisjaama
kontaktribade keskosa.
Miski ummistab teraketast, tekitab Võtke teraketas seadmelt maha ning
hõõrdumist ning suurendab
puhastage. Muru võib olla liiga kõrge ja
seeläbi energiatarbimist.
tihe.

Aku võib olla ammendunud või
vana.
Landxcape ei tööta õigel ajal. Kellaaeg ei ole õigele ajale
seadistatud.

Muutke ajasätteid, et niiduk saaks
käivituda ning välja lülituda.

Landxcapei programmeeritud
niitmisajad ei ole õiged.

Muutke ajasätteid, et niiduk saaks
käivituda ning välja lülituda.

Keskkonnamõjud.

Taaskäivita Landxcape.

Kehv ühendus, mille on
põhjustanud laadimisribal olev
praht.

Puhastage lapiga laadimisjaamal asuvad
kontaktnõelad ning Landxcapeil asuv
laadimisriba.

Laadimisjaama roheline tuli
süttib enne laadimise
lõpetamist.

Laadimisjaam kuumeneb üle

Asetage laadimisjaam varjualusesse või
oodake, kuni temperatuur on alanenud.

Landxcapei rattad libisevad
pidevalt.

Landxcapei põhjal võivad olla kinni Eemaldage Landxcapei põhjalt võõrkehad.
jäänud võõrkehad, näiteks oksad.

Landxcape ei ühendu
korralikult laadimisjaamaga.

Muru on liiga märg.

Oodake muru kuivamist.

Landxcape töötab väljaspool
piirdekaablit.
Landxcape ei niida
piirdekaabli alas olevat
piirkonda.
Landxcape tagurdab või
pöörleb piirdekaabli
läheduses korrapäratult.

Mõne teise Landxcapei või
robotniiduki piirdekaabel on teie
kaabli läheduses.

Veenduge, et teie ja teie naabri piirdekaabli
vahele jääks vähemalt 1 meeter.

Märgades oludes võivad
piirdekaabli elektrisignaalid
„lekkida“, kui see on valesti
ühendatud või kui seda on valesti
parandatud.

Kontrollige piirdekaabli ühenduskohti.
Isoleerige need, et tagada veekindel
ühendus.

Katkine isolatsioon põhjustab
Parandage kahjustatud piirdekaablit
piirdekaabli elektrisignaali lekkeid. kaasasolevate kaablikonnektoritega.
Landxcape libiseb mäest alla
sõites tööpiirkonnast välja.

Landxcapei rattad ei ole piisavalt
haarduvad.

Palun veenduge, et rattad oleksid puhtad
ning et need poleks mudased, et saavutada
maksimaalne haarduvus.

Erro

Tarkvara uuendamise tõrge

Taasteosta tarkvarauuendus.

Keskkonnakaitse
Elektrijäätmeid ei tohiks olmeprügi hulka visata. Palun viige see võimalusel ümbertöötluspunkti. Küsige
kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt nõu ümbertöötlemise kohta

