Korjaamokäsikirja
Husqvarna®: Automower ® 115H
GARDENA®: SILENO city, smart SILENO city,
SILENO life, smart SILENO life

McCULLOCH®: ROB S400, ROB S500, ROB S600
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1 Johdanto
1.1 Dokumentin kuvaus
Korjaamokäsikirja on tarkoitettu jälleenmyyjille ja
huoltohenkilökunnalle, ja se täydentää käyttöohjekirjaa.
Korjaamokäsikirjassa käytetään seuraavaa
merkintäjärjestelmää, joka helpottaa käsikirjan käyttöä:
•
•
•

Kursivoitu teksti on tekstiä, joka näkyy näytössä tai
Autocheck-huolto-ohjelman valikoissa.
Lihavoitu teksti viittaa laitteen näppäimistön
näppäimiin tai Autocheck-huolto-ohjelman
painikkeeseen.
ISOILLA KIRJAIMILLA ja kursiivilla kirjoitettu teksti
viittaa pääkytkimen asentoon ja laitteen eri
käyttötiloihin.

1.2 Huoltotyökalut
Käytä aina valmistajan suosittelemia alkuperäisiä
työkaluja.
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2 Turvallisuus
2.1 Turvallisuusmääritelmät
Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun
jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.
VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen
noudattamatta jättämisestä voi seurata
käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.
HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen
noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen,
muiden materiaalien tai ympäristön
vaurioituminen.
Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa
tarvittavien lisätietojen antamiseen.

HUOMAUTUS: Älä koskaan puhdista laitetta
painepesurilla. Älä koskaan käytä liuotinaineita
puhdistukseen.

2.3.2 Ukkosen sattuessa

2.2 Yleiset turvaohjeet
VAROITUS: Pidä kätesi ja jalkasi poissa
pyörivien terien läheisyydestä. Älä koskaan laita
käsiä tai jalkoja leikkurin laitteen läheisyyteen tai
sen alle, kun leikkurin moottori on käynnissä.
VAROITUS: Lisää uusi varoitustarra, jos laitteen
varoitussymboli on vaurioitunut tai puuttuu.
VAROITUS:
Laitteen alkuperäistä rakennetta ei saa muuttaa
ilman valmistajan erillistä lupaa.
Luvattomien muutosten ja/tai osien käyttö voi
aiheuttaa vakavia häiriöitä ja henkilövahinkojen
riskin.

Jos on olemassa ukkosen riski, kaikki latausaseman
liitännät on kytkettävä irti. Näin vältetään latausaseman
piirikortin vaurioituminen.

2.3.3 Akkuturvallisuus
VAROITUS: Litiumioniakut voivat räjähtää tai
aiheuttaa tulipalon, jos ne puretaan tai ne
joutuvat oikosulkuun, altistuvat vedelle, tulelle
tai korkeille lämpötiloille. Käsittele akkuja
varoen, älä pura tai avaa akkuja tai vahingoita
niitä sähköisesti tai mekaanisesti. Vältä
säilyttämistä suorassa auringonpaisteessa.
Lisätietoja akusta on käyttöohjekirjan teknisissä
tiedoissa.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.3 Erikoisturvaohjeet
2.3.1 Huolto
VAROITUS: Laitteen virta on sammutettava
ennen huoltoa. Laite on poissa käytöstä, kun
näppäimistön merkkivalo ei pala.
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2.4 Laitteen symbolit
Nämä symbolit ovat laitteessa. Tutustu niihin
huolellisesti.
VAROITUS: Lue käyttöohjeet
ennen laitteen käyttämistä.
VAROITUS: Käytönestolaitteen on oltava käytössä, kun
laitetta nostetaan tai sille tehdään muita toimenpiteitä.
Laitteelle on turvallista tehdä
tarkastus- ja huoltotoimenpiteitä vain silloin, kun se on
poissa käytöstä. Laite on
poissa käytöstä, kun näppäimistön painikkeen valo ei pala.
VAROITUS: Pidä turvallinen
välimatka käynnissä olevaan
laitteeseen. Pidä kätesi ja jalkasi poissa pyörivien terien läheisyydestä.
VAROITUS: Älä nouse laitteen päälle. Älä koskaan laita
käsiä tai jalkoja laitteen läheisyyteen tai sen alle.
Käytä irrotettavaa virtalähdettä symbolin vieressä olevassa
arvokilvessä määritetyllä tavalla.
Tämä laite täyttää sovellettavien EYdirektiivien vaatimukset.
Melupäästöt ympäristöön. Tuotteen
päästöt ilmoitetaan luukun sisäpuolella
olevassa tyyppikilvessä ja teknisissä
tiedoissa. Lue lisää käyttöohjekirjasta.
Laitetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana. Varmista, että
laite kierrätetään paikallisten lakien
määräämällä tavalla.
Matalajännitekaapelia ei saa lyhentää,
pidentää tai yhdistää.
Älä käytä trimmeriä matalajännitekaapelin
läheisyydessä. Ole varovainen
trimmatessasi reunoja, joiden lähelle on
asennettu kaapeleita.
Käytönestolaitteen on oltava käytössä,
kun konetta nostetaan tai sille tehdään
muita toimenpiteitä.
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3 Laite ja asennus
3.1 Asennuksen keskeiset osat
Robottijärjestelmässä on 4 pääkomponenttia:
•
•
•
•

Signaalin laadun pitäisi olla aina 100 %, jotta laite toimisi
tyydyttävällä tavalla.

Tuote
Latausasema
Muuntaja
Kaapeli

160
100
40

Mene valmistajan verkkosivuille tai lue käyttöohjekirja,
jos haluat lisätietoja laitteesta ja asennuksesta.

15 m/49 ft.
A

3.2 Hakujärjestelmän ohjaussignaalit
Hakujärjestelmä koostuu rajakaapelista ja
hakukaapelista, jotka on kytketty latausasemaan.
Joissain malleissa on useita hakukaapeleita.
Hakujärjestelmä koostuu seuraavista eri signaaleista:

Työalueen koko, saarekkeet, pientareet, käytävät ja
kulmat vaikuttavat signaalin vahvuuteen. Signaaliin
saattavat vaikuttaa myös maassa tai läheisissä seinissä
ja rakennuksissa olevat magneettiset esineet.
Magneettisia esineitä ovat esimerkiksi rauta-aidat,
rautapalkit ja raudoitustangot. Betonikatoille istutetuilla
nurmialueilla saattaa tämän vuoksi olla heikentynyt
signaali.
A-signaalin vastaanotto ja vahvistus saattavat vaihdella
+/- 10 % laitteiden välillä. Tämä tarkoittaa, että
asennuksen samassa kohdassa yksi laite saattaa
näyttää arvon A = 90 ja toinen A = 100. Latausaseman
piirikortti ja laitteen hakusensori voivat myös näyttää eri
arvoja eri laitteissa.

3.4.1 Rajakaapelin testaaminen
Laite näyttää Ei aluesignaalia -viestin, jos se yritetään
käynnistää ennen kuin asennus on valmis.

Laitetta voi kuitenkin testata ennen asennuksen
valmistumista jommallakummalla seuraavista tavoista:
•
•
•
•
•

A-signaali asettaa työalueen rajat.
F-signaalin muodostaa kaapeli latausasemassa,
jotta laite tietää, että se on latausaseman
läheisyydessä.
G1-signaali vie laitteen latausasemaan, mutta sitä
voi käyttää myös laitteen ohjaamiseen
latausasemasta etäällä olevalle alueelle.

Katso ohjeet A-, F- ja G1-signaalien tarkistamiseen
kohdasta Hakusignaali sivulla 41.

3.3 Latausaseman LED-merkkivalo
Hakujärjestelmän tilan voi tarkistaa helposti
latausaseman LED-merkkivalon avulla. Katso
Hakusignaali sivulla 41.

3.4 Rajakaapeli
A-signaalin voimakkuus vaihtelee etäisyyden mukaan.
Signaali on vahva kaapelin lähellä. Voimakkuus
heikkenee sitä mukaa, kun kaapelista edetään
kauemmas. Työalueen ulkopuolella signaali on
negatiivinen, ja sen voimakkuus heikkenee nopeammin.
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Kytke lyhyt, väliaikainen kaapeli laitteen ympärille.
Poista laitteen aluetunnistus tilapäisesti käytöstä.
Katso Työkalut – Erikoisasetukset sivulla 11.

3.4.2 Esteet
Esteet merkitään vetämällä rajakaapeli työalueen
ulkoreunasta sisäänpäin kohdetta kohti, kohteen ympäri
ja takaisin samaa reittiä.
HUOMAUTUS: Rajakaapeli ei saa mennä ristiin
matkalla saarekkeeseen tai sieltä pois.
Huomautus: Jos kohde on suurikokoinen työalueeseen
verrattuna, se voi vaikuttaa laitteeseen koko työalueen
sisällä.

3.5 Hakukaapeli
Hakukaapeli koostuu itse hakukaapelista ja rajakaapelin
latausasemaan vievästä osuudesta. Hakukaapelissa
virta kulkee hakukaapelin ja rajakaapelin liitännästä
vasemmalle.
G1-signaalin voimakkuus vaihtelee A-signaalin tavoin
sen mukaan, mikä etäisyys hakukaapeliin on.
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Hakukaapelin sisällä signaali on positiivinen ja
voimakkuus heikkenee sitä mukaa, kun kaapelista
edetään kauemmas. Hakukaapelin ulkopuolella signaali
on negatiivinen, ja signaalin voimakkuus heikkenee
nopeammin.

3.7 Sensorit
Laitteessa on useita sensorityyppejä:

1

2

3
4

Huomautus: Laite kulkee aina hakukaapelin vasemmalla
puolella, kun se on latausasemaa kohti, eli laite seuraa
G1-signaalin negatiivisia arvoja.

5

6

HUOMAUTUS: Älä taita hakukaapelia 90° tai
sitä pienempään kulmaan. Aseta kaapeli
kahteen 135° kulmaan.

135º

90º

135º

3.6 Latausasema
Jotta laitteen asennus sujuisi parhaalla mahdollisella
tavalla ja laite toimisi optimaalisesti, latausaseman
sijainti on valittava huolellisesti. Katso käyttöohjekirjan
kohta Asennus – Latausasema.
Huomautus: Akkua voi säästää lataamalla sen
mahdollisimman alhaisessa ympäristön lämpötilassa.
Näin ollen latausasema on hyvä sijoittaa paikkaan, jossa
se on varjossa erityisesti päivän lämpimimpinä aikoina.
Kun akun varaus on laskenut tasolle 600 mAh tai
akkujännite on laskenut 17.5 V:iin, laite sammuttaa
terämoottorin ja alkaa hakea latausasemaa.
Laite seuraa aina hakukaapelia latausasemaan.
Hakukaapelin asentaminen on tämän takia pakollista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etuosan nostosensori
Etummainen hakusensori
Kallistussensori
Takaosan nostosensori
Takimmainen hakusensori
STOP-sensori
HUOMAUTUS: Osassa sensoreista on Hallsensori ja magneetti. Koska magneeteissa on
etelä- ja pohjoisnapa, on tärkeää asentaa
magneetti oikein.

Huomautus: Laitteessa ei ole törmäyssensoreita.
Törmäystunnistus rekisteröidään pyöränmoottorien
tehovaihtelusta.

3.7.1 Kallistussensori
Kallistussensori sijaitsee ohjainyksikössä ja havaitsee
laitteen kallistumisen vaakatasoon nähden. X-kulma
osoittaa kallistumisen eteen tai taakse ja Y-kulma
kallistumisen vasemmalle tai oikealle. Kallistussensorin
arvoa käytetään muun muassa vetopyörien nopeuden
korjaamiseen jyrkissä rinteissä.

3.7.2 Nostosensorit
Nostosensorit tunnistavat, nouseeko laite maasta. Tämä
tapahtuu mekaanisen rakenteen ja magneettien avulla.
Jos nostosignaali annetaan, terälevy pysähtyy
välittömästi. Laite yrittää tehdä vapautusliikkeitä
peruuttamalla ja kääntymällä useita kertoja.

3.7.3 Hakusensorit
Hakusensorit mittaavat signaalit, jotka latausasema
lähettää rajakaapelia (A-signaali), hakukaapelia (G1signaali) ja pohjalevyä (F-signaali) pitkin. Signaaleja
käytetään laitteen ohjaamiseen ja laitteen pitämiseen
työalueella. Laite havaitsee signaalit vain silloin, kun se
on pariliitetty latausasemaan. Katso Hakusignaali sivulla
41.
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3.7.4 STOP-sensori
STOP-sensori tunnistaa, jos STOP-painiketta painetaan.
Jos STOP-signaali annetaan, laite ja terälevy pysähtyvät
välittömästi.
Huomautus: STOP-painikkeessa on magneetti ja Hallsensori, mikä tarkoittaa, että luukun ja STOP-painikkeen
välillä ei ole yhteyttä.

3.8 Asennuksen testaus
Huomautus: Kytke ECO-tila pois käytöstä ennen
seuraavien testien tekemistä.
Asennuksessa on testattava asennuksen valitut
asetukset. Testi suoritetaan Aluekattavuus-testin
kanssa.

3.8.1 Testi: Aluekattavuus
Huomautus: Testi: Aluekattavuus -toimintoa voi käyttää
vain silloin, kun laite on kalibroinut hakukaapelin. Toisin
sanoen, laitteen on pitänyt lähteä latausasemasta
vähintään kerran joko Auto-tilassa tai
käynnistysasetusten määrityksen yhteydessä.

Testi: Aluekattavuus -toiminnolla testataan, voiko laite
seurata hakukaapelia tai rajakaapelia valitulla
käytäväleveydellä latausasemasta lähtiessään.

leikkuujakson päivässä. Vasta sen jälkeen
SensorControl/Lawn shield vähentää leikkuuaikaa.

3.10 Turvallinen käyttö rinteissä
Laite säätää toimintaansa automaattisesti esimerkiksi
liikkumissuunnan ja rinteen kaltevuuden mukaan.
Jos rinne on liian jyrkkä, laite liikkuu taaksepäin, kääntyy
ja yrittää löytää loivemman rinteen. Jos laite ei löydä
loivempaa rinnettä kahdella yrityksellä, se pysähtyy ja
näyttö ilmoittaa, että pysähtyminen johtuu jyrkästä
rinteestä.
Rinteisiin, joiden kaltevuus ylittää määritetyn
enimmäiskaltevuuden, päästään yleensä vain erittäin
suotuisissa olosuhteissa. Käytettävyyttä ei voi taata
määritettyä jyrkemmillä rinteillä.

3.11 Uusi aluesignaali
Harvinaisissa tapauksissa aluesignaalia voidaan joutua
muuttamaan. Jos esimerkiksi kahdella lähellä olevalla
asennuksella on sama aluesignaali, ne voivat häiritä
toisiaan.
1. Valitse uusi aluesignaali näytön valikosta.
Huomautus: Uusi aluesignaali on luotava silloin, kun
laite palaa alkuperäiseen latausasemaan, esimerkiksi
sellaisen huollon jälkeen, jossa on käytetty muuta kuin
asiakkaan latausasemaa. Katso Toiminnat sivulla 14.

Testi: Aluekattavuus -toiminnolla voi myös mitata
etäisyyden latausasemasta etäällä olevalle alueelle.
Etäisyys ilmoitetaan metreinä ja näytetään laitteen
näytössä, kun STOP-painiketta painetaan.
Testausohjeet ovat käyttöohjekirjassa.

3.9 SensorControl/Lawn shield
Huomautus: SensorControl mallissa GARDENA®
SILENO life and smart SILENO life ja Lawn shield
mallissa McCULLOCH® toimii samalla tavalla. Tämä
toiminto ei tällä hetkellä ole käytettävissä mallissa
Husqvarna®.
Kun SensorControl/Lawn shield aktivoidaan, laite säätää
automaattisesti leikkuuaikaa ruohon kasvunopeuden
mukaan. Tämä päätetään mittaamalla terälevyn
vastusta jatkuvasti ja vertaamalla sitä keskiarvoon. Jos
vastus on keskiarvoa suurempi, laite saa olla
toiminnassa pidempään ja päinvastoin. Keskiarvo
voidaan laskea vasta kokonaisen leikkuupäivän jälkeen,
ja sen aikana se ei vaikuta leikkuuaikaan.
Huomautus: Keskiarvo nollautuu, jos laite on ollut
sammutettuna yli 50 tuntia, jos asetukset nollataan tai
jos leikkuukorkeutta säädetään.
SensorControl/Lawn shieldei laita laitetta
työskentelemään ajastimen asetuksia enemmän, vaan
vähemmän. Laite suorittaa aina vähintään yhden
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4 Erikoisvalikot
4.1 Työkalut-valikon yleiskatsaus
Työkalut

Info

Historia, kaikki

Yleinen Akku Kaapeli Sensorit Moottorit

Avaintiedot

Hakuajat Leikkuuajat

Historia, toiminta

Testi

Avaintiedot Nollaa
toiminta

Akun
kapasiteetti

Moottorit

Erikoisasetukset

Demo
Ohita
aluetunnistus

Käyttäjän
toiminnot

Kalibroi

Asennuslukko

Hakukaapelin
Kalibroi
kalibrointi
nostosensori

Pyörän- Terä- Näppäi- Näyttö
moottori moottori mistö

4.2 Pikainfon yleiskatsaus
Pikainfo

Tiedot

Yleinen

Akku Kaapeli Anturit

4.3 Työkaluvalikko (asiantuntijatila)

Työkaluvalikko on asiantuntijanäkymä, jossa on
lisätietoja ja erikoisasetuksia.
Kun päävalikko on näkyvissä:
1. Avaa työkaluvalikko painamalla ja pitämällä
painettuna vasenta nuolinäppäintä ja oikeaa
nuolinäppäintä kahden sekunnin ajan.
Jos haluat lisätietoja laitteen näyttövalikoista, katso
valikkorakennetta koskevat luvut käyttöohjekirjasta.
VAROITUS: Älä palauta laitetta asiakkaalle, jos
työkaluvalikko on käytössä. Sammuta laite aina
ON/OFF-virtapainikkeella, jotta päävalikko palaa
normaalitilaan.
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Historia

Viestit

Hakuajat

Laaja

Kalibroi

4.3.1 Työkalut – Info
Info-valikko näyttää laitteen alijärjestelmien tilan.
4.3.1.1 Työkalut – Info – Yleinen
Työkalut – Info – Yleinen -valikossa on 2 osiota: SW ja
Tuote.

Info – Yleinen – SW -valikko näyttää seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Tuotenumero ohjelmistopaketille.
Pää: Pääohjelmiston (MSW) versio (kutsutaan myös
pääohjelmaksi).
HMI : HMI-ohjelman versio.
SUB: SSW-ohjelman versio.
COM: Viestintäyksikön ohjelman versio.
RADIO: Radiomoduulin ohjelman versio.

Info – Yleinen – Tuote -valikko näyttää seuraavat:
•

Kokonaisajoaika: Kokonaisaika (tunteina), jonka laite
on käyttänyt pyöränmoottoreita (leikkuu ja haku).
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•
•
•
•
•

Sarjanumero: Laitteen sarjanumero. Numeron on
vastattava sarjanumeroa, joka on luukun
sisäpuolella.
Valmistuspvm: Tuotteen valmistuspäivämäärä.
MCB sarjanr.: Ohjainyksikön sarjanumero. Tämä ei
liity laitteen sarjanumeroon.
MCB tuotanto: Ohjainyksikön valmistuspäivämäärä.
COM sarjanr.: Viestintäyksikön sarjanumero. Tämä
ei liity laitteen sarjanumeroon.

4.3.1.2 Työkalut – Info – Akku
Työkalut – Info – Akku -valikko näyttää seuraavat:
•
•
•

•

•
•

Jännite: Akun jännitetaso. Noin 20,5 V tarkoittaa
täyteen ladattua akkua ja noin 17 V tyhjää akkua.
Latauksia: Latausten määrä valmistuspäivämäärän
tai laskurin nollaamisen jälkeen.
Lataustaso: Näyttää akun varauksen tilan. Kun akku
on ladattu täyteen, varaus on noin 1 700 mAh. Kun
varaus on laskenut noin 1 000 mAh:iin, laite palaa
latausasemaan.
Virta: Näyttää nimellisen säädettävän latausvirran
akkuun ja akusta. Positiivinen arvo osoittaa, että
akku latautuu, ja negatiivinen arvo osoittaa, että laite
käyttää akun virtaa.
Lämpötila: Näyttää akun tämänhetkisen lämpötilan.
Kapasiteetti: Näyttää akun enimmäiskapasiteetin.

4.3.1.3 Työkalut – Info – Kaapeli
Työkalut – Info – Kaapeli -valikossa on 3 osiota:
•

•
•

A-silmukka näyttää rajakaapelin aluesignaalin
laitteen hakusensorien kautta mitattuna. Arvon on
oltava noin 40 – 320, jotta toimivuus olisi hyvä. Mitä
lähempänä kaapelia laite on, sitä korkeampi arvo on.
Kun laite on suoraan kaapelin päällä, arvo on 0, ja
kun laite on kaapelin ulkopuolella, arvo on
negatiivinen.
G/F näyttää aluesignaalit G1:stä ja F:n kentän. Jotta
toimivuus olisi hyvä, G1-signaalin arvon on oltava (-)
70-120 kunkin hakukaapelin kohdalla.
Laatu näyttää hakujärjestelmän signaalin laadun.
Aluesignaalit voidaan tulkita oikein vain, jos arvo on
100 %. Jos arvo on matalampi, hakujärjestelmä ei
toimi oikein eivätkä mitkään näytetyt signaalit ole
oikein.

4.3.1.4 Työkalut – Info – Sensorit
Työkalut – Info – Sensorit -valikossa on 2 osiota:
•
•

Tila
Lämpötila

Info – Sensorit – Tila -valikko näyttää seuraavat:
•
•
•

Nostettu: Kun kori on nostettu ylös, nostosensori
aktivoituu ja laitteen näytössä näkyy Kyllä.
Kallistettu: Kun laite on vaakasuorassa, arvo saa
olla enintään ±3. Kallistukset ylös ja vasemmalle
antavat negatiiviset arvot.
Normaaliasento: Kyllä ilmaisee, että laite on
normaalissa asennossa, ja Ei ilmaisee, että laite on
ylösalaisin.
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Info – Sensorit – Lämpötila -valikko näyttää seuraavat:
•
•

Laitteen lämpötila: Lämpötilan mittaa
lämpötilasensori ohjainyksikössä.
LCD-lämpötila: Lämpötilan mittaa lämpötilasensori
ohjainyksikössä.

4.3.1.5 Työkalut – Info – Moottorit
Työkalut – Info – Moottorit -valikossa on 2 osiota:
•
•

Pyöränmoottori
Leikkuumoottori

Info – Moottorit – Pyöränmoottori -valikko näyttää
seuraavat:
•
•
•

Nopeus vasemmalle/oikealle pyöränmoottorille.
Virta (mA) vasemmalle/oikealle pyöränmoottorille.
Teho (%) vasemmalle/oikealle pyöränmoottorille.

Info – Moottorit – Leikkuumoottori -valikko näyttää
seuraavat:
•
•
•

Nopeus leikkuumoottorille.
Virta (mA) leikkuumoottorille.
Keskimääräinen virta (mA) leikkuumoottorille.

4.3.2 Työkalut – Historia, kaikki
4.3.2.1 Työkalut – Historia, kaikki – Avaintiedot
Työkalut – Historia, kaikki – Avaintiedot -valikko näyttää
seuraavat:
•

Kokonaisajoaika: Kokonaisaika (tunteina), jonka
pyöränmoottorit ovat olleet toiminnassa.
Huomautus: Sisältää myös ajan, jonka laite on ollut
käynnissä leikkaamatta.

•
•

•
•

Kokonaisleikkuuaika: Kokonaisaika (tunteina), jonka
terämoottori on ollut toiminnassa.
Kokonaishakuaika: Kokonaisaika (tunteina), jonka
laite on ollut hakutilassa. Tämä tarkoittaa aikaa
käynnistämisestä latausaseman hakuun, kunnes
laite on telakoitunut. Asennuksesta ja työalueesta
riippuen on normaalia, että hakuaika on 10–20 %
kokonaisajoajasta.
Kokonaislatausaika: Kokonaisaika (tunteina), jonka
laite on ollut latauksessa.
Täyd.lataukset: Täydellisten latausten määrä.
Täydellisellä latauksella tarkoitetaan latausta, joka
on jatkunut vähintään 20 minuuttia ja joka on
lopetettu, kun latausvirta on alle 300 mA.

4.3.2.2 Työkalut – Historia, kaikki – Hakuajat
Historia, kaikki – Hakuajat -valikossa on 2 osiota:
•
•

Yleiskatsaus: Näyttää 12 edellisen haun
keskimääräisen, enimmäis- ja vähimmäisajan.
Hakuajat: Näyttää 12 edellistä hakua.

4.3.2.3 Työkalut – Historia, kaikki – Leikkuuajat
Historia, kaikki – Leikkuuajat -valikossa on 2 osiota:
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pyörän liike estyy, vika on ohjainyksikössä eikä
pyöränmoottorissa.

Huomautus: Leikkuuajalla tarkoitetaan aikaa, jonka
terämoottori on ollut toiminnassa.
•
•

Yleiskatsaus: Näyttää 12 edellisen leikkuutoiminnan
keskimääräisen, enimmäis- ja vähimmäisajan.
Valikko näyttää 12 edellistä leikkuutoimintaa.
Leikkuuajat: Näyttää 12 edellistä leikkuutoimintaa.

•

VAROITUS: Terä pyörii terämoottorin testin
aikana. Pidä kätesi ja jalkasi turvallisen
välimatkan päässä.

4.3.2.4 Työkalut – Historia, kaikki – Akun kapasiteetti
Historia, kaikki – Akun kapasiteetti -valikossa on 4
osiota: Testi 1, 2, 3 ja 4 Neljä viimeisintä akkutestiä
tallentuvat kohtaan Akun kapasiteetti. Kullekin testille
näytetään seuraavat:
•
•
•
•

Päivämäärä: Testin päivämäärä.
Aika: Testin aika.
Lataukset: Täydellisten latausten määrä testin
ajankohtana.
Kapasiteetti: Testin aikana mitattu akun kapasiteetti
(mAh).

4.3.3 Työkalut – Historia, trippi
Historia, trippi – Avaintiedot -valikko sisältää samat
tiedot kuin Historia, kaikki – Avaintiedot. Historia, trippi –
Nollaa trippi -asetuksella voi nollata kaikki arvot, kuten
auton trippimittarissa.

1. Aloita terämoottorin testi valitsemalla OK.
2. Tarkista näytetyt arvot Nopeus ja Virta. Nopeus
on tavallisesti 2500 r/min. Virta on tavallisesti
350 mA +/- 100 mA.
3. Poistu testistä painamalla Back-painiketta.
4.3.4.2 Työkalut – Testi – Käyttöliittymä
Työkalut – Testi – Käyttöliittymä -valikko näyttää
seuraavat:
•

Näppäimistö:

•

1. Aloita näppäimistön testi painamalla OKpainiketta.
2. Paina mitä tahansa painiketta. Näyttö osoittaa,
mikä painike on painettuna.
3. Poistu testistä painamalla Back-painiketta.
Näyttö:
1. Aloita näytön testi painamalla OK-painiketta.
Näyttö syttyy ja sammuu.
2. Poistu testistä painamalla Back-painiketta.

4.3.4 Työkalut – Testi
Huomautus: Akun jännitteen on oltava vähintään 18 V
pyöränmoottoreita ja terämoottoreita testattaessa.
4.3.4.1 Työkalut – Testi – Moottorit

Työkalut – Testi – Moottorit -valikossa on 2 osiota:
Pyöränmoottori ja Terämoottori.
•

Terämoottori:

4.3.5 Työkalut – Erikoisasetukset
Huomautus: Työkalut – Erikoisasetukset -valikko
sisältää asetuksia, jotka ovat vain huoltohenkilökunnan
käytettävissä.

Pyöränmoottori:

Työkalut – Erikoisasetukset -valikko näyttää seuraavat:

1. Nosta laitetta niin, että vetopyörät ovat irti
maasta.
2. Nosta (ylänuolinäppäimellä) teho 80 %:iin ja
pysäytä kukin vetopyörä eri asentoon. Tarkista,
että moottori käynnistyy uudelleen, kun este on
poistettu.
3. Nosta teho 100 %:iin ja tarkista, että kunkin
pyörän nopeus on vähintään 50 cm/s, 20 in/s.
4. Pysäytä jokainen pyörä ja tarkista, että
moottorien vaihdelaatikot eivät luista.
Pysäytettäessä nopeuden on oltava 0 cm/s.
Kuuntele myös, kuuluuko vaihdelaatikosta
epätavallisia ääniä.
5. Vähennä (alanuolinäppäimellä) teho 0 %:iin.
6. Poistu testistä painamalla Back-painiketta.

•

Huomautus: Jos pyöränmoottori ei käynnisty ja
pyörää on erittäin raskasta kääntää käsin, vika voi
olla ohjainyksikössä tai pyöränmoottorissa.
Huomautus: Jos pyöränmoottori on autettava
käyntiin käsin ja pyöränmoottori sammuu heti, kun
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•

•

Ohita aluetunnistus: Asetus kytkee tilapäisesti
laitteen aluetunnistuksen pois käytöstä, jotta laitetta
voi käyttää ilman latausasemaa ja rajakaapelia.
Toiminto nollataan automaattisesti, kun laite
sammutetaan ON/OFF-virtapainikkeella.
Demo: Asetus sopii hyvin asennuksiin kaupoissa tai
näyttelyissä. Laite vaihtelee lyhyiden toiminta-,
telakointi- ja latausjaksojen välillä. Toiminto
nollataan automaattisesti, kun laite sammutetaan
ON/OFF-virtapainikkeella.
Asetusten lukitus: Kun asennusasetuslukko on
käytössä, Asennus-valikon asetuksia ei voi muuttaa.
Huomautus: Asennusasetuslukko on kytkettävä pois
käytöstä, jos asennusasetuksia halutaan muuttaa
päävalikossa.

4.3.6 Työkalut – Kalibroi
Työkalut – Kalibroi -valikko näyttää seuraavat:
•

Hakukaapelin kalibrointi: Hakukaapeli kalibroidaan
automaattisesti käynnistysasetusten määrityksen
yhteydessä. Manuaalinen kalibrointi voi kuitenkin
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•

olla tarpeen, jos esimerkiksi latausaseman
asennusta muutetaan. Aseta laite latausasemaan ja
aloita kalibrointi.
Kalibroi kallistussensori: Jos laite ei toimi odotetulla
tavalla rinteissä, kallistussensorin kalibrointi voi
auttaa. Aseta laite vaakasuoralle pinnalle ja aloita
kalibrointi.

4.4 Pikainfo (rajoitettu työkaluvalikko)
Pikainfo-valikko on rajoitettu työkaluvalikko.
Kun aloitussivu tai päävalikko on näkyvissä:
1. Pidä Back-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan,
kun haluat avata Pikainfo-valikon.

4.4.1 Pikainfo – Info
Pikainfo – Info -valikossa on samat alivalikot kuin
Työkalut-valikossa, lukuun ottamatta alivalikkoa
Moottorit. Katso Työkaluvalikko (asiantuntijatila) sivulla
9.
4.4.2 Pikainfo – Historia
Pikainfo – Historia -valikossa on 2 osiota: Viestit ja
Hakuajat.
Historia – Viestit -valikko näyttää seuraavat:
•
•

Virheilmoitukset: 50 viimeisintä virheilmoitusta.
Viestit: 50 viimeisintä yleisviestiä.

Historia – Hakuajat -valikko näyttää samat alivalikot kuin
Työkalut – Historia, kaikki – Hakuajat. Katso Työkalut –
Historia, kaikki sivulla 10.

4.4.3 Pikainfo – Laaja
Pikainfo – Laaja -valikko näyttää Kalibroi-valikon. Siinä
on samat alivalikot kuin Työkalut – Kalibroi -valikossa.
Katso Työkalut – Kalibroi sivulla 11.

4.5 PIN-koodin haku
Jos laitteen PIN-koodi unohtuu, oikean koodin voi
selvittää. Pidä PIN-koodin syöttötilassa OK-painiketta
painettuna 3 sekunnin ajan. Näyttöön tulee 12 kirjaimen
ja laitteen sarjanumeron yhdistelmä.
Jos leikkuri lukittuu joksikin aikaa virheellisesti syötetyn
PIN-koodin takia, sinun on odotettava, ennen kuin voit
yrittää uudelleen ja kirjainyhdistelmän voi lukea.
Kirjainyhdistelmä voi olla erilainen eri käyttökerroilla
samassa leikkurissa ja samalla PIN-koodilla.
Ota yhteys myyntiyhtiöön ja anna kirjainyhdistelmä ja
sarjanumero. Palvelu antaa oikean PIN-koodin. Poistu
toiminnosta painamalla Back-painiketta.
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5 Autocheck-huoltotyökalu
Autocheck 3 on tietokoneohjelma, joka on kehitetty
Husqvarna Group -konsernin robottiruohonleikkurien
huoltoa varten. Se on vianmäärityksessä käytettävä
työkalu sekä myytyjen tuotteiden ja huoltohistorian
tietokanta. Autocheck sisältää myös teknisiä
dokumentteja ja huoltotiedotteita. Autocheck 3 tukee
kaikkia G3 (Generation 3)- ja G4 (Generation 4) laitteita. Autocheck EXP:tä voi edelleen käyttää G2
(Generation 2) -laitteiden kanssa.

5.2 Laitteen yhdistäminen
1. Irrota akun kansi. Katso Akun vaihtaminen sivulla
24.
2. Liitä laite tietokoneeseen huoltokaapelilla:

Laite liitetään tietokoneeseen USB-huoltokaapelilla.

5.1 Asennus ja kirjautuminen
Autocheck 3 tukee Windows 7:ää ja sitä uudempia
käyttöjärjestelmiä. Yhteensopivuutta muiden
käyttöjärjestelmien kanssa ei taata.

5.1.1 Kirjautumistunnusten hankkiminen
Kirjautumistunnukset määrittävät, mitkä ominaisuudet
ovat käytettävissä Autocheck 3:ssa.
Saat Autocheck-kirjautumistunnukset ottamalla yhteyttä
paikalliseen myyntiedustajaan tai tilaamalla Autocheckin
jälleenmyyjäportaalin kautta (edellyttää käyttöoikeuksia).
Huomautus: Jälleenmyyjät voivat pyytää Autocheckin
käyttöoikeuksia Husqvarna IT -huoltoportaalin kautta.
Husqvarna IT -huoltoportaalin käyttöoikeudet voi tilata
Husqvarnan myyntiedustajalta.

5.1.2 Autocheck 3:n asennus
Autocheck 3 on ladattavissa valmistajan tukisivustosta.
1. Valitse AFTER SALES – Service tools – Autocheck
3 – SW installation.
2. Lataa Autocheck 3 tukisivuston ohjeiden mukaisesti.
3. Suorita asennustiedosto
Kun asennus on valmis, työpöydälle ilmestyy AutoCheck
3 -pikakuvake.
Ota yhteyttä alueellisen Husqvarna Groupin
yhteyshenkilöön, jos et voi käyttää tukisivustoa.

3. Käynnistä Autocheck tietokoneessa.
4. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeella.
5. Kun olet lopettanut Autocheck-työn, irrota kaapeli.
6. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen ja
kiinnitä se. Katso kohta Akun vaihtaminen sivulla
24.
Autocheckin ja laitteen välinen yhteys muodostetaan
tavallisesti automaattisesti ja vahvistetaan laitteen
tunnistenumerolla.
Jos teksti Yhdistetty leikkuri: Ei mitään näkyy
Autocheck-ohjelmassa, laitteeseen ei ole muodostettu
yhteyttä.
•
•

Tarkista, että kaapeli on liitetty oikein sekä
tietokoneeseen että laitteeseen.
Tarkista, että virta on kytketty ON/OFFvirtapainikkeella.

5.3 Autocheck 3:n käyttäminen
Ohjelman päätoiminnot on jaettu eri valikoihin.

5.1.3 Autocheck 3 -ohjelmaan kirjautuminen
1. Kaksoisnapsauta Autocheck-kuvaketta.
2. Anna käyttäjätunnus ja salasana, katso kohta
Kirjautumistunnusten hankkiminen sivulla 13.
3. Valitse maa ja sitten OK.
Huomautus: Kun Autocheck käynnistetään ensimmäisen
kerran asennuksen jälkeen, ohjelma edellyttää Internetyhteyttä käyttäjän ja salasanan vahvistamista varten.

•
•
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Palaa alkuun
Automaattinen testi
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•
•
•
•
•
•

Manuaalinen testi
Laiteohjelmisto
Toiminnat
Lokitiedosto
Dokumentit
Asiakkaat

5.3.1 Palaa alkuun
Kun laite on yhdistetty Autocheckiin, Koti-valikossa
näytetään yleiskatsaus. Myös suositellut toimenpiteet,
kuten laiteohjelmapäivitykset, näytetään.

5.3.2 Automaattinen testi
Automaattinen testi sopii laitteen nopeaan
yleiskatsaukseen. Automaattinen testi -valikossa voit
valita testejä tai poistaa niiden valintoja. Kaikki testit
suoritetaan järjestyksessä, kun painat Aloita
automaattinen testi -painiketta. Testien aikana
animaatiot opastavat sinua.

Kun automaattinen testi on suoritettu, tulokset näytetään
luettelona. Kun napsautat testiä, näyttöön tulee
lisätietoja. Voit myös tulostaa testitulosraportin.

5.3.3 Manuaalinen testi
Kun käytät manuaalista testiä, valitset, aloitat ja lopetat

testit itse. Tulos näytetään reaaliaikaisesti näytössä.
Testiraportteja ei ole käytettävissä. Manuaalinen testi on
sopiva vaihtoehto, kun haluat testata tiettyä osaa ja
antaa sen toimia tietyn ajan.

5.3.4 Laiteohjelmisto
Laiteohjelma-valikossa Autocheck päivittää laitteen
ohjelmiston tarvittaessa.

HUOMAUTUS: Anna Autocheckin aina suorittaa
käynnistetty ohjelmointiprosessi loppuun.
Keskeytetty ohjelmointi voi lukita ohjainyksikön
tai HMI-piirikortin.

5.3.5 Toiminnat
Toiminnat-valikko näyttää seuraavat:
•

•
•

Nollaus: Sisältää nollaustoiminnot, kuten Tyhjennä
latauskertojen laskuri ja Nollaa jaksoaika. Tyhjennä
latauskertojen laskuri -toiminto on suoritettava, kun
laitteessa on uusi akku. Nollaa jaksoaika -toiminto
on suoritettava ennen kuin laite palautetaan
asiakkaalle (jos laitteen ja latausaseman välille on
luotava uusi aluesignaali).
Yksikön vaihto: Voit määrittää laitteen sarjanumeron,
jos ohjainyksikkö vaihdetaan.
Etäohjaus: Sisältää lisätoimintoja, kuten Demo-tila ja
Ohita aluetunnistus. Voit myös saada laitteen
turvallisuuskoodin.

5.3.6 Lokitiedosto
Lokitiedosto sisältää vikamuistin, josta löytyvät

esimerkiksi laitteen virhekoodit. Uusia
lokitiedostotoimintoja lisätään jatkuvasti.
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5.3.7 Dokumentit
Kun laite on yhdistetty Autocheckiin, vain kyseiseen
malliin liittyvät tekniset dokumentit näytetään. Voit
kuitenkin poistaa yhdistetyn laitteen valinnan
valintaruudusta ja hakea kaikkia -ohjelmassa saatavilla
olevia dokumentteja, kuten varaosaluetteloita,
huoltotiedotteita, korjaamokäsikirjoja ja käyttöohjekirjoja.

5.3.8 Asiakkaat
Asiakasvalikossa on luettelo kaikista asiakkaista ja
heidän laitteistaan. Luettelo tallennetaan vain
paikallisesti.

5.4 Piirikorttien ohjelmointi
Jos ohjelmointiprosessi epäonnistuu tai keskeytyy, se
voi lukita laitteen ohjainyksikön tai HMI-piirikortin. Jos
piirikortti voi viestiä tai sitä ei voi ohjelmoida normaalisti,
sen voi määrittää käynnistystilaan. Tätä on tarpeen
käyttää vain tilanteissa, joissa tavallinen ohjelmointi ei
onnistu.

5.4.1 Lukitun HMI-piirikortin ohjelmointi
1. Katkaise virta ON/OFF-virtapainikkeella.
2. Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen.
3. Käynnistä Autocheck.
4. Paina alanuolinäppäintä ja pidä sitä painettuna,
kunnes ohjelmointi on valmis.
5. Kytke virta ON/OFF-virtapainikkeella (pidä samalla
alanuolinäppäintä painettuna).
6. Noudata Autocheckin laiteohjelmaa koskevia ohjeita
(pidä alanuolinäppäintä painettuna).
7. Kun ohjelmointi on päättynyt, vapauta
alanuolinäppäin.

5.4.2 Lukitun ohjainyksikön ohjelmointi
1. Katkaise virta ON/OFF-virtapainikkeella.
2. Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen.
3. Käynnistä Autocheck.
4. Nosta laitetta etureunasta ja pidä sitä nostettuna,
jotta nostosensori aktivoituu.
5. Kytke virta ON/OFF-virtapainikkeella (nosta laitetta
samalla etureunasta).
6. Käynnistä ohjelmointi 10 sekunnin kuluessa.

5.4.3 Uuden ohjainyksikön ohjelmointi
Jos ohjainyksikkö vaihdetaan, uusi ohjainyksikkö on
ohjelmoitava. Ohjainyksikkö sisältää laitteen
sarjanumeroa koskevat tiedot.
Huomautus: Turvallisuussyistä uudelle ohjainyksikölle
voi antaa vain yhden sarjanumeron, jota ei voi muuttaa.
Siksi on erittäin tärkeää, että uudelle ohjainyksikölle
annetaan oikea sarjanumero.
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Uuden ohjainyksikön ohjelmoinnissa on 3 vaihtoehtoa:
•

Valitse laite lokitiedostosta
Valitse kyseinen laite lokitiedostosta, jolloin
sarjanumero ja käyttötiedot siirtyvät automaattisesti
uuteen ohjainyksikköön. Tämä edellyttää, että laite
on aikaisemmin yhdistetty Autocheckiin.

•

Anna sarjanumero manuaalisesti Autocheckohjelmassa
Jos laitetta ei ole yhdistetty Autocheckiin,
sarjanumero on annettava manuaalisesti Toiminnat
– Yksikön vaihto -valikossa. On erittäin tärkeää
syöttää sarjanumero oikein.

•

Käytä huoltotilaa
Jos ohjainyksikkö vaihdetaan vianmäärityksen
yhteydessä, mutta et ole varma, jääkö ohjainyksikkö
laitteeseen, voit väliaikaisesti ohittaa sarjanumeron
syöttämisen ja käyttää ohjainyksikköä huoltotilassa.
Kun laite on huoltotilassa, Huoltotila-teksti vilkkuu
näytössä.
VAROITUS: Älä palauta laitetta asiakkaalle
huoltotilassa.
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6 Korjausohjeet
Tässä luvussa kerrotaan, miten korjaukset tehdään ja
varaosat vaihdetaan. Katso valmistajan tukisivuston
kuvitettu tuoteluettelo (IPL).

3

6.1 Korijärjestelmä
Korijärjestelmä on erilainen eri malleissa, ja erot
koskevat sekä muotoilua että mukana toimitettuja osia.
Korijärjestelmä on rakennettu mekaanisesti seuraavien
moduulien ympärille:
•

5

Korijärjestelmä – GARDENA®

6
1

3

7

4

2
1
7
4

•

Korijärjestelmä – McCULLOCH®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Luukku
Runko
Yläsuojus
Kori
Puskuri, takana
Puskuri, edessä
Jouset/jousi ja holkki
Suojus

6.2 Rungon yläosa
Rungon yläosa on rakennettu mekaanisesti seuraavien
moduulien ympärille:

3

1
2
2

3
5
8

4
1

7
4

•

1.
2.
3.
4.

Näppäimistö
Rungon yläosa
STOP-painike
Korkeuden säätönuppi

Korijärjestelmä – Husqvarna®
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6.3 Rungon alaosa
Rungon alaosa on rakennettu mekaanisesti seuraavien
moduulien ympärille:

Huomautus: Käytä ruuvien kiinnittämiseen aina
suositeltua kiristysmomenttia. Katso kohta Kiinnitysruuvit
sivulla 31.

6.6 Korijärjestelmän purkaminen
HUOMAUTUS: Puhdista ruoho ja lika laitteesta
ennen purkamista.

2

Huomautus: Tässä luvussa kerrotaan, miten korin eri
osat puretaan. Kaikkia vaiheita ei välttämättä tarvita
huoltoa tai varaosien vaihtoa varten.

1
1. Poista laite käytöstä painamalla ON/OFFvirtapainiketta. Laite on poissa käytöstä, kun
merkkivalo ei pala.

4
3

2.
1. Rungon alaosa
2. Takakotelomoduuli
3. Takapyörä/takapyörät (vain mallit GARDENA®
SILENO life and smart SILENO life ja Husqvarna®)
4. Etupyörät

a) Yläkansi on kiinnitetty koriin kiinnikkeillä
malleissa GARDENA® ja Husqvarna®. Vedä
yläkantta ylös myötäpäivään ja irrota se.

Huomautus: Rungon ylä- ja alaosan välissä on 2
tiivistelistaa. Vaihda tiivistelistat aina, kun laite avataan.

6.4 Leikkuujärjestelmä
Leikkuujärjestelmä on rakennettu mekaanisesti
seuraavien moduulien ympärille:

b) Mallissa McCULLOCH® yläkansi on kiinnitetty
koriin kahdella ruuvilla. Avaa kaksi ruuvia (Torx
20) ja irrota se.

1

2
3

1. Leikkuumoduuli
2. Suojus
3. Terälevy

6.5 Ruuvien kiinnittäminen
Ruuvit on tärkeää kiinnittää oikein. Väärin kiinnitetyt
ruuvit voivat vahingoittaa laitetta.
Huomautus: Lue ohjeet ruuvien kiinnittämisestä
muoviosiin ennen minkään huoltotoimenpiteen
aloittamista. Katso kohta Ruuvien kiinnittäminen
muoviosiin sivulla 29.
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3. Vain mallit GARDENA® ja McCULLOCH®: nosta
runko ylös.

McCULLOCH®:

4. Valin malli
irrota suojus työntämällä
kiinnikkeitä ruuvimeisselillä.

6. Irrota se toiselta puolelta ja vedä se sitten ulos
käsin.

Huomautus: Luukun jouset vaihtelevat mallin
mukaan. Malleissa GARDENA® ja Husqvarna® on
kaksi jousta. Mallissa McCULLOCH® on yksi jousi ja
holkki.
7. Etsi 4 pistettä, joihin korijärjestelmä on kiinnitetty.

5. Poista luukku käyttämällä litteäpäistä ruuvimeisseliä.

8. Paina erikoistyökalu yhteen neljästä pisteestä ja
nosta koria ylös.

18 - Korjausohjeet
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9. Jatka muiden pisteiden kanssa pitäen samalla koria
ylhäällä.

6.7 Rungon yläosan purkaminen
Huomautus: Tässä luvussa kerrotaan, miten rungon
yläosan osat irrotetaan. Kaikkia vaiheita ei välttämättä
tarvita huoltoa tai varaosien vaihtoa varten.
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Vedä leikkuukorkeuden säätönuppi ylös.

10. Nosta ja irrota kori.
11.
a) Vain McCULLOCH® -malli. Takapuskuri on
kiinnitetty koriin kiinnikkeillä. Paina kiinnikkeitä
ruuvimeisselillä ja avaa se koko matkalta.
3. Irrota STOP-painike painamalla kiinnikkeitä
sisäänpäin.

b) Vain Husqvarna® -malli. Taka- ja etupuskuri on
kiinnitetty koriin ruuveilla. Avaa kahdeksan
ruuvia (Torx 20) ja irrota puskurit.

4. Nosta STOP-painike ylös.
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5. Vedä STOP-painiketta taaksepäin.

8. Irrota virtajohto (A) ohjainyksiköstä.

A

HUOMAUTUS: Irrota virtajohto aina ensin,
jotta virtapiikit eivät vahingoita piirikortteja
tai akkua.
6. Avaa kaikki 12 ruuvia (Torx 20) ja irrota ne.

9. Kytke irti HMI-kaapeli ja irrota rungon yläosa.

6.8 Piirikortit
7. Nosta rungon yläosa ylös ja laita se pystyasentoon
laitteen viereen.

Laitteessa on seuraavat piirikortit:
•
•
•
•
•

Piirilevy
HMI-piirikortti
COM-piirikortti (vain GARDENA® smart system mallit)
Etummaisen sensorin piirikortti
Takimmaisen sensorin piirikortti

Piirikortit sisältävät elektroniikan ja ohjelmistot, jotka
tarvitaan laitteen toimintojen hallintaan.
Ohjainyksikössä, HMI-piirikortissa ja COM-piirikortissa
on omat erilliset ohjelmistot. Jos jokin näistä piirikorteista
vaihdetaan, ne on ohjelmoitava Autocheck -ohjelmalla.
Muissa piirikorteissa ei ole ohjelmistoja, ja näin ollen
niitä ei tarvitse ohjelmoida vaihtamisen jälkeen.
HUOMAUTUS: Vedä aina liittimestä, älä
kaapelista.
HUOMAUTUS: Voit estää staattisen sähkön
purkaukset sähköosissa maadoittamalla aina
itsesi ennen kuin alat käsitellä sähköosia.
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HUOMAUTUS: Älä kosketa piirikortin osia tai
nastoja.

5. Vedä etummaisen sensorin piirikorttia ylös ja irrota
se

6.8.1 Etummaisen sensorin piirikortin vaihtaminen
HUOMAUTUS: Osassa sensoreista on Hallsensori ja magneetti. Koska magneetissa on
etelä- ja pohjoisnapa, on tärkeää asentaa
magneetti oikein.
Etummaisen sensorin piirikortti sisältää etummaisen
hakusensorin ja nostosensorin. Sensoreita ei voi vaihtaa
erikseen. Koko etummaisen sensorin piirikortti on
vaihdettava yksikkönä.
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.

6. Asenna uusi etummaisen sensorin piirikortti.

2. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.

7. Asenna muovikiinnike takaisin.

3. Irrota kaapeli etummaisen sensorin piirikortista.

8. Kytke kaapeli takaisin.
9. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

6.8.2 Ohjainyksikön vaihtaminen
Laitteen käyttötiedot tallennetaan ohjainyksikköön.
Autocheck-huolto-ohjelma tallentaa nämä tiedot
lokitiedostoon ja siirtää ne taas takaisin laitteeseen, kun
ohjainyksikkö on vaihdettu.
1. Yhdistä laite Autocheckiin ennen ohjainyksikön
vaihtamista. Käyttötiedot tallentuvat tällöin
automaattisesti.

4. Muovikiinnike pitää etummaisen sensorin piirikorttia
ja ohjainyksikköä paikoillaan. Irrota se painamalla
kahta kiinnikettä.

2. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
3. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
4. Irrota virtajohto (A) ja kaikki muut kaapelit
ohjainyksiköstä.

A

5. Irrota muovikiinnike. Katso vaihe 4 kohdasta

Etummaisen sensorin piirikortin vaihtaminen sivulla
21.

1067 - 001 - 16.04.2019

Korjausohjeet - 21

6. Vedä ohjainyksikköä ylös ja irrota se.

HUOMAUTUS: Jos yksikkö on tarkistettava
takuun määrittämistä varten, sitä on
säilytettävä pussissa, joka suojaa staattisen
sähkön purkauksilta (ESD).

3. Irrota virtajohto ja signaalikaapeli takimmaisesta
sensorimoduulista.

4. Irrota kaapelit kahdesta kiinnikkeestä, jotka pitävät
kaapeleita paikoillaan.

7. Asenna uusi ohjainyksikkö.
8. Asenna muovikiinnike takaisin.
9. Kytke kaikki kaapelit ohjainyksikköön. Tarkista, että
kaapelit on liitetty oikeisiin paikkoihin.
10. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

11. Yhdistä laite Autocheckiin. Valitse lokitiedostosta
oikea sarjanumero. Autocheck siirtää lokitiedostoon
tallennetut käyttötiedot automaattisesti.

5. Vain malli Husqvarna®: avaa rungon alaosan kaksi
ruuvia.

12. Jos kyseistä laitetta ei jostain syystä löydy
Autocheck-ohjelman lokitiedostosta, sarjanumero on
annettava manuaalisesti. Sarjanumero on painettu
luukun sisällä olevaan tyyppikilpeen.
HUOMAUTUS: Tarkista, että annat oikean
sarjanumeron. Sarjanumeron voi syöttää
vain kerran.
13. Jos ohjainyksikkö vaihdetaan vianmäärityksen
yhteydessä, mutta et ole varma, jääkö uusi
ohjainyksikkö kyseiseen laitteeseen, voit ohjelmoida
ohjainyksikön väliaikaisesti huoltotilassa. Katso
Uuden ohjainyksikön ohjelmointi sivulla 14.

6.8.3 Takimmaisen sensorimoduulin vaihtaminen
Takimmaisen sensorimoduulin piirikortti sisältää
takimmaisen hakusensorin, nostosensorin ja STOPsensorin. Sensoreita ei voi vaihtaa erikseen. Koko
takimmainen sensorimoduuli on vaihdettava yksikkönä.
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
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6. Paina kiinnikkeitä, jotka pitävät takakotelomoduulia
paikallaan. Vedä takimmaista kotelomoduulia
taakse- ja alaspäin.

11. Asenna takakotelomoduuli rungon alaosaan.
12. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

6.8.4 HMI-piirikortin vaihtaminen
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
3. Irrota kaapeli HMI-piirikortista.
4. HMI-piirikortti on kiinnitetty rungon yläosaan
kahdella kiinnikkeellä. Paina kiinnikkeitä ja nosta
HMI-piirikortti ylös.

7. Avaa kaksi ruuvia, joilla takimmainen sensorimoduuli
on kiinnitetty takakotelomoduuliin.

5. Asenna uusi HMI-piirikortti paikalleen.
6. Kytke kaapelit takaisin HMI-piirikorttiin.
7. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

8. Paina etukiinnikettä ja vedä sitten varovasti
takimmaista sensorimoduulia taaksepäin.

8. Yhdistä laite Autocheckiin HMI-piirikortin
ohjelmointia varten. Katso Autocheck-huoltotyökalu
sivulla 13.

6.8.5 COM-piirikortin vaihtaminen
Huomautus: Vain laitteet, joissa on GARDENA® smart
system.
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.

9. Irrota kaapeli takimmaisesta sensorimoduulista.
10. Kytke kaapeli uuteen takasensorimoduuliin ja
asenna se takakotelomoduuliin.
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3. COM-piirikortti on kiinnitetty kahdella ruuvilla tai
kahdella kiinnikkeellä mallista riippuen. Avaa kaksi
ruuvia (Torx 20) tai paina kahta kiinnikettä ja irrota
piirikortti.

lataaminen 100 prosentin varaukseen kestää liian
pitkään, koska latausvirta on matala. Litiumioniakkua
käytettäessä järkevintä on näin ollen lopettaa lataus
80 prosentissa. Suurin käytettävä kapasiteetti on siis
80 % akun kokonaiskapasiteetista.
Akku on huoltovapaa, mutta sen käyttöikä on rajallinen.
Akun odotetaan kestävän noin 3 000–4 000
latausjaksoa. Normaali latausvirta on 1.3 A.

6.9.1 Akun vaihtaminen
1. Aseta leikkuukorkeus matalimmalle tasolle. Katso
käyttöohjekirjan kohta Käyttö – Leikkuukorkeuden
säätäminen.
2. Paina kahta kiinnikettä ja vedä takapyörää/
takapyöriä sitten ylöspäin.

4. Irrota kaapeli piirikortista ja kiinnitä se uuteen
piirikorttiin.
5. Kiinnitä uusi piirikortti kahdella ruuvilla tai kahdella
kiinnikkeellä.
HUOMAUTUS: Varmista, että piirikortti on
oikein päin. Osien ja kaapeliliittimien on
oltava rungon yläosaan päin.
6. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

7. Yhdistä laite Autocheckiin COM-piirikortin
ohjelmointia varten. Katso Autocheck-huoltotyökalu
sivulla 13.

3. Avaa 2 ruuvia (Torx 20), joilla akun kansi on
kiinnitetty.

6.9 Akkujärjestelmä

1

2

3

1. Akun kansi
2. Akku
3. Takakotelomoduuli
VAROITUS: Käytä vain valmistajan
suosittelemia alkuperäisakkuja. Laitteen
turvallisuutta ei voida taata, jos siinä käytetään
muunlaisia akkuja. Älä käytä paristoja.
Akun katsotaan olevaan täyteen latautunut, kun sen
varaus on 80 % kokonaiskapasiteetista. Akun
24 - Korjausohjeet
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4. Työnnä akkukotelon kannen kiinnittäviä kahta
kiinnikettä, ja irrota kansi.

Tarkista myös latausaseman kontaktikiskot. Katso kohta
Lataustornin vaihtaminen sivulla 29.

6.10 Ilmansuodattimen puhdistaminen ja
vaihtaminen
Huomautus: Ilmansuodatin on puhdistettava
säännöllisesti, ja se on vaihdettava, jos se on
vaurioitunut.
1. Pura kori. Katso Korijärjestelmän purkaminen sivulla
17.

5. Irrota kaapeli takimmaisen sensorin kortista.
6. Työnnä kahta kiinnikettä ja irrota akku ylöspäin
vetämällä.

2. Vain Husqvarna®- ja McCULLOCH® -malli. Irrota
STOP-painike, katso ohjeet vaiheesta 3-5 kohdasta
Rungon yläosan purkaminen sivulla 19.
3. Pura suodattimen kansi pienellä ruuvimeisselillä ja
työnnä kannen toista sivua varovasti ulospäin.

4. Jos suodatin ei ole vaurioitunut. Puhdista suodatin
varovasti puhtaalla pehmeällä harjalla ja siirry
vaiheeseen 8.
7. Kytke uusi alkuperäinen akku takasensorimoduuliin
ja asenna uusi akku.
8. Aseta akkukotelon kansi paikalleen ja kiinnitä se
kahdella ruuvilla (torx 20).
9. Asenna takapyörä/takapyörät.
Huomautus: Kun akku vaihdetaan, latausjaksojen laskuri
on nollattava. Tämä tehdään Autocheck-ohjelmassa.

6.9.2 Laitteen kontaktikiskojen vaihtaminen
Jos laitteen akku ei lataudu, syynä saattavat olla
kuluneet tai vaurioituneet kontaktikiskot.
Kontaktikiskot sisältyvät takimmaiseen sensorimoduuliin.
Katso kohta Takimmaisen sensorimoduulin vaihtaminen
sivulla 22.

5. Vaihda vaurioitunut suodatin.
6. Puhdista kiinnityspinta perusteellisesti.
7. Aseta uusi suodatin paikalleen ja varmista, että
liimapinnat kiinnittyvät kunnolla runkoon.
8. Asenna suodattimen kansi takaisin paikalleen.
9. Vain mallit Husqvarna® ja McCULLOCH®: asenna
STOP-painike uudelleen.
10. Asenna korijärjestelmä. Katso Rungon yläosan ja
korijärjestelmän kokoaminen sivulla 28.

6.11 Näppäimistön vaihtaminen
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Pura rungon yläosa. Katso Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
3. Vedä näppäimistö irti rungosta.
4. Puhdista runko liimajäämistä.
5. Irrota uuden näppäimistön suoja ja paina
näppäimistö paikalleen.
HUOMAUTUS: Asennukseen ei saa jäädä
irrallisia kulmia tai ilmakuplia, koska ne
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voivat päästää likaa ja kosteutta
näppäimistön alle.

4. Työnnä korin jousitusosa rungon alaosan aukkoon.

6. Kytke uusi näppäimistö HMI-piirikorttiin.
7. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso kohta

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

6.12 Korin jousitusosien vaihtaminen
1. Nosta korin jousitusosat ylös käyttämällä pientä
litteäpäistä ruuvimeisseliä. Vedä ruuvimeisseliä
varovasti taaksepäin.

6.13 Leikkuumoduulin vaihtaminen
1. Aseta leikkuukorkeus suurimpaan eli MAXasentoon. Katso käyttöohjekirjan kohta Käyttö –
Leikkuukorkeuden säätäminen.
2. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
3. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
4. Avaa kolme ruuvia (torx 20) ja vedä terälevy ylös.
2. Laita ruuvimeisseli jousitusjärjestelmän ja rungon
alaosan väliin. Työnnä ruuvimeisseliä ylöspäin ja
irrota jousitusosa.

3. Asenna korin jousitusosat asettamalla tappi takaisin
uraan ja asettamalla rengas takaisin oikeaan
asentoon.
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5. Avaa leikkuusuojuksen yksi ruuvi ja irrota suojus
kiertämällä sitä vastapäivään.

11. Liitä kaapelitiiviste rungon alaosaan ja kiinnitä uusi
tiivistelista. Katso kohta Tiivistelistojen asennus
sivulla 28.
12. Kokoa leikkuusuojus ja kiinnitä ruuvi.
13. Kokoa terälevy ja kiinnitä 3 ruuvia.
14. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso kohta

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

6.14 Pyöränmoottorit
Kaksi pyöränmoottoria ovat harjattomia DC-moottoreita.
Moottorit toimitetaan yhtenä yksikkönä vaihdelaatikon,
pyöränmoottorin suojuksen, tiivisteen, keskiön ja
kaapelin kanssa.
6. Irrota tiivistelista ja kaapelitiiviste.

Oikean- ja vasemmanpuoleiset pyöränmoottorit ovat
identtisiä, ja niiden varaosan tuotenumero on sama.
Moottorit on vaihdettava, jos ne ovat viallisia.

6.14.1 Pyöränmoottorin vaihtaminen
1. Pura korijärjestelmä. Katso Korijärjestelmän
purkaminen sivulla 17.
2. Pura rungon yläosa. Katso kohta Rungon yläosan
purkaminen sivulla 19.
3. Irrota pyöränmoottorin kaapeli ohjainyksiköstä.
4. Irrota pölykapseli litteäpäisellä ruuvimeisselillä.
Huomautus: Pölykapseli on erilainen eri malleissa.
Mallissa McCULLOCH® kiinnikkeisiin pääsee käsiksi
pyörän takaosasta.
5. Irrota mutteri ja aluslevy, joilla pyörä on kiinnitetty, ja
irrota pyörä.
7. Avaa leikkuumoduulin kaksi ruuvia.
8. Irrota terämoottori ohjainyksiköstä.
9. Irrota leikkuumoduuli.

6. Irrota pyöränmoottori avaamalla neljä ruuvia (Torx
20) pyöränmoottorin kannattimesta.
7. Asenna uusi pyöränmoottori ja kiristä ruuvit (Torx
20) suositeltuun kiristysmomenttiin.
10. Asenna uusi leikkuumoduuli ja liitä moottorikaapeli
ohjainyksikköön.

8. Asenna pyörä, aluslevy ja mutteri takaisin. Kiristä
mutteri suositeltuun kiristysmomenttiin.
9. Asenna pölykapseli takaisin.
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10. Liitä terämoottorin kaapeli ohjainyksikköön.
11. Kokoa rungon yläosa ja korijärjestelmä. Katso kohta

4. Asenna rungon yläosa rungon alaosaan ja kiinnitä
12 ruuvia (Torx 20).

Rungon yläosan ja korijärjestelmän kokoaminen
sivulla 28.

6.15 Rungon yläosan ja korijärjestelmän
kokoaminen
HUOMAUTUS: Varmista, että osat ovat puhtaita
eikä kaapeleita jää puristuksiin.
HUOMAUTUS: Käytä aina uusia tiivistelistoja
ennen kuin kokoat laitteen. Käytetty tiivistelista
ei tarjoa riittävää tiivistystä.
HUOMAUTUS: Lue ohjeet säätöruuvien
asentamista muoviosiin. Lue ennen laitteen
asentamista kohta Ruuvien kiinnittäminen
muoviosiin sivulla 29. Käytä ruuvien
kiinnittämiseen aina suositeltua
kiristysmomenttia. Katso kohta Kiinnitysruuvit
sivulla 31.
1. Asenna 2 uutta tiivistelistaa.
2. Liitä HMI-kaapeli ohjainyksikköön.

HUOMAUTUS: Kiristä ruuvit ristiin.
5. Kiinnitä leikkuukorkeuden säätönuppi.
6. Asenna STOP-painike kiinnikkeisiin. Katso kohta
Rungon yläosan purkaminen sivulla 19.
7. Kokoa kori rungon alaosan neljästä pisteestä. Katso
kohta Korijärjestelmän purkaminen sivulla 17.
8. Asenna luukku kiinnikkeisiin. Aseta runko paikoilleen
(ei mallissa Husqvarna®).
9.
a) Malleissa GARDENA® ja Husqvarna® työnnä
yläkansi paikalleen.
b) Mallissa McCULLOCH® kiinnitä yläkansi 2
ruuvilla koriin.

6.15.1 Tiivistelistojen asennus
Rungon yläosan ja rungon alaosan välissä on 2
tiivistelistaa. Molemmat tiivistelistat on vaihdettava
samalla tekniikalla.
HUOMAUTUS: Liitä HMI-kaapeli aina ennen
virtajohtoa, jotta virtapiikit eivät vahingoita
piirikortteja tai akkua.
3. Liitä virtajohto ohjainyksikköön.

HUOMAUTUS: 5 mm:n tiivistelistaa on
käytettävä. Jos käytetään väärää tiivistelistaa,
tiivistys saattaa jäädä puutteelliseksi.
1. Aloita laittamalla tiivistelistan toinen pää rungon
merkinnän kohdalle.
2. Jatka tiivistelistan asentamista myötäpäivään rungon
alaosan ympäri.
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3. Vedä tiivistelistan toinen pää ensimmäisen pään
päälle ja ulos kanavasta. Kiinnitä tiivistelista
pidikkeeseen.

4. Suojus on kiinnitetty yhdellä kiinnikkeellä. Poista se
varovasti nostamalla suojusta yhdeltä puolelta.

5. Aseta suojus uuteen lataustorniin.

6.16 Latausasema
6.16.1 Lataustornin vaihtaminen
Lataustorni koostuu kontaktikiskoista ja latausaseman
piirikortista. Niitä ei voi vaihtaa erikseen. Koko
lataustorni on vaihdettava yksikkönä.
Jos laitteen akku ei lataudu tai laite ei saa yhteyttä
latausasemaan, syynä saattavat olla latausaseman
kuluneet kontaktikiskot. Tarkista myös laitteen
kontaktikiskot.
1. Irrota virtalähde.
2. Irrota kaikki kaapelit latausasemasta.
3. Irrota lataustorni painamalla kahta kiinnikettä ja
vetämällä torni ylös.
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6. Asenna lataustorni takaisin pohjalevyyn.
7. Kytke kaikki kaapelit latausasemaan.
8. Kytke virtalähde.

6.17 Ruuvien kiinnittäminen muoviosiin
HUOMAUTUS: Jos ruuvit kiinnitetään väärin,
muovin kierteet voivat vahingoittua ja
muoviosien käyttöikä saattaa lyhentyä. Jos
kierteet vahingoittuvat, osa on vaihdettava tai
voidaan käyttää kierretulppia. Katso kohta
Kierretulppien kiinnittäminen sivulla 30.
HUOMAUTUS: Muoviosia koottaessa ruuvit on
aina kiristettävä ristiin. Tällä vähennetään
muovin jännitystä, joka voi aiheuttaa
vikatilanteita tai estää kunnollisen tiivistyksen.
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Varmista seuraavasti, että muoviosien kierteet eivät
tuhoudu:

3. Varmista, että tulppa on ruuvattu loppuun saakka,
jotta saavutetaan hyvä tiivistys.

1. Kierrä ruuvia varovasti vastapäivään, kunnes se
osuu muovissa oleviin kierteisiin. Ruuvi uppoaa
hiukan itsekseen, kun kierteet osuvat oikein
muovissa olevien kierteiden kohdalle.

½

1

2

3
HUOMAUTUS: Kiristä käsin, jotta et
vahingoita muovia.
4. Kiinnitä muoviosat mukana tulevalla ruuvilla vanhan
muoviruuvin sijaan.

2. Kierrä ruuvi oikeaan kiristysmomenttiin kohdan
Kiinnitysruuvit sivulla 31 mukaisesti.

6.18 Kierretulppien kiinnittäminen
Jos muoviosien kierteet ovat kuluneet, voidaan käyttää
kierretulppia. Tilattavissa on korjaussarja, joka sisältää
kierretulppia ja sopivia metalliruuveja.
HUOMAUTUS: Asenna kierretulppa varovasti,
sillä ruuvin reiät saattavat haljeta.
Kierretulpan asettaminen kuluneeseen
muovikierteeseen:
1. Suurenna reikää 6,6 mm:n poralla samansyvyiseksi
tulpan kanssa.

2. Asenna kierretulppa käyttämällä ruuvia, joka
toimitetaan korjaussarjan ja ruuvimeisselin mukana.
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7 Huolto
7.1 Huoltokaavio
Seuraavassa taulukossa on tarkistuslista laitteen huollon yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä. Täydelliset
huoltosuunnitelmat ovat Autocheck-ohjelmassa.
Joka
vuosi

Joka
kolmas
vuosi

Korjaustoimenpide

Selitys

X

Pura kori ja puhdista runko.

Katso Korijärjestelmän purkaminen sivulla 17.

X

Tarkista ilmansuodatin ja puhdista se huolellisesti pehmeällä harjalla.

Katso Ilmansuodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen sivulla 25.

X

Tarkista alustan ruuvien kiristysmomentti.

Katso Kiinnitysruuvit sivulla 31.

Tarkista terät ja terien ruuvit.

Katso käyttöohjekirjan kohta Huolto – Terien
vaihtaminen.

X
X

Puhdista latausasema.

X

Tarkista ja kiillota laitteen ja latausaseman kon- Kiillota laitteen ja latausaseman kosketuspinnat
taktikiskot.
hienojakoisella hiomaliinalla.

X

Tee täydellinen automaattinen testi Autocheck- Katso Automaattinen testi sivulla 14.
ohjelmassa.

X

Tarkista, että telakointi ja lataus toimivat asianmukaisesti.

X

Tee akkutesti Autocheck-ohjelmassa ja tarkista Katso Automaattinen testi sivulla 14.
akun kunto.
Lataa akku.

Lataa akku aina täyteen ennen talvisäilytystä.
Jos tätä ei tehdä, akku saattaa muuttua käyttökelvottomaksi, koska sen jännitetaso laskee
liian alas.

Lue huoltotiedotteet suositeltujen päivitysten
varalta.

Päivitetyt huoltotiedotteet löytyvät Autocheckohjelmasta.

Vaihda ilmansuodatin.

Katso Ilmansuodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen sivulla 25.

Avaa runko ja vaihda rungon tiivistelistat.

Katso kohta Tiivistelistojen asennus sivulla 28.

X

X
X
X

Katso kohdat Virheet telakoinnin aikana sivulla
40 ja Virheet latauksen aikana sivulla 40.

7.2 Kiinnitysruuvit
Kaikki ruuvit on valmistettu ruostumattomasta materiaalista tai ruostesuojattu sinkkipinnoitteella. Tuotenumerot ovat
varaosaluettelossa (IPL).
Oikeaa kiristysmomenttia on käytettävä, sillä muutoin ei saavuteta riittävää tiivistystä muun muassa kosteudelta.
Kiinnike

Laitteisto

Työkalu

Kiristysmomentti (Nm)

Suojus, leikkuumoduuli

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,5

Rungon yläosa rungon alaosaan

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Pyöränmoottoriyksikkö

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Akun kansi

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Leikkuumoduuli rungon alaosaan

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Rungon yläosa leikkuumoduuliin

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Rungon yläosa takamoduuliin

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Leikkuusuojus

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8
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Kiinnike

Laitteisto

Työkalu

Kiristysmomentti (Nm)

Takimmainen sensorimoduuli

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Hammaspyörä, leikkuujärjestelmä

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Terälevy

Ruuvi, M4 x 8 mm

Torx 20

1,8

Terät

Ruuvi, M4 x 10 mm

Litteäpäinen/ristipäinen ruu- 1,8
vimeisseli

Pyöränmutteri

Mutteri M16

24 mm, kuusikulmainen

1,8

Pyöräharjapidike*

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,5

COM-piirikortti**

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

2,0

Yläkansi koriin***

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Puskuri, takana ja edessä****

Ruuvi, 5 × 16 mm

Torx 20

1,8

Takakotelomoduuli rungon alaosaan****

Ruuvi 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

*lisävaruste
**vain smart SILENO city, smart SILENO life
***vain McCULLOCH®
****vain Husqvarna®
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8 Vianmääritys
8.1 Viestit
Alla olevassa taulukossa on virhe- ja yleisviestejä, joita laitteessa voi esiintyä.
Huomautus: Katso lisätietoja virheiden korjaamisesta käyttöohjekirjasta.
Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Matala akun jännite

Laite ei löydä latausasemaa.

Hakukaapelissa on katkos. Tarkista latausaseman merkkivalo. Katso Hakusignaali sivulla 41.

AKKU
11

Vaihda hakukaapelin paikkaa. Katso
käyttöohjekirjan kohta Asennus – Hakukaapelin asennus.
Tarkista asennuksen asetuksista, miten
latausasema etsitään.
Akku on kulunut.

Tee akkutesti. Katso Automaattinen
testi sivulla 14.

12

Tyhjä akku

Katso kohta 11 yllä

Katso kohta 11 yllä

30/66

Akkuongelma

Akkua ei ole kytketty oikein tai se on
viallinen.

Pura laite ja tarkista, että akku on kytketty oikein. Katso Akun vaihtaminen
sivulla 24.

Vääräntyyppinen akku

Käytä vain valmistajan suosittelemia alkuperäisakkuja.

Ohjainyksikkö on viallinen.

Katso Piirikortit sivulla 20.

58

Tilapäinen akkuongelma

Vääräntyyppinen akku

Käytä vain valmistajan suosittelemia alkuperäisakkuja.

60

Tilapäinen akkuongelma

Akun lämpötilasensori viallinen

Vaihda akku. Katso Akun vaihtaminen
sivulla 24.

Vääräntyyppinen akku

Käytä vain valmistajan suosittelemia alkuperäisakkuja.

62/63

Tilapäinen akkuongelma
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Akun lämpötilasensori näyttää matalan Vaihda akku. Katso Akun vaihtaminen
tai korkean lämpötilalukeman.
sivulla 24.
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Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Ruohoa tai muita roskia on kiertynyt
vetopyörän ympärille.

Tarkista vetopyörä ja poista roskat.

MOOTTORIT
20/21

Pyöränmoottori juuttunut, oikea/vasen

22/23

Ongelma pyöränmoott. Pyöränmoottori on viallinen.
oikea/vasen

Tarkista pyöränmoottorien toiminta joutokäynnillä.

Ohjainyksikkö on viallinen.

Vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen sivulla 21.

Pyöränmoottorin kaapelit ovat vaurioituneet

Tarkista, voiko vauriot korjata. Vaihda
muussa tapauksessa pyöränmoottori.

35/36

Pyöränmoottori ylikuor- Ruohoa tai muita roskia on kiertynyt
mittunut, oikea/vasen vetopyörän ympärille.

Tarkista vetopyörä ja poista roskat.

25

Leikkuujärjestelmä
juuttunut

Ruohoa tai muita roskia on saattanut
kiertyä terälevyn ympärille.

Tarkista terälevy ja poista roskat.

Terälevy on vesilammikossa.

Siirrä laitetta ja korjaa syy, jonka takia
vettä kertyy työalueelle.

Terämoottori on viallinen.

Varmista, että terämoottorin nopeus on
oikea. Katso Työkalut – Testi sivulla 11.

Ohjainyksikkö on viallinen.

Vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen sivulla 21.

Terämoottorin kaapelit ovat vaurioituneet tai vialliset.

Tarkista, voiko vauriot korjata. Vaihda
muussa tapauksessa terämoottori.
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Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Ei aluesignaalia

Rajakaapeli poikki

Tarkista latausaseman merkkivalon antama signaali. Katso Hakusignaali sivulla 41.

Rajakaapelia ei ole kytketty latausasemaan.

Tarkista, että rajakaapelin liittimet on
kiinnitetty asianmukaisesti latausasemaan.

Muuntajaa ei ole kytketty.

Tarkista pistorasian kytkentä ja maavirtasuojus (sulake). Tarkista, että matalajännitekaapeli on kytketty latausasemaan.

Jännitekaapeli on vaurioitunut tai irti.

Tarkista, ettei matalajännitekaapeli ole
vahingoittunut.

ASENNUS
2

Tarkista, että se on kytketty oikein latausasemaan ja virtalähteeseen.
Laitteen ja latausaseman välinen laitepariyhteys on katkennut.

Aseta laite latausasemaan ja luo uusi
aluesignaali.

Rajakaapeli on asennettu väärään
suuntaan saarekkeen ympäri.

Tarkista, että rajakaapeli on asennettu
ohjeiden mukaisesti. Katso käyttöohjekirjan kohta Asennus – Rajat työalueen
sisällä.

Metalliesineiden (aidat, vahvistusteräs) Kokeile rajakaapelin siirtämistä ja/tai litai upotettujen kaapelien aiheuttamat
säsaarekkeiden lisäämistä työalueelle.
häiriöt.
ECO-tila on käytössä ja laite on yrittänyt käynnistystä latausaseman ulkopuolella.
1

Leikkuualueen ulkopuolella

Aseta laite latausasemaan, käynnistä
laite ja sulje luukku.

Rajakaapelin kytkennät latausasemaan Tarkista, että rajakaapeli on kytketty oion kytketty ristiin.
kein latausasemaan.
Rajakaapeli on liian lähellä työskentely- Tarkista, että rajakaapeli on asennettu
alueen reunaa.
ohjeiden mukaisesti.
Työalue on liian jyrkkä rajakaapelin luo- Tarkista, että rajakaapeli on asennettu
na.
ohjeiden mukaisesti.
Rajakaapeli on asennettu väärään
suuntaan saarekkeen ympäri.

Tarkista, että rajakaapeli on asennettu
ohjeiden mukaisesti. Katso käyttöohjekirjan kohta Asennus – Rajat työalueen
sisällä.

Laite sekoittaa signaalin toisen läheisen asennuksen signaaliin.

Aseta laite latausasemaan ja luo uusi
aluesignaali.

Magneettisten esineiden (aidat, vahvis- Kokeile rajakaapelin siirtämistä ja/tai litusteräs) tai upotettujen kaapelien aisäsaarekkeiden lisäämistä työalueelle.
heuttamat häiriöt.
9

Ansassa

Laite on jäänyt kiinni johonkin.

15

Leikkuri nostettu

Nostosensori on aktivoitunut, koska lai- Vapauta laite ja korjaa tilanne.
te on juuttunut kiinni.
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Vapauta laite ja korjaa tilanne.

Yksi nostosensorin magneeteista on
väärinpäin tai puuttuu.

Tarkista magneetti. Katso Nostosensorit sivulla 7.

Nostosensori on viallinen.

Tarkista nostosensori. Katso Nostosensorit sivulla 7.
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Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Ei vetoa

Laite on jäänyt kiinni johonkin.

Vapauta laite ja selvitä, miksi siinä ei
ole vetoa. Jos syynä on märkä ruoho,
odota ruohon kuivumista, ennen kuin
alat käyttää laitetta.

Työskentelyalueella on jyrkkä rinne.

Tarkista suurin sallittu rinteen kaltevuus. Jyrkemmät rinteet on rajattava
leikkuualueen ulkopuolelle.

Hakukaapelia ei ole asennettu viistosti
rinteeseen nähden.

Asenna hakukaapeli kulmaan rinteen
halki.
Käännä laite oikeinpäin ja korjaa tilanne.

ASENNUS
13

10

Ylösalaisin

Laite on kallistunut liikaa tai kaatunut.

50

Hakukaapelia ei löydy

Laite ei enää vastaanota signaaleja ha- Tarkista hakukaapelin yhteys latausakukaapelista.
semaan. Katso ohjeet kaapelin vian etsimiseen kohdasta Rajakaapelin kat-

koksen etsiminen sivulla 42

56

Hakukaapelin kalibrointi suoritettu

Hakukaapelin kalibrointi onnistui.

Toimenpiteitä ei tarvita.

57

Hakukaapelin kalibrointi epäonnistui

Hakukaapelin kalibrointi ei onnistunut.

Tarkista, että hakukaapelit on asennettu ohjeiden mukaisesti. Suorita uusi kalibrointi. Katso Työkalut – Kalibroi sivulla 11.

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Viestit
Numero

SISÄINEN DIAGNOSTIIKKA
18/19

Törmäyssensoriongel- Laite on jäänyt kiinni.
ma, taka/etu

Vapauta laite ja korjaa tilanne.

4

Hakusensoriongelma,
etu

Tarkista A-signaalin tasot. Katso Työkalut – Info sivulla 9.

Sensorin piirikortin kaapelit ovat viallisia tai ne ovat irronneet.
Etummaisen hakusensorin piirikortti on
viallinen.

Tarkista A-signaalin tasot. Katso Työkalut – Info sivulla 9.

5

Hakusensoriongelma,
taka

Ohjainyksikkö on viallinen.

32

Kallistussensoriongelma

Kallistussensorin arvot ovat virheellisiä Kalibroi kallistussensori. Katso Työkalut – Kalibroi sivulla 11.
Vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen sivulla 21.

27

Asetukset tallennettu

Käyttäjäasetusten tallennus epäonnistui ja laite on palautettu tehdasasetuksiin.

Jos vika toistuu, ohjelmoi laite uusimmalla pääohjelmalla. Katso Laiteohjelmisto sivulla 14.
Jos vika toistuu myös uusinta pääohjelmaa käytettäessä, vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen
sivulla 21.
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Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Asetusten palautus on epäonnistunut.

Ohjelmoi laite uusimmalla pääohjelmalla. Katso kohta Laiteohjelmisto sivulla
14.

SISÄINEN DIAGNOSTIIKKA
28

Ongelma leikkurin
muistissa

Vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen sivulla 21.
38/501

Elektroniikkaongelma

Tietoliikenneongelma HMI-kortin ja oh- Käynnistä laite uudelleen seuraavasti:
jainyksikön välillä
katkaise virta ON/OFF-virtapainikkeella, odota 10 sekuntia ja kytke virta ON/
OFF-virtapainikkeella.
Varmista, että HMI-kortin ja ohjainyksikön välinen kaapeli on kunnolla kiinni.
Tarkista myös, ettei kaapeli ole vaurioitunut tai puristuksissa ja ettei liitin ole
vahingoittunut.
Vaihda HMI-piirikortti. Katso HMI-piirikortin vaihtaminen sivulla 23.
Vaihda ohjainyksikkö. Katso Ohjainyksikön vaihtaminen sivulla 21.

502

Elektroniikkaongelma

Ongelma HMI-kortin muistissa

Vaihda HMI-piirikortti.

503

Elektroniikkaongelma

Näppäimistöongelma

Varmista, että HMI-kortin ja näppäimistön välinen kaapeli on kunnolla kiinni.
Vaihda näppäimistö. Katso Näppäimistön vaihtaminen sivulla 25.
Vaihda HMI-piirikortti.

504

Elektroniikkaongelma

Näyttöongelma

Vaihda HMI-piirikortti.

505

Elektroniikkaongelma

Laitteen parametri on erilainen HMI-pii- Parametrin voi antaa ainoastaan ohrikortissa ja ohjainyksikössä.
jainyksikön ensiohjelmoinnin aikana.
Sitä ei voi muuttaa jälkikäteen. Vaihda
ohjainyksikkö ja varmista, että oikea
laitteen malli valitaan.
Käytettyä HMI-piirikorttia voi käyttää
vain silloin, jos se on aiemmin ollut
asennettuna samantyyppiseen laitteeseen. Et voi käyttää toisen mallin HMIpiirikorttia.
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Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Laitteen tiellä on jokin este.

Poista este.

Pohjalevy on vääntynyt.

Varmista, että pohjalevy on tasaisella
pinnalla.

LATAUSASEMA
17

Latausasema suljettu

Lataus- ja kontaktikiskojen kosketus voi Aseta laite latausasemaan ja tarkista,
olla heikko tai laite on joutunut yrittäettä lataus- ja kontaktikiskojen välinen
mään latausta useamman kerran.
yhteys on hyvä.
16

Juuttunut latausasemaan

Laitteen tiellä on este, eikä se pääse
lähtemään latausasemasta.

Poista este.

Laite liukuu pohjalevyllä.

Puhdista pohjalevy.

37

Liian korkea latausvirta Akkua ladataan liian korkealla virralla.

Vika virtalähteessä tai vääräntyyppinen
virtalähde tai latausasema on käytössä.

26

Väärä ohjelmayhdistel- Tuntematon ohjelmistoversioiden yhOhjelmoi laite uusimmalla pääohjelmalmä
distelmä HMI-piirikortissa ja ohjainyksi- la. Katso Laiteohjelmisto sivulla 14.
kössä.

Viestit
Numero

Viesti

Syy

Korjaustoimenpide

Laite on asetettu Sivualue-tilaan.

Aseta laite latausasemaan. Tämä on
normaalia, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

VIESTIT ILMAN VIRHEKOODIA
–

Vaatii manuaalisen latauksen

8.2 Oireet
Seuraavassa kuvataan useimmin esiintyvät oireet. Oireet on ryhmitelty niiden tilanteiden mukaan, joissa ne useimmin
esiintyvät.
1.
2.
3.
4.

Leikkuu
Haku
Hakukaapelin seuraaminen
Telakointi

5. Lataus
6. Muuta

Huomautus: Katso lisätietoja virheiden korjaamisesta käyttöohjekirjasta.
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8.2.1 Oireet leikkuun aikana
Oire

Syy

Korjaustoimenpide

Epätasainen leikkuujälki

Laitteella on liian vähän työtunteja päivässä.

Lisää työtunteja.

Työskentelyalue on liian suuri.

Kokeile työalueen rajoittamista tai työajan
pidentämistä.

Tylsät terät.

Vaihda kaikki terät ja ruuvit niin, että pyörivät osat ovat tasapainossa.

Pitkä ruoho suhteessa asetettuun leikkuukorkeuteen.

Suurenna leikkuukorkeutta ja alenna sitä
sitten vähitellen.

Virheelliset aluekattavuuden asetukset.

Tarkista aluekattavuuden asetukset ja
optimoi ne asennusta varten.

Ei seuraa hakukaapelia määritetyille alueille.

Tarkista ohjaussignaali. Katso Työkalut –
Info sivulla 9.

Ruohon kerääntyminen terälevyyn tai
moottorin akselin ympärille.

Tarkista, että terälevy pyörii vapaasti ja
helposti. Jos ei, voi olla tarpeen irrottaa
terälevy ja poistaa ruoho ja roskat.

SensorControl/Lawn shield lyhentää leik- Tarkista ja muuta asetuksia. Lue lisää
kuuaikaa liikaa.
käyttöohjekirjasta.
Laite toimii väärään aikaan

Leikkuutyön aloitus- ja lopetusajat ovat
virheelliset.

Säädä leikkuun aloitus- ja lopetusaikaasetuksia.

SensorControl/Lawn shield lyhentää leik- Tarkista ja muuta asetuksia. Lue lisää
kuuaikaa.
käyttöohjekirjasta.
Laite tärisee

Terien virheellinen määrä aiheuttaa epätasapainoa.

Varmista, ettei teriä puutu eikä samaan
ruuviin ole kiinnitetty useampaa kuin yksi
terä.

Laite leikkaa lyhyemmän aikaa Ruoho tai muut roskat ovat tukkineet tekuin yleensä latauskertojen
rälevyn tai pyörät. Syynä voi olla myös
välillä
akun heikentynyt kapasiteetti.

Irrota ja puhdista terälevy. Tarkista akkujen kapasiteetti suorittamalla akkutesti.
Katso Akkutesti sivulla 42.

Sekä leikkuu- että latausajat
ovat tavallista lyhyempiä.

Tarkista akkujen kapasiteetti suorittamalla akkutesti. Katso Akkutesti sivulla 42.

Akun heikentynyt kapasiteetti.

Laite ajaa pientä ympyrää tai Pyöränmoottorin vaihdelaatikko luistaa.
yksi pyörä lukittuu käännyttäessä sen sijaan, että se pyörisi taaksepäin.

Tarkista pyöränmoottorien toiminta joutokäynnillä. Akun jännitteen on oltava yli 18
V tässä testissä. Tarkista, että kumpikin
pyöränmoottori käynnistyy 50 prosentin
teholla. Lisää sitten teho 100 prosenttiin.
100 prosentin teholla kunkin pyörän nopeuden pitäisi olla vähintään 35 cm/s.
Tarkista, että moottorien vaihdelaatikot
eivät luista, pysäyttämällä jokainen pyörä. Pysäytettäessä nopeuden on oltava
0 cm/s. Vaihda pyöränmoottori, jos siinä
on vikaa.

Laite ei reagoi STOP-painikkeen painamiseen.

Poista esine tai lika STOP-painikkeen alta.
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STOP-painikkeen alla on esine tai likaa.
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8.2.2 Virheet haun aikana
Oire

Syy

Laite liikkuu, mutta terälevy ei
pyöri.

Laite etsii latausasemaa. Terälevy ei pyö- Tämä on normaalia, eikä toimenpiteitä
ri, kun laite etsii latausasemaa.
tarvita.

Laite ei löydä hakukaapelia et- Hakukaapeli on poikki.
siessään latausasemaa.

Korjaustoimenpide

Tarkista G1-signaali sekä hakukaapelin
seuraamisen asetukset. Katso Työkalut –
Info sivulla 9.

8.2.3 Virheet telakoinnin aikana
Oire

Syy

Korjaustoimenpide

Laite havaitsee F-signaalin,
mutta ei pysty telakoitumaan.

Latausasemaan on kertynyt likaa, lehtiä
tai ruohoa, mikä estää laitteen kontaktikiskoja saamasta yhteyttä latausaseman
kontaktikiskojen kanssa.

Puhdista latausasema.

Toimintahäiriö latausaseman piirikortissa Vaihda lataustorni (sisältää uuden piiritai F-kaapelissa.
kortin). Katso Lataustornin vaihtaminen
sivulla 29.
Laite ajaa suoraan latausasemaan.

Laite ei pysty havaitsemaan F-kenttää ei- Tarkista latausaseman LED-merkkivalo
kä siksi käänny latausaseman edessä.
ja katso aluesignaalin vianmääritystä
koskevat ohjeet. Katso Hakusignaali sivulla 41.

8.2.4 Virheet latauksen aikana
Oire

Syy

Korjaustoimenpide

Sekä leikkuu- että latausajat
ovat tavallista lyhyempiä.

Matala akun kapasiteetti.

Suorita akkutesti ja määritä akun kapasiteetti. Katso Automaattinen testi sivulla
14.

Laite ei poistu latausasemasta Pysäköintitila on aktivoitu.
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Käynnistä laite uudelleen pääalue- tai sivualue-tilaan.

Ajastusasetukset estävät laitetta poistumasta latausasemasta.

Tarkista ajastusasetukset. Tarkista myös,
että kello näyttää nykyisen ajan.

Laite ei lataudu kokonaan.

Tarkista, että laite vastaanottaa latausvirtaa. Tarkista, että virran arvo vastaa ohjearvoa. Jos kontaktikiskot näyttävät syöpyneiltä tai likaisilta, puhdista ne hienojakoisella hiomaliinalla. Tarkista, että takimmainen sensorimoduuli ja lataustorni
on liitetty oikein ja että ne ovat ehjiä.
Jos ongelma ei poistu, kokeile seuraavaa:
• Vaihda lataustorni.
• Vaihda takimmainen sensorimoduuli.

Virtalähde on viallinen.

Tarkista, että laite vastaanottaa latausvirtaa. Tarkista, että virran arvo vastaa ohjearvoa kohdassa Akkujärjestelmä sivulla
24.
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8.2.5 Muut oireet
Oire

Syy

Näytön valo palaa, mutta näp- Ohjainyksikkö on viallinen.
päimistön käyttö ei aiheuta
reaktiota

Korjaustoimenpide
Ohjelmoi ohjainyksikkö uudelleen Autocheck-ohjelman avulla. Katso Lukitun ohjainyksikön ohjelmointi sivulla 14.

Viallinen näppäimistö.

Vaihda näppäimistö. Katso Näppäimistön
vaihtaminen sivulla 25.

HMI-piirikortti on lukittu.

Ohjelmoi laite Autocheck-ohjelmalla.

Näyttö vilkkuu ja näyttää virhe- HMI-piirikortti on lukittu.
ellisiä tietoja

Ohjelmoi laite Autocheck-ohjelmalla.

Näytössä näkyy ohjelman latausteksti

8.3 Hakusignaali
Huomautus: Katso lisätietoja virheiden korjaamisesta
käyttöohjekirjasta.
Kun mitataan aluesignaalin vahvuutta, laite on
asetettava latausasemaan. Käytä Työkalut – Info –
Kaapeli -valikkoa ja tarkista, että signaalin vahvuus on
odotetulla arvoalueella. Testistä näkee nopeasti,
tuottaako latausasema kaikki signaalit ja pystyykö laite
havaitsemaan ne. Katso Työkalut – Info – Kaapeli sivulla
10.

8.3.1 Aluesignaalin vianmääritys
Aloita aina tarkistamalla latausaseman LED-merkkivalo.
Tämä antaa yleensä hyvän käsityksen siitä, mistä
vianmääritys kannattaa aloittaa.

Noudata latausaseman vikatilanteissa käyttöohjekirjassa
ja alla olevia ohjeita.
8.3.1.1 Tasainen vihreä valo
Latausaseman merkkivalo palaa vihreänä, mutta
etuosan ja takaosan hakusensorit eivät havaitse
aluesignaalia:
1. Luo uusi aluesignaali. Koeaja laite ja jatka vaiheesta
2, jos laite ei vieläkään löydä aluesignaalia.
2. Vaihda lataustorni. Katso Lataustornin vaihtaminen
sivulla 29.
8.3.1.2 Vihreä vilkkuva valo
ECO-tila on käytössä laitteessa, ja rajakaapeleissa ei
tällä hetkellä lähetetä aluesignaaleja. Jos laite on
poistettu latausasemasta käsin ilman, että STOPpainiketta on painettu, ECO-tila saattaa olla edelleen
käytössä (vilkkuu vihreänä), jolloin hakujärjestelmä ei
lähetä signaaleja. Hakujärjestelmän käynnistäminen
käsin:
1. Aseta laite latausasemaan ja paina STOPpainiketta.
8.3.1.3 Sininen vilkkuva valo
Sininen vilkkuva valo tarkoittaa todennäköisesti katkosta
rajakaapelissa.

Taulukko 10: Latausaseman merkkivalon värit
Väri

Tila

Tasainen vihreä valo

Kaikki signaalit ovat hyviä

Vihreä vilkkuva valo

ECO-tila

Sininen vilkkuva valo

Rajakaapelissa on häiriö

Keltainen vilkkuva valo

Hakukaapelissa on häiriö

Punainen vilkkuva valo

Latausaseman signaalissa
on häiriö

Tasainen punainen valo

Vika piirikortissa tai vääränlainen virransyöttö latausasemassa.
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1. Tarkista latausaseman liitännät.
2. Irrota kaikki kaapelit latausasemasta.
3. Mittaa rajakaapelin vastus yleismittarilla. Ehjän
rajakaapelin vastusarvon pitäisi olla 0–20 ohmia.

Vianmääritys - 41

•
•

Arvo > 20 ohmia: Osoittaa katkoksen rajakaapelissa.
Etsi ja korjaa katkos. Katso Rajakaapeli sivulla 6.
Arvo < 20 ohmia: Osoittaa, että rajakaapeli on ehjä.
Vaihda liittimet latausasemaan. Vaihda
latausaseman piirikortti, jos vika ei poistu. Katso
Lataustornin vaihtaminen sivulla 29.

8.3.1.4 Keltainen vilkkuva valo
Keltainen vilkkuva valo tarkoittaa hakukaapelin häiriötä.
1. Tarkista, että hakukaapeli on kytketty
asianmukaisesti latausasemaan.
2. Vaihda hakuliitin.
3. Hakukaapelissa on katkos: Selvitä, missä murtuma
on. Korvaa hakukaapelin vaurioitunut kohta ja tee
liitos käyttämällä alkuperäisliitintä.
8.3.1.5 Punainen vilkkuva valo
Punainen vilkkuva valo tarkoittaa todennäköisesti
katkosta F-kaapelissa latausaseman antennissa.
1. Vaihda lataustorni. Katso Lataustornin vaihtaminen
sivulla 29.
8.3.1.6 Tasainen punainen valo
Punainen valo tarkoittaa todennäköisesti vikaa
piirikortissa tai vääränlaista virransyöttöä
latausasemassa.
1. Tarkista virtalähde.
2. Vaihda lataustorni. Katso Lataustornin vaihtaminen
sivulla 29.

8.4 Rajakaapelin katkoksen etsiminen
Rajakaapelin katkos johtuu yleensä kaapelin fyysisestä
vaurioitumisesta, joka on tapahtunut esimerkiksi
käytettäessä lapiota puutarhanhoidossa. Jos maa
routaantuu talvella, myös terävät kivet voivat maassa
liikkuessaan vahingoittaa kaapelia. Kaapeli voi murtua
myös asennuksen aikana, jos siihen kohdistuu suurta
painetta.

Huomautus: Akkutestin voi suorittaa Autocheckin
kanssa työpenkillä, mutta luotettavin testitulos
saavutetaan, kun laitetta käytetään asennuksessa.

8.5.1 Akkutestin suorittaminen
1. Lataa akku täyteen.
2. Laitteella on oltava vähäinen leikkuuvastus
akkutestin aikana. Leikkuukorkeus on näin ollen
määritettävä enimmäisarvoon.
3. Anna laitteen leikata manuaalisessa tilassa, kunnes
akku on kokonaan tyhjentynyt.
4. Kun akku on tyhjentynyt, laite pysähtyy. Akkutestin
tulos tallennetaan automaattisesti, ja se löytyy
Autocheck-ohjelmasta ja työkaluvalikosta.

8.5.2 Akkutestin arviointi
Uuden akun kokonaiskapasiteetti on noin 2100 mAh,
mutta se ladataan enintään 1700 mAh:iin. Uuden akun
akkutestin testitulokset ovat näin ollen noin 1 600–1 700
mAh.
Kun akku kuluu, sen kapasiteetti pienenee. Jos näytetty
akun kapasiteetti on noin 1 000 mAh tai vähemmän, on
mahdollista, että akun kunto on heikko ja se on
vaihdettava. Arviointi on tehtävä viimeksi tehdyn testin
perusteella, koska ensimmäinen testi saattaa näyttää
virheellisen arvon. Akkutesti on näin ollen
käytännöllisempää tehdä laitteen normaalin käytön
yhteydessä tai silloin, kun laite on ollut hiljattain
käytössä.
Huomautus: Arvot ovat arvioita ja vaihtelevat eri
laitteiden ja akkujen kesken.
Huomautus: Jos laite ei ole ollut käytössä yli kahteen
kuukauteen, kannattaa suorittaa ainakin kaksi tai
mieluummin kolme akkutestiä.

Jos nurmikkoa leikataan liian pienellä leikkuukorkeudella
heti asennuksen jälkeen, kaapelin eristeisiin voi tulla
vaurioita. Tietynlaiset eristevauriot eivät aiheuta
kaapelimurtumia ennen kuin useiden viikkojen tai
kuukausien kuluttua. Jotta vaurioilta vältytään, on aina
valittava suurin mahdollinen leikkuukorkeus asennuksen
jälkeisen ensimmäisen viikon ajaksi ja laskettava
leikkuukorkeutta sitten yhden tai kahden pykälän verran
joka viikko, kunnes saavutetaan haluttu leikkuukorkeus.
Kaapelin katkoksen voi löytää käyttämällä valmistajan
toimittamaa katkoksen tunnistinta tai käyttöohjekirjassa
kuvattua manuaalista menetelmää.
Toimenpiteessä lyhennetään mahdollisesti murtuneen
kaapelin osuutta asteittain niin, että lopulta on jäljellä
vain lyhyt osuus kaapelista.

8.5 Akkutesti
Jos laitteen akun suorituskyky heikkenee, laitteen
leikkausjaksot lyhenevät. Laite saattaa myös pysähtyä ja
näyttää Matala akun jännite -viestin.
42 - Vianmääritys
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9 Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen
9.1 Kuljettaminen
Mukana tulleet litiumioniakut ovat vaarallisten aineiden
lainsäädännön määräysten mukaisia.
•
•

Noudata kaikkia kansallisia määräyksiä.
Pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä
on noudatettava, myös kolmansien osapuolten tai
huolitsijoiden järjestämässä tavarakuljetuksessa.

9.2 Puhdistus
HUOMAUTUS: Älä koskaan puhdista
robottiruohonleikkuria painepesurilla. Älä
koskaan käytä liuotinaineita puhdistukseen.
VAROITUS: Virta on sammutettava ON/OFFvirtapainikkeella. Käytä käsineitä, kun puhdistat
korin alapuolta.

•
•

Jos latausasema on sisätiloissa, Irrota virtalähde ja
kaikki liitännät latausasemasta. Laita kunkin
liitäntäkaapelin pää rasvaa sisältävään koteloon.
Jos latausasema on ulkona, älä irrota virtalähdettä ja
liittimiä.

9.4 Ympäristötiedot
Konetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana. Noudata
paikallisia kierrätysvaatimuksia ja
säädöksiä. Akku on irrotettava laitteesta
ennen laitteen hävittämistä.

9.5 Akun irrottaminen kierrätystä varten
Katso käyttöohjekirjasta ohjeet akun poistamiseksi
kierrätystä varten.

1. Voit puhdistaa korin, näytön suojuksen ja korin
perusteellisesti purkamalla korin.
2. Poista terälevy perusteellista puhdistusta varten.
Huomautus: On tärkeää poistaa ruoho ja lika rungon
ja terälevyn välistä sekä terälevyn ja terien välistä.
3. Suorita terämoottorin testi. Kuuntele, kuuluuko
epätavallisia ääniä, kun terämoottori on käynnissä.
4. Testaa eri leikkuukorkeusasetuksia terämoottorin
ollessa toiminnassa.

9.3 Talvisäilytys
Ennen laitteen talvisäilöön viemistä on huolehdittava
seuraavista asioista:
1. Sammuta laite ON/OFF-virtapainikkeella.
2. Puhdista tuote.
3. Poista terälevy ja puhdista terien ja moottoriakselin
ympäristö.
4. Irrota vetopyörät ja poista ruoho ja muut roskat
moottorin akseleista. Puhdista pyörien kulutuspinta.
Asenna pyörät takaisin.
5. Lataa tuotteen akku täyteen.
HUOMAUTUS: Akku on ladattava täyteen
ennen talvisäilytystä. Jos akkua ei ole
ladattu täyteen, se voi vaurioitua ja muuttua
joissain tapauksissa käyttökelvottomaksi.
•
•

Säilytä laitetta kuivassa paikassa, jossa lämpötila ei
laske pakkasen puolelle.
Säilytä laitetta niin, että sen kaikki pyörät ovat
tasaisella alustalla, tai käytä alkuperäistä
seinätelinettä.
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10 Tekniset tiedot
10.1 Tekniset tiedot
Katso tekniset tiedot käyttöohjekirjasta ja valmistajan
verkkosivuilta.
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