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1 Giriş
1.1 Belge açıklaması
Atölye kılavuzu, bayiler ve servis personeline yöneliktir
ve Kullanım Kılavuzunu tamamlayıcı niteliktedir. Atölye
kılavuzunda yer alan aşağıdaki sistem şunların
yapılmasını daha kolay hale getirir:
•
•
•

İtalik yazılı metinler ekranda veya Autocheck servis
programındaki menülerde gösterilen metinlerdir.
Kalın harfle yazılan metinler, ürünün tuş takımı
üzerindeki düğmelerden biri ya da Autocheck servis
programında bulunan bir düğmedir.
BÜYÜK HARF ve italik harfle yazılan metinler, ana
şalterin konumunu ve üründeki farklı çalışma
modlarını ifade eder.

1.2 Servis araçları
Her zaman üreticinin onayladığı orijinal araçları kullanın.
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2 Güvenlik
2.1 Güvenlik tanımları
Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve
notlar kullanılmıştır.
UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı
takdirde operatör veya çevredeki kişiler için
ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa
kullanılır.
DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı
takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya
çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.
Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde
kullanılır.

DİKKAT: Ürünü temizlemek için asla yüksek
basınçlı yıkayıcı kullanmayın. Temizleme işlemi
için asla çözücü kullanmayın.

2.3.2 Fırtına durumunda

2.2 Genel güvenlik talimatları
UYARI: Ellerinizi ve ayaklarınızı döner
bıçaklardan uzakta tutun. Motor çalışırken
ellerinizi ya da ayaklarınızı asla makineye yakın
tutmayın ya da makinenin altına koymayın.
UYARI: Ürün üzerindeki bir uyarı sembolü
hasarlı veya eksikse yeni bir uyarı etiketi
uygulayın.

Gök gürültülü sağanak riski varsa şarj istasyonunun tüm
bağlantılarının kesilmesi gerekir. Bunun amacı, şarj
ünitesindeki baskı devresine zarar gelmesini önlemektir.

2.3.3 Pil güvenliği
UYARI: Lityum iyon aküler; sökülürlerse, kısa
devre olurlarsa, suya, ateşe veya yüksek
sıcaklıklara maruz kalırlarsa patlayabilir ya da
yangına sebep olabilirler. Dikkatli kullanın,
aküyü sökmeyin, açmayın veya herhangi bir
elektriksel/mekanik ihlalde bulunmayın.
Doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.

UYARI:
Ürünün orijinal tasarımında üreticinin açık izni
olmadan değişiklik yapılmamalıdır.

Akü hakkında daha fazla bilgi için Kullanım
kılavuzundaki Teknik verilere bakın.

İzin verilen değişiklikler ve/veya bileşenler ciddi
aksaklıklara ve kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
Sadece orijinal yedek parça kullanın.

2.3 Özel güvenlik talimatları
2.3.1 Bakım
UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapılmadan
önce ürünün kapatılması gerekir. Tuş
takımındaki gösterge lambası yanmadığında
ürün devre dışıdır.
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2.4 Ürün üzerindeki semboller
Bu semboller ürün üzerinde bulunabilir. Bunları
dikkatlice inceleyin.
UYARI: Ürünü kullanmadan
önce kullanıcı talimatlarını
okuyun.
UYARI: Ürün üzerinde çalışmadan veya makineyi kaldırmadan önce devre dışı bırakma cihazını çalıştırın.
Ürün devre dışı bırakıldığında
yalnızca inceleme veya bakım
yapılması güvenlidir. Tuş takımı düğmesindeki lamba yanmıyorsa ürün devre dışıdır.
UYARI: Çalışırken ürünle aranızda güvenli bir mesafe bırakın. Ellerinizi ve ayaklarınızı
döner bıçaklardan uzakta tutun.
UYARI: Ürünün üzerine çıkmayın. Ellerinizi veya ayaklarınızı asla ürünün yakınına ya
da altına koymayın.
Simgenin yanındaki derecelendirme etiketinde tanımlandığı gibi çıkarılabilir bir güç
kaynağı kullanın.
Bu ürün yürürlükteki AT Direktiflerine
uygundur.
Çevreye karşı gürültü emisyonu. Ürünün
emisyonları, kapağın iç kısmındaki ve
teknik verilerdeki nominal değerler
plakasında belirtilmiştir. Kullanım
kılavuzuna bakın.
Bu ürünü normal ev tipi atık gibi bertaraf
etmek yasaktır. Ürünün yerel yasal
düzenlemelere uygun şekilde geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Düşük voltajlı kablo kısaltılmamalı,
uzatılmamalı veya birbirine
eklenmemelidir.
Düşük voltajlı kablonun yakınında biçici
kullanmayın. Kabloların yerleştirildiği
uçları düzeltirken dikkatli olun.
Ürünü kullanmadan veya kaldırmadan
önce devre dışı bırakma cihazını çalıştırın.
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3 Ürün ve kurulum
3.1 Kurulumun ana bileşenleri
Robotik sistem 4 ana bileşenden oluşur:
•
•
•
•

karşılayacak şekilde çalışması için sinyal kalitesi her
zaman %100 olmalıdır.

Ürün
Şarj ünitesi
Güç kaynağı
Çevrim kablosu

160
100
40

Ürün ve kurulum hakkında daha fazla açıklama için
üreticinin web sitesine gidin veya Kullanım kılavuzunu
okuyun.

15 m/49 ft.
A

3.2 Çevrim sistemi kontrol sinyalleri
Çevrim sistemi sınır teli ve şarj istasyonuna bağlı rehber
telden oluşur. Bazı modellerde birkaç rehber tel vardır.
Çevrim sistemi temel olarak şu farklı sinyallerden oluşur:

Sinyalin gücü çalışma alanı, adalar, sürülmemiş
bölümler, geçitler ve köşelerin boyutundan etkilenir.
Sinyal ayrıca zemindeki veya yakın duvar ve binalardaki
manyetik nesnelerden de etkilenebilir. Manyetik
nesnelere örnek olarak demir çitler, demir kirişler ve
çubuk donatılar gösterilebilir. Bu nedenle, beton çatılara
yapılan çim alanlar daha zayıf sinyale neden olabilir.
A sinyali alışı ve amplifikasyonu üründen ürüne +/- %10
değişiklik gösterebilir. Buna göre, bir kurulumda aynı
noktada bir ürün için A=90 gösterilirken, bir diğerinde
A=100 gösterilebilir. Şarj istasyonunun baskı devresi ve
ürünün çevrim sensörü farklı makineler arasında belirli
değişimler gösterebilir.

3.4.1 Sınır çevrimini test etmek
Kurulum tamamlanmadan önce ürünü çalıştırma
girişiminde bulunulursa ürün ekranında Çevrim sinyali
yok mesajı görüntülenir.
Ancak aşağıdakilerden biri yapılarak kurulum
tamamlanmadan önce ürünün test edilmesi mümkündür:
•
•
•
•
•

A sinyali, çalışma alanı sınırını ayarlar.
F sinyali, şarj istasyonundaki bir çevrim tarafından
üretilir, böylece ürün şarj istasyonunun yakınında
olduğunu bilir.
Rehber sinyali, ürünü şarj istasyonuna yönlendirir
ancak ürünü şarj istasyonundan uzak bir alana
yönlendirmek için de kullanılabilir.

A, F ve Rehber sinyallerini kontrol etmek için bkz. Loop
signal (Çevrim sinyali) sayfada: 41.

Ürünün etrafına kısa, geçici bir çevrim bağlayın.
Ürünün çevrim algılama özelliğini geçici olarak devre
dışı bırakın. Bkz. Araçlar - Özel ayarlar sayfada:
11.

3.4.2 Engeller
Sınır teli çalışma alanının dış kenarından cisme doğru,
cismin etrafında ve geriye yönlendirilerek, engellerin
sınırları belirlenir.
DİKKAT: Sınır teli, adacığa giderken veya
adacıktan gelirken kendi üzerinden
geçmemelidir.

3.3 Şarj ünitesindeki LED gösterge lambası
Çevrim sisteminin durumu şarj istasyonundaki LED
gösterge lambası kullanılarak kolayca kontrol edilir. Bkz.
Loop signal (Çevrim sinyali) sayfada: 41.

Not: Engel çalışma alanına göre büyükse tüm çalışma
alanı içerisinde ürün üzerinde bir etki oluşturabilir.

3.4 Sınır çevrimi

3.5 Rehber çevrim

A sinyalinin gücü kabloya olan uzaklığa bağlı olarak
değişir. Sinyal gücü kablonun yakınında yüksektir. Güç
kablodan uzaklaşıldıkça giderek azalır. Çalışma alanının
dışında sinyal negatiftir ve gücü daha hızlı azalır. Talebi
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Kılavuz kablo ile birlikte şarj istasyonuna geri dönüşü
oluşturan sınır çevrimine kılavuz çevrimi adı verilir.
Kılavuz çevrimindeki akım her zaman kılavuz kablo ile
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sınır kablosu arasındaki bağlantıda kılavuz kablodan
sola doğru ilerler.
Kılavuz sinyalinin gücü, A sinyalinin kılavuz çevrimine
olan uzaklığa bağlı olduğu gibi değişkenlik gösterir.
Kılavuz çevrimin içinde sinyal pozitiftir ve kablodan
uzaklaşıldıkça güç giderek azalır. Kılavuz çevrimin
dışında sinyal negatiftir ve sinyalin gücü daha hızlı
azalır.

3.7 Sensörler
Üründe birkaç çeşit sensör bulunur:

1

2

3
4

5

6

Not: Ürün her zaman şarj istasyonuna bakarken her
zaman rehber telin sol tarafını takip eder; yani ürün,
rehber sinyalindeki negatif değerleri izler.
DİKKAT: Rehber teli 90° veya daha düşük
açılarda döşemeyin. Teli iki 135° açıyla döşeyin.

135º

90º

135º

3.6 Şarj ünitesi
Ürünün en iyi kurulum ve işletiminin sağlanabilmesi için
şarj ünitesi yerleşiminin iyi planlanması gerekir. Kullanım
kılavuzundaki Kurulum - Şarj istasyonu bölümüne bakın.
Not: Akü olası en düşük ortam sıcaklığında şarj edilirse
enerjisi korunur. Dolayısıyla, şarj istasyonunun özellikle
günün en sıcak olduğu saatlerde gölgeli bir yere
yerleştirilmesinde fayda vardır.
Akü seviyesi 600 mAh'ye düştüğünde veya akü voltajı
17.5 V'ye düştüğünde, ürün bıçak motorunu kapatır ve
şarj istasyonunu aramaya başlar.
Ürün her zaman şarj istasyonuna giden rehber teli izler.
Bu nedenle bir kılavuz tel kurulması zorunludur.

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

Ön Kaldırma sensörü
Ön Çevrim sensörü
Devrilme sensörü
Arka Kaldırma sensörü
Arka Çevrim sensörü
STOP sensörü
DİKKAT: Bazı sensörler Hall sensörü ve
mıknatıstan oluşur. Mıknatıslar güney ve kuzey
kutbuna sahip olduğundan mıknatısın doğru
takılması önemlidir.

Not: Üründe çarpışma sensörleri yok. Çarpışma
algılama, tekerlek motorlarının güç değişiminden
kaydedilir.

3.7.1 Devrilme sensörü
Devrilme sensörü ürünün yatay düzleme göre eğimini
algılayan bir sensördür. X açısı önden arkaya eğimi ve Y
açısı soldan sağa eğimi gösterir. Devrilme sensöründen
gelen değer, diğer işlemlerin yanı sıra eğimli yüzeylerde
hareket ederken tahrik tekerleklerinin hızını düzeltmek
için kullanılır.

3.7.2 Kaldırma sensörleri
Kaldırma sensörleri, ürünün zeminden kaldırılıp
kaldırılmadığını algılar. Bu, mekanik tasarım ve
mıknatısların yardımıyla gerçekleştirilir. Kaldırma sinyali
verilirse bıçak diski hemen durur. Ürün, birkaç kez geri
gidip döndürerek kurtarma manevralarını dener.

3.7.3 Çevrim sensörleri
Çevrim sensörleri, şarj istasyonunun sınır çevrimi (A
sinyali), rehber çevrim (rehber sinyalleri) ve taban
plakası (F sinyali) üzerinden gönderdiği sinyalleri ölçer.
Sinyaller ürünü kontrol etmek ve çalışma alanının içinde
tutmak için kullanılır. Ancak ürün sadece şarj
istasyonuyla eşleştirilmişse sinyalleri algılayabilir. Bkz.
Loop signal (Çevrim sinyali) sayfada: 41.
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3.7.4 STOP sensörü
STOP sensörü, STOP düğmesine basılıp basılmadığını
algılar. STOP sinyali verilirse ürün ve bıçak diski hemen
durur.
Not: STOP düğmesinde bir mıknatıs ve Hall sensörü
vardır; bu, kapak ve STOP düğmesi arasında hiçbir
bağlantı olmadığı anlamına gelir.

3.8 Kurulumu test etme
Not: Aşağıdaki testleri gerçekleştirmeden önce ECO
modunu kapatın.
Kurulumun bir parçası olarak, kurulum için seçilen
ayarlar test edilmelidir. Test, Bahçe kapsama testi ile
gerçekleştirilir.

3.8.1 Test: Bahçe kapsama
Not: Test: Bahçe kapsama sadece ürün, rehber teli
kalibre ettikten sonra kullanılabilir. Bir başka ifadeyle,
ürünün Otomatik modda veya başlangıç aşaması
dahilinde en az bir sefer şarj istasyonundan ayrılmış
olması gerekir.

Test: Bahçe kapsama işlevi, ürünün şarj istasyonundan
itibaren seçilen koridor genişliğinde rehber tel veya sınır
çevrimini izleyip izlemediğini test etmeye olanak sağlar.

mutlaka en az bir çim biçme döngüsü
gerçekleştirecektir. SensorControl/Lawn shield sadece
bu biçme döngüsünün ardından çim biçme süresini
kısaltabilir.

3.10 Eğimli alanlarda güvenli kullanım
Ürün, çalışmasını eğim açısı ve hareket yönü gibi
faktörlere göre otomatik olarak ayarlar.
Eğim çok fazlaysa ürün geriye doğru hareket eder ve
daha az dik bir eğim bulmaya çalışır. 2 deneme
sonrasında ürün daha az dik bir eğim bulamazsa durur
ve ekranda, makinenin dik eğim nedeniyle durduğu
gösterilir.
Belirtilen maksimum eğimi aşan eğimlere normalde
yalnızca çok olumlu koşullarda erişilebilir. Belirtilenden
daha dik eğimlerde erişilebilirlik garanti edilemez.

3.11 Yeni çevrim sinyali
Nadiren, çevrim sinyalini değiştirmek için bir neden
olabilir. Örneğin, yakınlardaki iki kurulum aynı çevrim
sinyaline sahip olursa birbirleriyle girişime neden
olabilirler.
1. Ekrandaki menüden yeni bir çevrim sinyali seçin.
Not: Ürün normal şarj istasyonuna geri döndüğünde,
örneğin, servis sonrasında müşterinin dışındaki bir şarj
istasyonu kullanılmış ise yeni bir çevrim sinyalinin
oluşturulması gerekir. Bkz. Aksiyonlar sayfada: 14.

Test: Bahçe kapsama ayrıca şarj istasyonundan uzak bir
alana olan mesafeyi ölçmek için de kullanılabilir. STOP
düğmesine basıldığından metre cinsinden ifade edilen
mesafe, ürün ekranında gösterilir. Testin nasıl
yapılacağı Kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

3.9 SensorControl/Lawn shield
Not: GARDENA® SILENO life and smart SILENO life
için SensorControl ve McCULLOCH® için Lawn shield
aynı işlevdir. Bu işlev Husqvarna® modeli için
kullanılmamaktadır.
SensorControl/Lawn shield etkinleştirildiğinde, ürünün
çim biçme süresini çimin büyüme hızına göre otomatik
olarak ayarlamasını sağlar. Bu işlem için bıçak diski
direnci sürekli olarak ölçülür ve ortalama değerle
karşılaştırılır. Direnç ortalama değerden yüksekse ürün
daha uzun süreyle çalışır (direnç ortalama değerden
düşükse bunun tersi yapılır). Ortalama değer ancak tüm
gün çim biçme işlemi gerçekleştirildikten sonra
hesaplanabilir. Bu sırada çim biçme saatlerini
etkilemeyecektir.
Not: Ürün 50 saatten uzun süreyle kapatılır, ayarlar
sıfırlanır veya kesme yüksekliği ayarlanırsa ortalama
değer sıfırlanır.
SensorControl/Lawn shield, ürünün, zamanlayıcı
ayarlarından daha fazla çalışmasına neden olmaz ancak
daha az çalışmasına neden olabilir. Ürün her gün

8 - Ürün ve kurulum
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4 Özel menüler
4.1 Araçlar menüsüne genel bakış
Tools

Info

History, total

Key data

General Battery Loop Sensors Motors

Key data

Search
times

Mow
times

History, trip

Test

Override
loop
detection

Reset trip
values

Battery
capacity

Special settings

Motors

User
interface

Calibrate

Demo Installation
lock

Guide
calibration

Tilt sensor
calibration

Wheel Blade Keypad Display
motor motor

4.2 Çabuk bilgiye genel bakış
Quick info

Info

General Battery Loop Sensors

4.3 Araçlar menüsü (Uzman mod)

History

Messages

Search
times

Advanced

Calibrate

4.3.1 Araçlar - Bilgi
Bilgi menüsünde, ürün alt sistemlerinin mevcut durumu
gösterilir.

Araçlar menüsü, ek bilgiler ve özel ayarların bulunduğu
bir uzman görünümüdür.
Ana menü görüntülendiğinde:
1. Araçlar menüsüne erişmek için sol ok tuşunu ve sağ
ok tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun.
Ürünün ekran menüleri hakkında daha fazla bilgi için
Kullanım kılavuzundaki Menü yapısıyla ilgili bölüme
bakın.
UYARI: Ürünü Araçlar menüsü etkinleştirilmiş
olarak müşteriye geri göndermeyin. Ana
menünün normal moda sıfırlanması için ürünü
her zaman AÇMA/KAPAMA düğmesiyle
kapatın.
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4.3.1.1 Araçlar - Bilgi - Genel
Araçlar - Bilgi - Genel menüsünde 2 bölüm vardır: SW
ve Üretim.

Bilgi - Genel - SW menüsünde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•
•
•
•
•
•

Yazılım paketi ürün numarası.
Ana: MSW (Ana Yazılım) programının (ana program
olarak da anılır) sürümü.
HMI: HMI (İnsan Makine Arayüzü) programının
sürümü.
SUB: SSW (Alt Sistem Yazılımı) programının
sürümü.
COM: Haberleşme Devresi programının sürümü.
RADIO: Radyo modülü programının sürümü.

Özel menüler - 9

Bilgi - Genel - Üretim menülerinde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•
•
•
•
•
•

Toplam çalışma: Ürünün tekerlek motorları (kesme
ve arama için) kullandığı saat cinsinden toplam süre.
Automower s/n: Ürünün seri numarası. Bu numara,
kapağın iç kısmındaki seri numarası ile eşleşmelidir.
Üretim tarihi: Ürünün üretim tarihi.
MCB s/n: Ana baskı devresinin seri numarası.
Bununla ürünün seri numarası arasında bir bağlantı
yoktur.
MCB üretim: Ana baskı devresinin üretim tarihi.
COM s/n: Haberleşme devresinin seri numarası.
Bununla ürünün seri numarası arasında bir bağlantı
yoktur.

4.3.1.2 Araçlar - Bilgi - Akü
Araçlar - Bilgi - Akü menüsünde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•
•
•

•

•
•

Voltaj: Akünün voltaj seviyesi. Yaklaşık 20,5 V
değeri tam şarjlı aküyü gösterirken, 17 V civarındaki
değer akünün bitmiş olduğunu gösterir.
Şarj: Üretim tarihinden veya sayacın
sıfırlanmasından itibaren gerçekleşen toplam şarj
süreci sayısı.
Şarj seviyesi: Akünün şarj durumunu gösterir. Akü
tamamen dolduğunda, şarj yaklaşık 1700 mAh'dir.
Şarj yaklaşık 1000 mAh'ye düştüğünde, ürün şarj
istasyonuna geri döner.
Akım: Aküye giden ve aküden gelen nominal regüle
edilmiş şarj akımını gösterir. Pozitif değer akünün
şarj olduğunu, negatif değer ise ürünün aküden
gelen akımı kullandığını gösterir.
Sıcaklık: Aküdeki mevcut sıcaklığı gösterir.
Kapasite: Akünün maksimum kapasitesini gösterir.

4.3.1.3 Araçlar - Bilgi - Çevrim
Araçlar - Bilgi - Çevrim menüsünde 3 bölüm vardır:
•

•

•

A-çevriminde, sınır çevriminden gelen ve üründeki
çevrim sensörleri üzerinden ölçülen çevrim sinyali
gösterilir. Yeterli işlevselliğin sağlanabilmesi için
değer yaklaşık 40 ile 320 arasında olmalıdır. Ürün
çevrime ne kadar yakın ise değer de o kadar yüksek
olur. Ürün doğrudan çevrim üzerinde iken değer 0,
çevrimin dışında iken de değer negatiftir.
G/F, Rehber ve F alanından gelen çevrim sinyallerini
gösterir. İyi bir işlevsellik sağlamak için Rehber
sinyalinin değeri her bir rehber telin yanında (-)
70-120 olmalıdır.
Kalite, çevrim sisteminin sinyal kalitesini gösterir.
Çevrim sinyalleri sadece değer %100 olursa doğru
yorumlanabilir. Değer daha düşükse çevrim sistemi
düzgün çalışmaz ve dolayısıyla görüntülenen
sinyallerin hiçbiri doğru olmaz.

4.3.1.4 Araçlar - Bilgi - Sensörler
Araçlar - Bilgi - Sensörler menüsünde 2 bölüm vardır:
•
•

Durum
Sıcaklık
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Bilgi - Sensörler - Durum menülerinde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•
•
•

Kaldırıldı: Gövde kaldırıldığında, kaldırma sensörü
aktifleşir ve ürün ekranında Yes (Evet) ifadesi
gösterilir.
Devrildi: Ürün yatay konumda durduğunda değer
maks ±3 olmalıdır. Yukarı ve sola eğim, negatif
değerler olarak gösterilir.
Normal konum: Yes (Evet), ürünün normal konumda
durduğunu ve No (Hayır), ürünün baş aşağı
durduğunu gösterir.

Bilgi - Sensörler - Sıcaklık menüsünde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•
•

Ürün sıcaklığı: Ana baskı devresinde bulunan
sıcaklık sensörü ile ölçülür.
LCD sıcaklığı: Ana baskı devresinde bulunan
sıcaklık sensörü ile ölçülür.

4.3.1.5 Araçlar - Bilgi - Motorlar
Araçlar - Bilgi - Motorlar menüsünde 2 bölüm vardır:
•
•

Tekerlek motoru
Kesme motoru

Bilgi - Motorlar - Tekerlek motoru menüsünde aşağıdaki

bilgiler gösterilir:
•
•
•

Sol/sağ tekerlek motoru Hızı.
Sol/sağ tekerlek motoru Akımı (mA).
Sol/sağ tekerlek motoru Gücü (%).

Bilgi - Motorlar - Kesim motoru menüsünde aşağıdaki

bilgiler gösterilir:
•
•
•

Kesim motoru Hızı.
Kesim motoru Akımı (mA).
Kesim motoru Ortalama akımı (mA).

4.3.2 Araçlar - Geçmiş, toplam
4.3.2.1 Araçlar - Geçmiş, toplam - Anahtar veri
Anahtar - Geçmiş, toplam - Anahtar veri menüsünde
aşağıdaki bilgiler gösterilir:
•

Toplam çalışma: Tekerlek motorlarının saat
cinsinden çalıştığı toplam süre.
Not: Ayrıca ürünün çim biçmeden çalıştığı süreyi de
içerir.

•
•

•
•

Toplam biçme: Bıçak motorunun saat cinsinden
çalıştığı toplam süre.
Toplam arama suresi: Ürünün saat cinsinden arama
modunda olduğu toplam süre. Bu, şarj istasyonu
aramaya başlanmasından ürün kenetlenene kadar
geçen süre anlamına gelir. Kurulum ve çalışma
alanına bağlı olarak, toplam çalışma süresinin
%10-20'lik arama süresiyle normaldir.
Toplam şarj süresi: Ürünün saat cinsinden şarj
olduğu toplam süre.
Şarj sayısı: Toplam tamamlan şarj sayısı.
Tamamlanan şarj, 20 dakikadan uzun süren bir şarj
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3. Gücü %100'e çıkarın ve her bir tekerlekteki hızın
en az 50 cm/sn, 20 inç/sn olduğunu kontrol edin.
4. Her bir tekerleği bloke edin ve motorların dişli
kutularının kaymadığını kontrol edin. Engelleme
sırasında hız 0 cm/sn olmalıdır. Ayrıca, dişli
kutusundan anormal seslerin gelip gelmediğini
dinleyin.
5. Gücü %0'a düşürün (Aşağı ok tuşu).
6. Testten çıkmak için Geri düğmesine basın.

işlemi olarak tanımlanır ve şarj akımı 300 mA'den az
olduğunda sonlandırılır.
4.3.2.2 Araçlar - Geçmiş, toplam - Arama süreleri
Geçmiş, toplam - Arama süreleri menüsünde 2 bölüm
vardır:
•
•

Genel bakış: Son 12 aramanın ortalama, maksimum
ve minimum arama süresini gösterir.
Arama süreleri: Son 12 aramanın her birini gösterir.

Not: Tekerlek motoru çalışmıyorsa veya elle
döndürülmesi çok zor ise arıza, büyük olasılıkla ana
baskı devresinde veya tekerlek motorunda olacaktır.

4.3.2.3 Araçlar - Geçmiş, toplam - Biçme zamanları
Geçmiş, toplam - Biçme zamanları menüsünde 2 bölüm
vardır:
Not: Biçme zamanı, bıçak motorunun saat cinsinden
çalıştığı süre olarak tanımlanır.
•
•

Genel bakış: Son 12 biçme işleminin ortalama,
maksimum ve minimum biçme zamanını gösterir.
Menüde son 12 biçme işleminin her biri gösterilir.
Biçme zamanları: Son 12 biçme işleminin her birini
gösterir.

Not: Tekerlek motorunu çalıştırmak için el ile
yardımcı olmak gerekiyorsa ve tekerlek bloke
edildiğinde tekerlek motoru duruyorsa arıza tekerlek
motorunda değil, ana baskı devresinde demektir.
•

UYARI: Bıçak motoru testi sırasında bıçak
döner. Ellerinizi ve ayaklarınızı güvenli bir
mesafede tutun.

4.3.2.4 Araçlar - Geçmiş, toplam - Akü kapasitesi
Geçmiş, toplam - Akü kapasitesi menüsünde 4 bölüm
vardır: Test 1, 2, 3 ve 4. En son 4 akü testinin her biri
Akü kapasitesi bölümüne kaydedilir. Testlerin her biri
için aşağıdakiler gösterilir:
•
•
•
•

Tarih: Testin tarihi
Zaman: Testin zamanı
Şarj sayısı: Test sırasında gerçekleşen tamamlanan
şarj sayısı.
Kapasite: Test sırasında ölçülen akü kapasitesi
(mAh).

4.3.3 Araçlar - Geçmiş, hareket
Geçmiş, hareket - Anahtar veri seçeneğinde Geçmiş,
toplam - Anahtar veri seçeneğindekiyle aynı bilgiler
vardır. Ancak Geçmiş, hareket - Hareket değerini sıfırla

1. Bıçak motoru testini başlatmak için Tamam
düğmesine basın.
2. Görüntülenen Hız ve Akım değerlerini kontrol
edin. Hız normalde 2500 dev/dak'dır. Akım
normalde 350 mA +/- 100 mA'dır.
3. Testten çıkmak için Geri düğmesine basın.
4.3.4.2 Araçlar - Test - Kullanıcı arayüzü
Araçlar - Test - Kullanıcı arayüzü menüsünde aşağıdaki
bilgiler gösterilir:
•

Tuş takımı:

•

1. Tuş takımı testini başlatmak için Tamam
düğmesine basın.
2. Herhangi bir düğmeye basın. Ekranda hangi
tuşa basıldığı gösterilir.
3. Testten çıkmak için Geri düğmesine basın.
Ekran:

seçeneğinde, tıpkı bir otomobildeki kilometre sayacı gibi
tüm değerleri sıfırlamak mümkündür.

4.3.4 Araçlar - Test

1. Ekran testini başlatmak için Tamam düğmesine
basın. Ekran açık ve kapalı olarak yanıp söner.
2. Testten çıkmak için Geri düğmesine basın.

Not: Tekerlek ve bıçak motorları test edilirken akü voltajı
en az 18 V olmalıdır
4.3.4.1 Araçlar - Test - Motorlar

Araçlar - Test - Motorlar menüsünde 2 bölüm vardır:
Tekerlek motoru ve Bıçak motoru.
•

Tekerlek motoru:
1. Ürünü, tahrik tekerleği zeminden yükselecek
şekilde kaldırın.
2. Gücü %80'e çıkarın (Yukarı ok tuşu) ve her bir
tahrik tekerleğini farklı konumlarda kapatın.
Bloke sona erdiğinde motorun tekrar çalıştığını
kontrol edin.
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Bıçak motoru:

4.3.5 Araçlar - Özel ayarlar
Not: Araçlar - Özel ayarlar sadece servis personeli için
kullanılabilen ayarları içerir.

Araçlar - Özel ayarlar menüsünde aşağıdaki bilgiler
gösterilir:
•

Çevrim sinyalini geçersiz kıl: Ayar, ürünün çevrim
algılamasını geçici olarak kapatarak ürünün şarj
istasyonu ve sınır çevrimi olmadan çalışmasını
sağlar. Ürün üzerindeki AÇMA/KAPAMA düğmesi
kapatıldığında işlev otomatik olarak sıfırlanır.
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•

•

Demo: Ayar, mağaza veya sergilerdeki kurulumlar
için idealdir. Ürün; kısa süreli kullanım, kenetlenme
ve şarj işlemi arasında geçiş yapar. Ürün üzerindeki
AÇMA/KAPAMA düğmesi kapatıldığında işlev
otomatik olarak sıfırlanır.
Kurulum ayarı kilidi: Kurulum ayarları kilidi
etkinleştirilirse Kurulum menüsündeki ayarlar
değiştirilemez.
Not: Ana menüdeki kurulum ayarlarından herhangi
birini değiştirebilmek için kurulum ayarları kilidinin
devre dışı bırakılması gerekir.

Automower yanlış girilen bir PIN kodu nedeniyle bir süre
kilitlenirse başka bir girişimde bulunmadan ve harf
kombinasyonu okunmadan önce beklemeniz gerekir.
Harf kombinasyonu, aynı PIN koduna sahip aynı çim
biçme makinesi üzerindeki farklı denemelerde farklı
olabilir.
Satış şirketiyle iletişim kurun ve harf kombinasyonu ve
seri numarasını belirtin. Bunun üzerine doğru PIN kodu
tespit edilebilir. İşlevden çıkmak için Geri düğmesine
basın.

4.3.6 Araçlar - Kalibre Et
Araçlar - Kalibre Et menüsünde aşağıdakiler gösterilir:
•

•

Rehber kalibrasyonu: Rehber tel, ilk çalıştırma
sırasında otomatik olarak kalibre edilir. Ancak,
örneğin şarj istasyonu kurulumu değiştirilirse manuel
kalibrasyon gerekebilir. Ürünü şarj istasyonuna
yerleştirin ve kalibrasyonu başlatın.
Devrilme sensörü kalibrasyonu: Ürün eğimlerde
beklendiği gibi çalışmıyorsa devrilme sensörünün
kalibre edilmesine yardımcı olabilir. Ürünü yatay bir
zemine yerleştirin ve kalibrasyonu başlatın.

4.4 Çabuk bilgi (Sınırlı Araçlar menüsü)
Çabuk bilgi menüsü sınırlı Araçlar menüsüdür.
Başlangıç sayfası veya ana menü görüntülendiğinde:
1. Çabuk bilgi menüsüne erişmek için Geri düğmesini 2
saniye basılı tutun.

4.4.1 Çabuk bilgi - Bilgi
Çabuk bilgi - Bilgi menüsünde, Motorlar alt menüsü hariç
Araçlar'dakilerle aynı alt menüler vardır. Bkz. Araçlar
menüsü (Uzman mod) sayfada: 9.
4.4.2 Çabuk bilgi - Geçmiş
Çabuk bilgi - Geçmiş menüsünde 2 bölüm vardır:
Mesajlar ve Arama süreleri.
Geçmiş - Mesajlar menüsünde aşağıdakiler gösterilir:
•
•

Hata mesajları: Son 50 hata mesajı
Bilgi mesajları: Son 50 bilgi mesajı.

Geçmiş - Arama süreleri menüsünde Araçlar - Geçmiş,
toplam - Arama süreleri ile aynı alt menüler gösterilir.
Bkz. Araçlar - Geçmiş, toplam sayfada: 10.

4.4.3 Çabuk bilgi - Gelişmiş
Çabuk bilgi - Gelişmiş menüsünde Kalibre Et menüsü
gösterilir. Araçlar - Kalibre Et içindekilerle aynı alt
menülere sahiptir. Bkz. Araçlar - Kalibre Et sayfada: 12.

4.5 PIN kodunu alma
Ürünün PIN kodu unutulursa doğru kodu bulmak
mümkündür. PIN kodu giriş modunda Tamam düğmesini
3 saniye basılı tutun. 12 harften oluşan bir kombinasyon
ve ürünün seri numarası görüntülenir.

12 - Özel menüler
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5 Autocheck servis aracı
Autocheck 3, Husqvarna Group robotik Automower'ların
servisi için geliştirilmiş bir PC aracıdır. Bu, sorun
giderme aracının yanı sıra satılan ürünler ve servis
geçmişi veritabanıdır. Autocheck ayrıca teknik
dokümantasyon ve servis bültenlerini de içerir.
Autocheck 3, tüm G3 (3. Nesil) ve G4 (4. Nesil)
ürünlerini destekler. Autocheck EXP G2 (2. Nesil) için
hâlâ geçerlidir.

5.2 Ürünü bağlama
1. Akü kapağını çıkarın. Bkz. Aküyü değiştirme
sayfada: 24.
2. Servis kablosunu bilgisayarınız ile ürün arasına
bağlayın:

Ürün, USB servis kablosuyla bilgisayara bağlanır.

5.1 Kurulum ve oturum açma
Autocheck 3, Windows OS 7 ve sonraki sürümleri
destekler. Diğer işletim sistemleri ile uyumluluğu garanti
edilemez.

5.1.1 Oturum açma kimlik bilgilerini alma
Oturum açma kimlik bilgileri, Autocheck 3'te bulunan
özellikler setini belirler.
Autocheck oturum açma kimlik bilgilerini almak için yerel
satış desteğinizle iletişime geçin veya Yetkili Servis
Portalı üzerinden Autocheck siparişi verin (erişim
gerekir).
Not: Distribütörler, Husqvarna BT servis portalı
üzerinden Autocheck'e erişim talep edebilir. Husqvarna
BT servis portalına erişim, Husqvarna satış temsilcisi
aracılığıyla sipariş edilebilir.

5.1.2 Autocheck 3'ü kurma
AutoCheck 3, üreticinin destek sitesinden indirilebilir.
1. SATIŞ SONRASI – Servis araçları – Autocheck 3 –
SW kurulumu öğesini seçin.

3. Bilgisayarınızda Autocheck'i başlatın.
4. Ürünü AÇMA/KAPAMA düğmesiyle açın.
5. Autocheck'te çalışmayı bitirdikten sonra kablo
bağlantısını kesin.
6. Akü kapağını yerine takın ve sıkın. Bkz. Aküyü
değiştirme sayfada: 24.
Autocheck ile ürün arasındaki iletişim genellikle otomatik
olarak kurulur ve ürünün benzersiz kimlik numarası ile
onaylanır.
Autocheck EXP'nin alt çubuğunda Bağlanan biçici
makinesi: Autocheck'de Hiçbiri görüntülenir, ürünle
iletişim kurulmamıştır:

2. Autocheck 3'ü Destek sitesindeki talimatlara göre
indirin.

•

3. Kurulum dosyasını çalıştırın.

•

Kurulum tamamlandığında masaüstünde bir AutoCheck
3 kısayolu oluşur.
Destek sitesine erişiminiz yoksa bölgenizdeki Husqvarna
Group iletişim kişisiyle iletişime geçin.

Kablonun hem bilgisayara hem de ürüne doğru
şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
AÇMA/KAPAMA düğmesinin açık olup olmadığını
kontrol edin.

5.3 Autocheck 3 kullanımı
Programın ana işlevleri çeşitli menülerde gruplanmıştır.

5.1.3 Autocheck 3'te oturum açma
1. Autocheck simgesine çift tıklayın.
2. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, bkz. Oturum
açma kimlik bilgilerini alma sayfada: 13.
3. Ülkeyi belirleyin ve Tamam öğesini seçin.
Not: AutoCheck, kurulumdan sonra ilk oturum açma
işleminde kullanıcı ve şifre doğrulaması için internet
erişimi gerektirir.

•
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•
•
•
•
•
•
•

Otomatik test
Manüel test
Firmware
Aksiyonlar
Günlük defteri
Belgeler
Müşteriler

5.3.1 Ana Sayfa
Ürün Autocheck'e bağlandığında HOME menüsünde bir
genel bakış sunulur. Örneğin, önerilen firmware
güncellemeleri gibi önerilen aksiyonlar da gösterilir.

5.3.2 Otomatik test
Otomatik test, ürünün hızlı ve genel durumu için
kullanmaya uygundur. Otomatik test menüsünde testleri
seçebilir veya seçimlerini kaldırabilirsiniz. Otomatik testi
başlat düğmesine bastıktan sonra tüm testler bir sırayla

5.3.7 Belgeler
Bir ürün Autocheck'e bağlandığında sadece bu modele
ait ilgili teknik dokümantasyon gösterilir. Bununla birlikte,
bağlanan ürünün kutusundaki işareti kaldırmak ve içinde
bulunan örneğin yedek parça listeleri, servis bültenleri,
atölye kılavuzları ve kullanım kılavuzları gibi tüm
dokümanları aramak mümkündür.

5.3.8 Müşteriler
Müşteri menüsünde tüm müşterilerin ve ürünlerinin bir
listesi mevcuttur. Liste sadece yerel olarak kaydedilir.

5.4 Devre kartlarını programlama

çalışır. Testler sırasında, yapmanız gerekenlerle ilgili
size rehberlik eden animasyonlar bulunur.

Bir programlama işlemi başarısız olur veya kesintiye
uğrarsa bu, ürünün ana baskı devresini veya HMI baskı
devresini engelleyebilir. Baskı devresi normal şekilde
iletişim kuramaz veya programlanamazsa önyükleme
moduna alınabilir. Bu işlem yalnızca olağan
programlama işlemi başarılı olmadığı takdirde
yapılmalıdır.

Otomatik test sonrasında sonuçlar liste halinde sunulur.
Bir teste tıkladığınızda ekranda daha fazla bilgi gösterilir.
Test sonucu raporunu yazdırmak da mümkündür.

5.4.1 Engellenmiş HMI baskı devresinin
programlanması

5.3.3 Manüel test
Manuel test kullanıldığında farklı testleri kendiniz

2. USB kablosunu ürüne ve bilgisayara bağlayın.

başlatın ve durdurun. Sonuç ekranda canlı olarak
gösterilir ve kullanılabilir test raporları yoktur. Belirli bir
bileşeni test etmek ve belirli bir süre çalışmasını
istediğinizde Manuel test uygun seçenektir.

5.3.4 Firmware
Firmware menüsünde, Autocheck gerekirse ürün
yazılımını günceller.

DİKKAT: Her zaman Autocheck'in başlatılan
programlama işlemini tamamlamasını bekleyin.
Programlamanın kesilmesi ana baskı devresini
veya HMI baskı devresini engelleyebilir.

5.3.5 Aksiyonlar
Aksiyonlar menüsünde aşağıdakiler gösterilir:
•

•
•

Sıfırla: Sıfırlama işlevlerini içerir; örneğin, Şarj süreci
sayacını sıfırla ve Dönem süresini sıfırla. Şarj süreci
sayacını sıfırla işlemi, ürüne yeni bir akü takıldığında
yapılmalıdır. Dönem süresini sıfırla işlemi, ürün
müşteriye iade edilmeden önce yapılmalıdır (ürün ile
şarj istasyonu arasında yeni bir çevrim sinyalinin
oluşturulması gerekiyorsa).
Ünite değiştirme: Ana baskı devresi değiştirilirse
ürün seri numarasını ayarlama işlevine sahiptir.
Uzak HMI: Demo modu ve Çevrim sinyalini geçersiz
kıl gibi ek işlevler içerir. Ayrıca üründen Güvenlik
kodunu almak da mümkündür.

5.3.6 Günlük defteri
Günlük defterinde, örneğin, ürün hata kodlarının mevcut
olduğu Hata belleği bulunur. Ek Günlük defteri işlevleri
sürekli olarak uygulanır.
14 - Autocheck servis aracı

1. AÇMA/KAPAMA düğmesini kapatın.
3. Autocheck'i başlatın.
4. Aşağı ok tuşuna basın ve programlama işlemi bitene
kadar basılı tutun.
5. AÇMA/KAPAMA düğmesini açın (aynı zamanda
aşağı ok tuşunu basılı tutarak).
6. Autocheck'teki firmware ile ilgili talimatları uygulayın
(aşağı ok tuşunu basılı tutun).
7. Programlama işlemi sona erdiğinde aşağı ok tuşunu
bırakın.

5.4.2 Engellenmiş ana baskı devresinin
programlanması
1. AÇMA/KAPAMA düğmesini kapatın.
2. USB kablosunu ürüne ve bilgisayara bağlayın.
3. Autocheck'i başlatın.
4. Kaldırma sensörü etkinleştirilecek şekilde makineyi
ön kenarından tutup kaldırın.
5. AÇMA/KAPAMA düğmesini açın (aynı anda ürünü
ön kenarından kaldırarak).
6. 10 saniye içinde programlama işlemini başlatın.

5.4.3 Yeni ana baskı devresini programlama
Ana baskı devresi değiştirilirse yeni ana devre kartı
programlanmalıdır. Ana baskı devresi, ürünün seri
numarası ile ilgili bilgileri içerir.
Not: Güvenlik nedeniyle, yeni bir ana baskı devresine
asla değişmeyen tek bir seri numarası verilebilir. Bu
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nedenle, yeni ana kartın doğru seri numarasına sahip
olması çok önemlidir.
Yeni bir ana baskı devresi programlanırken 3 seçenek
vardır:
•

Günlük defterinden ürünü seçme
Günlük defterinden ürünü seçtiğinizde, seri
numarası ve çalışma verileri otomatik olarak yeni
ana devre kartına aktarılır. Bunun için ürünün daha
önce Autocheck'e bağlanmış olması gerekir.

•

Seri numarasını Autocheck'de manuel olarak girme
Ürün Autocheck'e hiç bağlanmamışsa seri
numarasının Aksiyonlar - Ünite değiştirme:
menüsüne manuel olarak girilmesi gerekir. Doğru
seri numarasının girilmesi çok önemlidir.

•

Servis modunu kullanma
Sorun giderme işlemleri sırasında ana baskı devresi
değiştirilirse ve ana baskı devresinin üründe tutulup
tutulmayacağından emin değilseniz seri numarası
girmenin geçici olarak atlanması ve ana baskı
devresinin geçici olarak Servis modu adlı modda
kullanılması mümkündür. Ürün Servis modunda
olduğu sürece ekranda Servis modu metni yanıp
söner.
UYARI: Ürünü müşteriye Servis modunda
iade etmeyin.
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6 Onarım Talimatları
Bu bölümde, yedek parçaların nasıl onarılacağı ve
değiştirileceği açıklanmaktadır. Üreticinin destek web
sitesindeki Resimli parça listesine (IPL) bakın.

3

6.1 Gövde sistemi
Gövde sistemi, hem tasarım hem de dahil edilen
parçalar açısından modeller arasında farklılık gösterir.
Gövde sistemi mekanik olarak aşağıdaki modüller
etrafında yapılandırılmıştır:
•

5

Gövde sistemi - GARDENA®

6
1

3

7

4

2
1
7
4

•

Gövde sistemi - McCULLOCH®

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

Kapak
Şasi
Araba koruma örtüsü
Gövde
Tampon, arka
Tampon, ön
Manşonlu yaylar/yay
Kapak

6.2 Üst şasi
Üst şasi, mekanik olarak aşağıdaki modüller etrafında
yapılandırılmıştır:

3

1
2
2

3
5
8

4
1

7
4

•

1.
2.
3.
4.

Tuş takımı
Üst şasi
STOP düğmesi
Yükseklik ayarlama düğmesi

Gövde sistemi - Husqvarna®

16 - Onarım Talimatları
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6.3 Alt şasi
Alt şasi, mekanik olarak aşağıdaki modüller etrafında
yapılandırılmıştır:

bölümü okuyun. Bkz. Vidaları plastiğe monte etme
sayfada: 29.
Not: Vidaları monte etmek için her zaman önerilen torku
kullanın. Bkz. Vida sabitleyiciler sayfada: 31.

6.6 Gövde sistemini sökme

2

DİKKAT: Sökmeden önce üründeki çim ve kiri
temizleyin.
Not: Bu bölümde, gövdenin tüm parçalarının nasıl
söküleceği açıklanmaktadır. Servis veya yedek
parçaların değiştirilmesi için tüm adımlara gerek
olmayabilir.

1
4
3
1. Alt şasi
2. Arka muhafaza modülü
3. Arka tekerlek / Arka tekerlekler (yalnızca
GARDENA® SILENO life and smart SILENO life ve
Husqvarna® için)
4. Ön tekerlekler

1. Ürünü devre dışı bırakmak için AÇMA/KAPAMA
düğmesine basın. Gösterge lambası yanmadığında
ürün devre dışıdır.
2.
a) GARDENA® ve Husqvarna® için üst kapak
gövdeye klipslerle sabitlenir. Üst kapağı elinizle
saat yönünde yukarı çekip çıkarın.

Not: Üst ve alt şasi arasında 2 izolasyon şeridi bulunur.
Ürün açıldığında her zaman izolasyon şeritlerini
değiştirin.

6.4 Kesim sistemi
Kesim sistemi mekanik olarak aşağıdaki modüller
etrafında yapılandırılmıştır:

1
b) McCULLOCH® için üst kapak gövdeye 2 vidayla
sabitlenir. 2 vidayı (Torx 20) gevşetin ve çıkarın.

2
3

1. Kesim modülü
2. Siperlik
3. Bıçak diski

6.5 Vidaları monte etme
Vidaları doğru şekilde monte etmek önemlidir. Yanlış
monte edilmiş vidalar ürüne zarar verebilir.
Not: Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce
vidaların plastiğe nasıl monte edileceği hakkındaki
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3. Sadece GARDENA® ve McCULLOCH® için
çerçeveyi yukarı kaldırın.

4. Sadece McCULLOCH® için klipsleri bir tornavidayla
iterek kapağı çıkarın.

6. Bir taraftan ayırın ve ardından elinizle dışarı çekin.

Not: Kapak yayları, modellere göre farklılık gösterir.
GARDENA® ve Husqvarna® iki yaya sahiptir.
McCULLOCH® manşonlu bir yaya sahiptir.
7. Gövde sisteminin bağlandığı 4 konumu bulun.

5. Kapağı bir tornavidayla çıkarın.
8. Özel aracı 4 konumdan 1'ine itin ve gövdeyi yukarı
çekin.

18 - Onarım Talimatları
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9. Gövdeyi yukarıda tutarken kalan konumlardan
devam edin.

parçaların değiştirilmesi için tüm adımlara gerek
olmayabilir.
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Kesme yüksekliği ayarı düğmesini yukarı çekin.

10. Gövdeyi yukarı kaldırın ve çıkarın.
11.
a) Yalnızca McCULLOCH® modelinde. Arka
tampon, klipslerle gövdeye takılmıştır. Klipsleri
bir tornavida ile itin ve sonuna kadar gevşetin.

3. STOP düğmesini çıkarmak için klipsleri içeri doğru
itin.

b) Yalnızca Husqvarna® modelinde. Arka tampon
ve ön tampon, gövdeye vidalarla tutturulmuştur.
8 vidayı (Torx 20) gevşetin ve tamponları çıkarın.
4. STOP düğmesini yukarı kaldırın.
5. STOP düğmesini geriye doğru itin.

6.7 Üst şasiyi sökme
Not: Bu bölümde, üst şasinin tüm parçalarının nasıl
söküleceği açıklanmaktadır. Servis veya yedek
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6. 12 vidanın tümünü (Torx 20) gevşetin ve çıkarın.

7. Alt şasiyi yukarı kaldırın ve ürünün yan tarafına
dikey olarak yerleştirin.

9. HMI kablosunun bağlantısını kesin ve üst şasiyi
çıkarın.

6.8 Devre kartları
Bunlar üründeki devre kartlarıdır:
•
•
•
•
•

Ana işlem kartı
HMI baskı devresi
COM baskı devresi (yalnızca GARDENA® akıllı
sistem modelleri için)
Ön sensör baskı devresi
Arka sensör baskı devresi

Baskı devrelerinde, ürünün işlevlerini kontrol etmek için
gerekli elektronik parçalar ve yazılım bulunur.
Ana baskı devresi, HMI baskı devresi ve COM baskı
devresinde kendi ayrı yazılımları vardır. Bu kartlardan
herhangi biri değiştirilirse Autocheck ile
programlanmaları gerekir.
Diğer baskı devrelerinde herhangi bir yazılım yoktur ve
değiştirme sonrasında programlanmaları gerekmez.
DİKKAT: Kabloyu değil bağlantıyı çekin.
8. Güç kablosunu (A) ana baskı devresinden ayırın.

A

DİKKAT: Elektronik parçalarda elektrostatik
deşarjı önlemek için elektrikli parçalar ile
çalışmaya başlamadan önce, her zaman
kendinizi topraklayın.
DİKKAT: Baskı devresinin bileşenlerine veya
pim terminallerine dokunmayın.

6.8.1 Ön sensör baskı devresini değiştirme
DİKKAT: Devre kartlarına veya aküye zarar
verebilecek ani akım yükselmelerinden
kaçınmak için her zaman önce güç
kablosunun bağlantısını kesin.

DİKKAT: Bazı sensörler Hall sensörü ve
mıknatıstan oluşur. Mıknatısın güney ve kuzey
kutbu olduğundan, mıknatısın doğru
yönlendirilmesi önemlidir.
Ön sensör baskı devresinde, ön çevrim sensörü ve ön
kaldırma sensörü bulunur. Sensörler ayrı ayrı
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değiştirilemez. Ön sensör baskı devresinin tamamı tek
bir birim halinde değiştirilmelidir.
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
3. Kabloyu ön sensör baskı devresinden ayırın.

9. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.

6.8.2 Ana baskı devresini değiştirme
Ürünün kullanım bilgileri ana baskı devresinde saklanır.
Autocheck servis programı bu bilgileri günlük defterine
kaydeder ve ardından, ana baskı devresi
değiştirildiğinde bunları ürüne tekrar aktarır.
1. Ana baskı devresini değiştirmeden önce ürünü
Autocheck'e bağlayın. Kullanım verileri otomatik
olarak kaydedilir.
2. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
3. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
4. Güç kablosu (A) ve diğer tüm kabloların ana baskı
devresinden bağlantısını kesin.

A
4. Plastik bir klips, ön sensör baskı devresini ve ana
baskı devresini yerinde tutar. 2 klipsi iterek çıkarın.

5. Plastik klipsi çıkarın. Ön sensör baskı devresini
değiştirme sayfada: 20 bölümündeki 4. adıma bakın.
6. Ana kartı yukarı çekin ve çıkarın.

5. Ön sensör baskı devresini yukarı çekin ve çıkarın.

DİKKAT: Garantiyi değerlendirmek için
baskı devresini kontrol etmek gerekiyorsa
ESD'ye (elektrostatik yük boşalımına) karşı
bir torbaya koyulması gerekir.
6. Yeni ön baskı devresini takın.

7. Yeni ana baskı devresini takın.

7. Plastik klipsi geri takın.

8. Plastik klipsi geri takın.

8. Kabloyu tekrar bağlayın.
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9. Tüm kabloları ana baskı devresine bağlayın.
Kabloların doğru yere takılıp takılmadığını kontrol
edin.

4. Kabloları, kabloları yerinde tutan 2 klipsten çıkarın.

10. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.
11. Ürünü Autocheck'e bağlayın. Günlük defterinden
doğru seri numarasını seçin. Autocheck, günlük
defterinde kayıtlı kullanım bilgilerini otomatik olarak
aktarır.
12. Mevcut ürün herhangi bir nedenle Autocheck'teki
günlük defterinde yer almıyorsa seri numarası
manuel olarak girilmelidir. Seri numarası, kapağın
içindeki nominal değerler plakasında yazılıdır.

5. Sadece Husqvarna® için alt şasi içindeki 2 vidayı
gevşetin.

DİKKAT: Doğru seri numarasının girildiğini
kontrol edin. Yalnızca bir kez girilebilir.
13. Sorun giderme işlemleri sırasında ana devre kartının
değiştirilmesi ve yeni ana devre kartının ilgili üründe
tutulup tutulmayacağından emin olmamanız
durumunda, ana devre kartının geçici olarak Servis
Modu adlı moda programlanması mümkündür. Bkz.
Yeni ana baskı devresini programlama sayfada: 14.

6.8.3 Arka sensör modülünü değiştirme
Arka sensör modülündeki devre kartında arka çevrim
sensörü, arka kaldırma sensörü ve STOP sensörü
bulunur. Sensörler ayrı ayrı değiştirilemez. Arka sensör
modülünün tamamı tek bir birim halinde değiştirilmelidir.
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.

6. Arka muhafaza modülünü yerinde tutan klipsleri
aşağı itin. Arka muhafaza modülünü geriye ve
aşağıya doğru çekin.

3. Güç kablosunun ve sinyal kablosunun arka sensör
modülünden bağlantısını kesin.
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7. Arka sensör modülünü arka muhafaza modülüne
sabitleyen 2 vidayı gevşetin.

4. HMI baskı devresi, üst şasiye 2 klipsle tutturulur.
Klipsleri itin ve HMI baskı devresini yukarı kaldırın.

5. Yeni HMI baskı devresini yerine takın.
6. Kabloları HMI baskı devresine tekrar bağlayın.
8. Ön klipsi itin ve ardından arka sensör modülünü
yavaşça geriye doğru çekin.

7. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.
8. HMI baskı devresini programlamak için ürünü
Autocheck'e bağlayın. Bkz. Autocheck servis aracı
sayfada: 13.

6.8.5 COM baskı devresini değiştirme
Not: Sadece GARDENA® akıllı sistemini içeren ürünler
için.
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
3. COM baskı devresi 2 vida veya 2 klipsle tutulur
(modele bağlıdır). 2 vidayı (Torx 20) gevşetin veya 2
klipsi itin ve baskı devresini çıkarın.
9. Kablonun arka sensör modülünden bağlantısını
kesin.
10. Kabloyu yeni arka sensör modülüne bağlayın ve
arka muhafaza modülüne takın.
11. Arka muhafaza modülünü alt şasiye yeniden monte
edin.
12. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.

6.8.4 HMI baskı devresini değiştirme
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
3. Kablonun HMI baskı devresinden bağlantısını kesin.
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4. Kablonun baskı devresinden bağlantısını kesin ve
kabloyu yeni karta bağlayın.
5. 2 vida veya 2 klipsle yeni kartı takın.
DİKKAT: Devrenin doğru şekilde
sabitlendiğinden emin olun. Bileşenlerin ve
kablo konektörlerinin şasinin üst kısmına
bakması gerekir.

Onarım Talimatları - 23

6. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.
7. COM baskı devresini programlamak için ürünü
Autocheck'e bağlayın. Bkz. Autocheck servis aracı
sayfada: 13.

6.9.1 Aküyü değiştirme
1. Kesim yüksekliğini en düşük ayarına getirin.
Kullanım kılavuzundaki Kullanım - Kesim
yüksekliğini ayarlama bölümüne bakın.
2. 2 klipsi itip arka tekerleği/arka tekerlekleri yukarı
çekin.

6.9 Akü sistemi

1

2

3

1. Akü kapağı
2. Pil
3. Arka muhafaza modülü

3. Akü kapağını yerine sabitleyen 2 vidayı (Torx 20)
gevşetin.

UYARI: Yalnızca üretici tarafından önerilen
orijinal aküleri kullanın. Ürün güvenliği, diğer
aküler kullanıldığında garanti edilemez. Şarj
edilebilir olmayan akü kullanmayın.
Akünün, toplam kapasitesinin %80'ine ulaştığında tam
olarak şarj olduğu kabul edilir. Şarj akımı çok düşük
olduğundan akünün %100 şarj edilmesi çok uzun sürer.
Bu nedenle Lityum iyon akülerin en akılcı kullanım şekli
şarjı %80'de durdurmaktır. Dolayısıyla maksimum
kullanılan kapasite, akü toplam kapasitesinin %80'idir.
Akü bakım gerektirmez, ancak kullanım ömrü sınırlıdır.
Akünün 3000 - 4000 şarj süreci boyunca dayanması
beklenir. Normal şarj akımı 1.3 A'dir.

4. Akü kapağını tutan 2 klipsi itin ve çıkarın.

5. Arka sensör kartından kablo bağlantısını kesin.
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6. 2 klipsi itin ve yukarı çekerek aküyü çıkarın.

4. Filtre hasar görmemişse. Filtreyi bir temiz ve
yumuşak bir fırçayla dikkatlice temizleyin ve 8.
adıma gidin.
5. Hasarlı filtreyi çıkarın.
6. Montaj yüzeylerini dikkatlice temizleyin.
7. Yeni filtreyi takarak yapışkan yüzeylerin şasiye tam
olarak oturduğundan emin olun.
8. Filtre kapağını tekrar takın.
9. Sadece Husqvarna® ve McCULLOCH® için STOP
düğmesini tekrar takın.
10. Gövde sistemini yeniden monte edin. Bkz. Üst şasiyi
ve gövde sistemini monte etme sayfada: 28.

7. Yeni orijinal aküyü arka sensör modülüne bağlayın
ve yeni aküyü takın.

6.11 Tuş takımını değiştirme

8. Akü kapağını yerine yerleştirin ve 2 vidayla (torx 20)
sabitleyin.

1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.

9. Arka tekerleği/arka tekerlekleri geri takın.

2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.

Not: Akü değiştirilirken şarj döngüsü sayacı
sıfırlanmalıdır. Bu işlem Autocheck'te gerçekleştirilir.

3. Tuş takımını şasiden ayırın.

6.9.2 Üründeki şarj şeritlerini değiştirme
Ürünün aküsü yeniden şarj olmadığında bu durum şarj
şeritlerinin aşınmasından veya yıpranmasından
kaynaklanıyor olabilir.
Şarj şeritleri arka sensör modülünde bulunur. Bkz. Arka
sensör modülünü değiştirme sayfada: 22.
Ayrıca, şarj istasyonundaki kontak şeritlerini de kontrol
edin. Bkz. Şarj kulesini değiştirme sayfada: 29.

6.10 Havalandırma filtresini temizleme ve
değiştirme

4. Şasideki yapıştırıcı artığını temizleyin.
5. Yeni tuş takımından koruyucu astarı çıkarın ve tuş
takımını yerine bastırın.
DİKKAT: Gevşek köşeler veya hava
boşlukları bulunmamalıdır; aksi takdirde tuş
takımının altına kir ve nem girebilir.
6. Yeni tuş takımını HMI baskı devresine yeniden
bağlayın.
7. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.

Not: Havalandırma filtresinin düzenli olarak
temizlenmesi ve hasarlıysa değiştirilmesi gerekir.
1. Gövdeyi demonte edin. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Yalnızca Husqvarna® ve McCULLOCH®
modellerinde. STOP düğmesini çıkarın, bkz. Üst
şasiyi sökme sayfada: 19 bölümündeki 3-5. adım.
3. Küçük bir tornavidayla filtre kapağını sökün ve
kapağın bir tarafını dikkatli bir şekilde dışa doğru itin.
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6.12 Gövde süspansiyon parçalarını değiştirme
1. Küçük bir düz tornavida kullanarak gövde
süspansiyon parçalarını yukarı kaldırın. Tornavidayı
yavaşça geriye doğru çekin.

4. Gövde süspansiyon parçasını alt şasideki deliğin
içine itin.

6.13 Kesim modülünü değiştirme
2. Tornavidayı süspansiyon sistemi ile alt şasi arasına
yerleştirin. Tornavidayı yukarı doğru itin ve
süspansiyon parçasını çıkarın.

1. Kesme yüksekliğini MAX ayarına getirin. Kullanım
kılavuzundaki Kullanım - Kesim yüksekliğini
ayarlama bölümüne bakın.
2. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
3. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
4. 3 vidayı (torx 20) gevşetin ve bıçak diskini yukarı
çekin.

3. Gövde süspansiyon parçalarını monte etmek için
pimi yuvaya geri takın ve halkayı doğru konuma geri
takın.
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5. Kesim koruması için 1 vidayı gevşetin ve korumayı
çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.

11. Kablo rakorunu alt şasiye monte edin ve yeni bir
izolasyon şeridi takın. Bkz. İzolasyon şeritlerini
monte etme sayfada: 28.
12. Kesim korumasını yeniden monte edin ve vidayı
sıkın.
13. Bıçak diskini yeniden monte edin ve 3 vidayı sıkın.
14. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.

6.14 Tekerlek motorları
2 tekerlek motoru fırçasız DC motorlardır. Motorlar dişli
kutusu, tekerlek motoru uç kapağı, conta, göbek ve
kablo ile birlikte tek bir birim olarak temin edilir.
6. İzolasyon şeridini ve kablo rakorunu çıkarın.

Sağ ve sol tekerlek motorları birbiriyle aynıdır ve yedek
parça olarak aynı ürün numarasına sahiptir. Motorlar
arızalıysa değiştirilmelidir.

6.14.1 Tekerlek motorunu değiştirme
1. Gövde sistemini sökün. Bkz. Gövde sistemini sökme
sayfada: 17.
2. Üst şasiyi sökün. Bkz. Üst şasiyi sökme sayfada: 19.
3. Tekerlek motoru kablosunun bağlantısını ana
devreden kesin.
4. Göbek kapağını bir düz tornavidayla çıkarın.
Not: Göbek kapağı, modeller arasında farklılık
gösterir. McCULLOCH® için klipslere tekerleğin arka
tarafından erişilebilir.
5. Tekerleği yerinde tutan somun ile pulu çıkarın ve
tekerleği çıkarın.
7. Kesim modülünü tutan 2 vidayı gevşetin.
8. Bıçak motor kablosunu ana baskı devresinden
ayırın.
9. Kesim modülünü çıkarın.

6. Tekerlek motoru braketindeki 4 vidayı (Torx 20)
gevşeterek tekerlek motorunu çıkarın.
7. Yeni tekerlek motorunu takın ve vidaları (Torx 20)
önerilen torkla sıkın.
10. Yeni kesim modülünü takın ve motor kablosunu ana
baskı devresine bağlayın.
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8. Tekerlek, rondela ve somunu geri takın. Somunu
önerilen torkla sıkın.
9. Göbek kapağını yenisiyle değiştirin.
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10. Bıçak motor kablosunu ana baskı devresine takın.
11. Üst şasiyi ve gövde sistemini yeniden monte edin.
Bkz. Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
sayfada: 28.

4. Üst şasiyi alt şasiye takın ve 12 vidayı (Torx 20)
sıkın.

6.15 Üst şasiyi ve gövde sistemini monte etme
DİKKAT: Parçaların temiz olduğundan ve hiçbir
kablonun sıkışmadığından emin olun.
DİKKAT: Ürünü birleştirmeden önce her zaman
yeni izolasyon şeritleri kullanın. Kullanılmış
izolasyon şeridi yeterli sızdırmazlık sağlamaz.
DİKKAT: Plastik içindeki montaj vidaları
hakkında bilgi edinin. Ürünü monte etmeden
önce bkz. Vidaları plastiğe monte etme sayfada:
29. Vidaları monte etmek için her zaman
önerilen torku kullanın. Bkz. Vida sabitleyiciler
sayfada: 31.
1. 2 yeni izolasyon şeridini takın.
2. HMI kablosunu ana baskı devresine takın.

DİKKAT: Vidaları çaprazlamasına sıkın.
5. Kesme yüksekliği ayar topuzunu takın.
6. STOP düğmesini klipslere geri takın. Bkz. Üst şasiyi
sökme sayfada: 19.
7. Gövdeyi alt şasideki 4 konuma yeniden monte edin.
Bkz. Gövde sistemini sökme sayfada: 17.
8. Kapağı klipslere geri takın. Çerçeveyi yerine
yerleştirin (Husqvarna® için değil).
9.
a) GARDENA® ve Husqvarna® için üst kapağı
yerine itin.
b) McCULLOCH® için üst kapağı 2 vidayla gövdeye
sabitleyin.

6.15.1 İzolasyon şeritlerini monte etme
DİKKAT: Baskı devrelerine ve aküye zarar
verebilecek ani akım yükselmelerinden
kaçınmak için HMI kablosunu her zaman
güç kablosundan önce bağlayın.
3. Güç kablosunu ana baskı devresine bağlayın.

Üst şasi ile alt şasi arasında 2 izolasyon şeridi bulunur.
Her iki izolasyon şeridi de aynı teknikle değiştirilmelidir.
DİKKAT: 5 mm'lik bir izolasyon şeridi
kullanılmalıdır. Yanlış izolasyon şeridi
kullanılırsa yeterli sızdırmazlık sağlanamaz.
1. İlk olarak izolasyon şeridinin bir ucunu şasi
üzerindeki işaretle aynı hizada yerleştirin.
2. İzolasyon şeridini alt şasi çevresinde saat yönünde
yerleştirmeye devam edin.
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3. İzolasyon şeridinin diğer ucunu ilk ucun üzerine ve
ardından kanalın dışına doğru yerleştirin. İzolasyon
şeridini tutucuya bağlayın.

4. Kapak bir adet klipsle tutturulmuştur. Kapağın bir
tarafını hafifçe kaldırarak çıkarın.

5. Kapağı yeni şarj kulesine takın.

6.16 Şarj ünitesi
6.16.1 Şarj kulesini değiştirme
Şarj kulesi, kontak şeritleri ve şarj istasyonunun baskı
devresinden oluşur. Bunlar ayrı ayrı değiştirilemez. Şarj
kulesinin tamamı tek birim halinde değiştirilmelidir.
Ürünün aküsü şarj olmuyor veya şarj ünitesiyle temas
kuramıyorsa şarj ünitesindeki kontak şeritleri yıpranmış
olabilir. Ayrıca, üründe bulunan şarj şeritlerini de kontrol
edin.
1. Güç kaynağı bağlantısını kesin.
2. Şarj istasyonundan tüm kablo bağlantılarını kesin.
3. 2 klipsi iterek şarj kulesini çıkarın ve yukarı çekin.
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6. Şarj kulesini taban plakasına geri takın.
7. Tüm kabloları şarj istasyonuna bağlayın.
8. Güç kaynağını bağlayın.

6.17 Vidaları plastiğe monte etme
DİKKAT: Vidalar yanlış takılırsa plastikleri dişler
zarar görerek plastik parçanın kullanım ömrünü
kısaltması riski söz konusudur. Dişler bozulursa
parçanın değiştirilmesi gerekir veya dişli tapalar
takılabilir. Bkz. Dişli tapalarını monte etme
sayfada: 30.
DİKKAT: Parçaları plastiğe monte ederken,
vidaları her zaman çapraz olarak sıkın. Bunun
nedeni, plastikte gerilim oluşarak arızaların
ortaya çıkmasını veya sızdırmazlığın
kaybolmasını önlemektir.
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Plastik parçalardaki dişlerin bozulmasını önlemek için:
1. Vida, plastikteki mevcut dişlere geçene kadar vidayı
dikkatlice saat yönünün tersine çevirin. Vidanın
dişleri plastikteki mevcut dişlere tam oturduğunda
vida kendi kendine çok az düşecektir.

3. Tapanın tamamen sıkıldığından ve iyi bir izolasyon
elde edildiğinden emin olun.

½

1

2

3
DİKKAT: Plastiğe zarar vermemek için elle
sıkın.
4. Plastik parçaları, eski plastik vidalar yerine birlikte
gelen vidaları kullanarak yerleştirin.

2. Vidayı, Vida sabitleyiciler sayfada: 31 bölümünde
belirtilen doğru tork değerine göre sıkın.

6.18 Dişli tapalarını monte etme
Plastik parçalarda bulunan dişliler aşınırsa dişli tapaları
yerleştirilebilir. Dişli tapaları ve uygun metal vidaları
içeren bir onarım kiti sipariş edilebilir.
DİKKAT: Vida yuvalarının çatlama riski
olduğundan dişli tapasını dikkatli şekilde takın.
Aşınmış bir plastik dişliye dişli tapası monte etmek için:
1. 6,6 mm bir karot kullanarak deliği tapayla uyumlu bir
derinliğe ulaşıncaya kadar büyütün.

2. Dişli tapasını, onarım kitiyle birlikte gelen vida ve
tornavidayı kullanarak monte edin.
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7 Servis
7.1 Servis takvimi
Aşağıdaki tabloda ürün servise sokulurken dikkate alınması gereken hususlar ve işlemlerin sıralandığı bir kontrol
listesi yer almaktadır. Servis planlarının tamamı Autocheck'te bulunabilir.
Her yıl

3 yılda
bir

Eylem

Açıklama

X

Gövdeyi sökün ve şasiyi temizleyin.

Bkz. Gövde sistemini sökme sayfada: 17.

X

Havalandırma filtresini kontrol edin ve yumuşak Bkz. Havalandırma filtresini temizleme ve debir fırçayla dikkatli bir şekilde temizleyin.
ğiştirme sayfada: 25.

X

Şasideki vidaların sıkma torkunu kontrol edin.

Bkz. Vida sabitleyiciler sayfada: 31.

Bıçaklar ve bıçak vidalarını kontrol edin.

Kullanım kılavuzunda bulunan Bakım - Bıçakları değiştirme bölümüne bakın.

X
X

Şarj ünitesini temizleyin.

X

Üründeki şarj şeritlerini ve şarj istasyonundaki
kontak şeritlerini kontrol edin ve parlatın.

Üründe ve şarj istasyonunda bulunan temas yüzeylerini ince bir zımpara beziyle parlatın.

X

Autocheck'de tam bir Otomatik test yapın.

Bkz. Otomatik test sayfada: 14.

X

Kenetlenme ve şarj işlemlerinin doğru yapılabil- Kenetlenme sırasında görülen sorun belirtileri
diğini kontrol edin.
sayfada: 40 ve Şarj sırasında görülen sorun
belirtileri sayfada: 40 bölümlerine bakın.

X

Autocheck'de Akü testi yapın ve akünün durumunu kontrol edin.

Bkz. Otomatik test sayfada: 14.

Aküyü şarj edin.
X

Kışın depoya kaldırmadan önce aküyü mutlaka
tam şarj edin. Aksi takdirde voltaj seviyelerinin
çok düşmesi nedeniyle akü kullanılmaz hale gelebilir.

X

Olası güncelleme önerileri için servis bültenleri- Güncellenmiş servis bültenleri Autocheck'te buni okuyun.
lunabilir.
X
X

Havalandırma filtresini değiştirin.

Bkz. Havalandırma filtresini temizleme ve değiştirme sayfada: 25.

Şasiyi açın ve şasi izolasyon şeritlerini değiştirin.

Bkz. İzolasyon şeritlerini monte etme sayfada:
28.

7.2 Vida sabitleyiciler
Tüm vidalar paslanma malzemeden yapılmıştır veya çinko kaplama ile paslanmaya karşı korunmuştur. Parça
numaraları, yedek parça listesinde (IPL) bulunur.
Sıkma torkuna ulaşılmalıdır, aksi halde nem vb. için yeterli bir sızdırmazlık sağlanamaz.
Sabitleyici

Donanım

Alet

Sıkma torku
(Nm)

Kapak, kesim modülü

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,5

Üst şasiden alt şasiye

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Tekerlek motoru ünitesi

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Akü kapağı

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Kesim modülünden alt şasiye

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Üst şasiden kesim modülüne

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Üst şasiden arka modüle

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Kesim muhafazası

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8
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Sabitleyici

Donanım

Alet

Sıkma torku
(Nm)

Arka sensör modülü

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Dişli çark, kesim sistemi

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Bıçak diski

Vida, M4 x 8 mm

Torx 20

1,8

Bıçaklar

Vida, M4 x 10 mm

Düz/yıldız tornavida

1,8

Tekerlek somunu

Somun M16

24 mm altıgen

1,8

Tekerlek fırçası tutucu*

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,5

COM baskı devresi**

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

2,0

Üst kapaktan gövdeye

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Tampon, arka ve ön****

Vida, 5 x 16 mm

Torx 20

1,8

Arka muhafaza modülünden alt şasiye****

Vida 5x16 mm

Torx 20

1,8

*aksesuar
**sadece smart SILENO city, smart SILENO life
***sadece McCULLOCH®
****sadece Husqvarna®
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8 Sorun giderme
8.1 Mesajlar
Aşağıdaki tabloda, üründe görülebilen hata ve bilgi mesajları yer almaktadır.
Not: Hataların nasıl giderileceği hakkında daha fazla bilgi için Kullanım kılavuzuna bakın.
Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

Düşük akü

Ürün şarj istasyonunu bulamıyor.

Rehber telde kopma. Şarj ünitesindeki
LED'i kontrol edin. Bkz. Loop signal
(Çevrim sinyali) sayfada: 41.

AKÜ
11

Kılavuz kablonun konumunu değiştirin.
Kullanım kılavuzunda bulunan Kurulum
- Rehber tel kurulumu bölümüne bakın.
Şarj ünitesini bulma hakkındaki kurulum ayarlarını kontrol edin.
Akü bitmiştir.

Akü testi yapın. Bkz. Otomatik test sayfada: 14.

12

Akü boş

Yukarıdaki 11 numaraya bakın

Yukarıdaki 11 numaraya bakın

30/66

Akü sorunu

Akü düzgün bağlanmadı veya arızalı

Ürünü sökün ve akünün düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bkz.
Aküyü değiştirme sayfada: 24.

Yanlış akü tipi

Yalnızca üretici tarafından önerilen orijinal aküleri kullanın.

Ana baskı devresi arızalı

Bkz. Devre kartları sayfada: 20.

58

Geçici akü sorunu

Yanlış akü tipi.

Yalnızca üretici tarafından önerilen orijinal aküleri kullanın.

60

Geçici akü sorunu

Akü sıcaklık sensörü arızalı.

Aküyü değiştirin. Bkz. Aküyü değiştirme
sayfada: 24.

Yanlış akü tipi.

Yalnızca üretici tarafından önerilen orijinal aküleri kullanın.

Akü sıcaklık sensörü düşük veya yüksek sıcaklık değeri gösteriyor.

Aküyü değiştirin. Bkz. Aküyü değiştirme
sayfada: 24.

62/63

Geçici akü sorunu
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Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

MOTORLAR
20/21

Tekerlek motoru engel- Tahrik tekerleği çevresine çim veya
lendi, sağ/sol
başka bir cisim dolanmıştır.

Tahrik tekerleğini kontrol edin ve yabancı nesneleri çıkarın.

22/23

Tekerlek motoru sorunu, sağ/sol

Tekerlek motoru arızalıdır

Tekerlek motorunun fonksiyonunu boşta çalışırken kontrol edin.

Ana baskı devresi arızalı

Ana baskı devresini değiştirin. Bkz.
Ana baskı devresini değiştirme sayfada: 21.

Tekerlek motoruna giden kablolar hasar görmüştür

Hasarın onarılabilir olup olmadığını
kontrol edin. Aksi takdirde, tekerlek motorunu değiştirin.

35/36

Tekerlek motoru aşırı
yüklendi, sağ/sol

Tahrik tekerleği çevresine çim veya
başka bir cisim dolanmıştır.

Tahrik tekerleğini kontrol edin ve yabancı nesneleri çıkarın.

25

Kesim sistemi bloke

Bıçak diski çevresine çim veya başka
bir cisim dolanabilir.

Bıçak diskini kontrol edin ve yabancı
nesneleri çıkarın.

Bıçak diski bir su birikintisi içindedir.

Ürünü hareket ettirin ve çalışma alanında su toplanmasına neden olan sorunu
giderin.

Bıçak motoru arızalıdır.

Bıçak motorunun doğru devirde olduğundan emin olun. Bkz. Araçlar - Test
sayfada: 11.

Ana baskı devresi arızalıdır.

Ana baskı devresini değiştirin. Bkz.
Ana baskı devresini değiştirme sayfada: 21.

Bıçak motoruna giden kablolar hasarlı
veya arızalıdır.

Hasarın onarılabilir olup olmadığını
kontrol edin. Aksi takdirde, bıçak motorunu değiştirin.
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Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

Sınır sinyali yok

Sınır kablosu kopmuştur.

Şarj ünitesi üzerindeki LED lambasının
sinyalini kontrol edin. Bkz. Loop signal
(Çevrim sinyali) sayfada: 41.

KURULUM
2

Sınır teli şarj istasyonuna bağlı değildir Sınır teli konektörlerinin şarj istasyonuna doğru şekilde takıldığını kontrol
edin.
Güç kaynağı bağlı değil.

Duvar prizi ile bağlantıyı ve toprak hata
kesicinin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin. Düşük voltaj kablosunun şarj
ünitesine bağlı olup olmadığını kontrol
edin.

Güç voltaj kablosu hasarlı veya bağlan- Düşük voltaj kablosunun hasar görüp
mamış
görmediğini kontrol edin.
Şarj istasyonuna ve güç kaynağına
düzgün şekilde bağlandığından emin
olun.

1

Çalışma alanı dışında

Ürün ile şarj istasyonu arasındaki eşleştirme bozuldu.

Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve
yeni bir çevrim sinyali oluşturun.

Sınır kablosu bir adacığın çevresinde
yanlış yönde döşenmiştir.

Sınır kablosunun talimatlara göre döşendiğini kontrol edin. Kullanım kılavuzunda bulunan Kurulum - Çalışma alanı içerisinde bulunan sınırlar bölümüne
bakın.

Metal cisimlerden (çitler, takviye çeliği)
veya gömülü kablolardan kaynaklanan
parazitlenme.

Sınır kablosunu uzaklaştırmayı ve/veya
çalışma alanında ek adalar oluşturmayı
deneyin.

ECO modu etkin ve ürün şarj istasyonunun dışında çalışmayı denedi.

Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin, ürünü çalıştırın ve kapağı kapatın.

Sınır kablosunun şarj ünitesine giden
bağlantıları geçilmiştir.

Sınır telinin şarj istasyonuna doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Sınır kablosu, çalışma alanının kenarına çok yakın.

Sınır kablosunun talimatlara göre döşendiğini kontrol edin.

Çalışma alanındaki eğimler, sınır kablosu için çok fazladır.

Sınır kablosunun talimatlara göre döşendiğini kontrol edin.

Sınır kablosu bir adacığın çevresinde
yanlış yönde döşenmiştir.

Sınır kablosunun talimatlara göre döşendiğini kontrol edin. Kullanım kılavuzunda bulunan Kurulum - Çalışma alanı içerisinde bulunan sınırlar bölümüne
bakın.

Ürün, yakındaki bir kurulumdan gelen
sinyali ayırt etmekte zorlanıyor.

Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve
yeni bir çevrim sinyali oluşturun.

Yakındaki manyetik cisimlerden (çitler, Sınır kablosunu uzaklaştırmayı ve/veya
takviye çeliği) veya gömülü kablolardan çalışma alanında ek adalar oluşturmayı
kaynaklanan parazitlenme.
deneyin.
9

Sıkıştı
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Ürün bir nesneye takıldı.

Ürünü kurtarın ve nedenini giderin.
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Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

Biçici yükseldi

Ürün takıldığı için kaldırma sensörü ak- Ürünü kurtarın ve nedenini giderin.
tifleştirildi.

KURULUM
15

Yükselme sensörü mıknatıslarından biri Mıknatısı kontrol edin. Bkz. Kaldırma
ters dönmüştür veya kayıptır.
sensörleri sayfada: 7.

13

Sürüş yok

Yükselme sensörü arızalıdır.

Yükselme sensörünü kontrol edin. Bkz.
Kaldırma sensörleri sayfada: 7.

Ürün bir nesneye takıldı.

Ürünü kurtarın ve sürüşe engel olan
durumu ortadan kaldırın. Durum ıslak
çimden kaynaklanıyorsa ürünü kullanmadan önce çimin kurumasını bekleyin.

Çalışma alanında dik bir eğim vardır.

Garanti edilen maksimum eğimi kontrol
edin. Daha dik eğimler izole edilmelidir.

Kılavuz tel, eğim üzerine açılı olarak
döşenmemiştir.

Rehber teli dik eğim boyunca açılı olarak döşeyin.

10

Ters döndü

Ürün çok fazla yatık veya devrilmiş.

Ürünü doğru şekilde düz çevirin ve nedenini düzeltin.

50

Kılavuz bulunamadı

Ürün rehber telden artık sinyal alamıyor.

Kılavuz kablonun şarj ünitesi bağlantısını kontrol edin. Bir kablodaki kopmayı
tespit etmek için bkz. Sınır çevrimindeki
kopmayı bulma sayfada: 42.

56

Kılavuz kalibrasyonu
tamamlandı

Kılavuz kablo kalibrasyonu başarıyla
tamamlandı.

İşlem gerekmez.

57

Kılavuz kalibrasyonu
başarısız

Kılavuz kablo kalibrasyonu başarısız
oldu.

Rehber tellerin talimatlara göre kurulup
kurulmadığını kontrol edin. Ardından
yeni bir kalibrasyon gerçekleştirin. Bkz.
Araçlar - Kalibre Et sayfada: 12.

36 - Sorun giderme
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Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

Ürün sıkışmış.

Ürünü kurtarın ve nedenini giderin.

DAHİLİ TANILAMA
18/19

Çarpışma sensörü sorunlu, arka/ön

4

Ön çevrim sensörü so- Sensör baskı devresi kablo tesisatı arı- A sinyali seviyelerini kontrol edin. Bkz.
runlu, ön
zalı veya gevşemiştir.
Araçlar - Bilgi sayfada: 9.
Ön çevrim sensörü baskı devresi arızalıdır.

5

Ön çevrim sensörü so- Ana baskı devresi arızalıdır.
runlu, arka

A sinyali seviyelerini kontrol edin. Bkz.
Araçlar - Bilgi sayfada: 9.

32

Eğim sensörü sorunlu

Eğim sensörünü kalibre edin. Bkz.
Araçlar - Kalibre Et sayfada: 12.

Devrilme sensöründe hatalı değerler
var

Ana baskı devresini değiştirin. Bkz.

Ana baskı devresini değiştirme sayfada: 21.
27

Ayarlar sıfırlandı

Kullanıcı ayarları kaydedilememiş ve
ürün fabrika ayarlarına sıfırlanmıştır.

Bu arıza arka arkaya tekrarlanırsa ürünü en yeni ana programı kullanarak
programlayın. Bkz. Firmware sayfada:
14.
Arıza arka arkaya tekrarlanırsa en yeni
ana programı kullanıyor olsanız bile,
ana baskı devresini değiştirin. Bkz. Ana
baskı devresini değiştirme sayfada: 21.

28

Bellek devresi sorunu

Ayarlar sıfırlanamadı.

Ürünü en yeni ana program ile programlayın. Bkz. Firmware sayfada: 14.
Ana baskı devresini değiştirin. Bkz.

Ana baskı devresini değiştirme sayfada: 21.
38/501

Elektronik sorunu

HMI baskı devresi ile ana baskı devresi AÇMA/KAPAMA düğmesini kapatarak
arasında iletişim sorunları
ürünü yeniden başlatın, 10 saniye bekleyin ve AÇMA/KAPAMA düğmesini kapatın.
HMI baskı devresi ile ana baskı devresi
arasındaki kablonun gereken şekilde
bağlandığından emin olun. Ayrıca kablonun hasarlı, ezilmiş olmadığını veya
konektörün hasarlı olmadığını kontrol
edin.
HMI baskı devresini değiştirin. Bkz.

HMI baskı devresini değiştirme sayfada: 23.
Ana baskı devresini değiştirin. Bkz.

Ana baskı devresini değiştirme sayfada: 21.
502

Elektronik sorunu

HMI baskı devresi hafıza sorunu

HMI baskı devresini değiştirin.

503

Elektronik sorunu

Tuş takımı sorunu

HMI baskı devresi ile tuş takımı arasındaki kablonun gereken şekilde bağlandığından emin olun.
Tuş takımını değiştirin. Bkz. Tuş takımını değiştirme sayfada: 25.
HMI baskı devresini değiştirin.
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Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem
HMI baskı devresini değiştirin.

DAHİLİ TANILAMA
504

Elektronik sorunu

Ekran sorunu

505

Elektronik sorunu

Ürün tipine ait parametre HMI baskı
Parametre sadece ana baskı devresidevresi ve ana baskı devresinde farklı- nin ilk programlandığı sırada girilebilir.
dır.
Daha sonra değiştirilemez. Ana baskı
devresini değiştirin ve doğru ürün modelinin seçildiğinden emin olun.
Kullanılmış HMI baskı devresi sadece
daha önce aynı ürüne takılmışsa kullanılabilir. Başka bir modele ait HMI baskı devresini kullanamazsınız.

Mesajlar
Numara

Mesaj

Neden

Eylem

Bir cisim ürüne engel oluyor.

Cismi uzaklaştırın.

Taban plakası bükülmüş.

Taban plakasının düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.

Şarj şeritleri ile bağlantı levhaları arasındaki temas yetersiz olabilir ve ürün
çok sayıda şarj girişiminde bulunmuştur.

Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve
şarj şeritleri ile bağlantı levhalarının yeterli temas halinde olup olmadığını kontrol edin.

Ürünün yolu üzerinde, şarj istasyonundan ayrılmasını engelleyen bir cisim
var.

Cismi uzaklaştırın.

Ürün taban plakası üzerinde kayar.

Taban plakasını temizleyin.

ŞARJ İSTASYONU
17

Şarj ünitesi bloke

16

Şarj ünitesinde takıldı

37

Şarj akımı çok yüksek

Akü çok yüksek akım ile şarj ediliyor.

Güç kaynağı arızalı veya yanlış tipte
güç kaynağı veya şarj istasyonu kullanılıyor.

26

Geçersiz cihaz altı
kombinasyonu

HMI baskı devresi ve ana baskı devresinde bilinmeyen yazılım sürümleri
kombinasyonu.

Ürünü en yeni ana program ile programlayın. Bkz. Firmware sayfada: 14.

Mesaj

Neden

Eylem

Mesajlar
Numara

HATA KODU İÇERMEYEN MESAJLAR
Yok

Manüel şarj gerekiyor

Ürün İkincil alan çalışma moduna ayar- Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin. Bu
lı.
durum normaldir ve bir işleme gerek
yoktur.

8.2 Sorun belirtileri
En yaygın olarak görülen sorun belirtileri aşağıda açıklanmaktadır. Tüm belirtiler en sık meydana geldikleri duruma
göre gruplandırılmıştır.
1.
2.
3.
4.

Biçme
Arıyor
Kılavuz kablonun takip edilmesi
Kenetlenme

5. Şarj oluyor
6. Çeşitli

Not: Hataların nasıl giderileceği hakkında daha fazla bilgi için Kullanım kılavuzuna bakın.

38 - Sorun giderme
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8.2.1 Çim biçme sırasında görülen belirtiler
Sorun Belirtisi

Neden

Eylem

Eşit olmayan biçme sonuçları

Ürün bir günde yalnızca birkaç saat çalışıyor.

Çalışma saatlerini artırın.

Çalışma alanı çok büyük.

Çalışma alanını sınırlamayı veya çalışma
süresini uzatmayı deneyin.

Kör bıçaklar.

Tüm bıçakları ve vidaları döner parçalar
dengelenecek şekilde değiştirin.

Ayarlanan kesme yüksekliğine göre çok
uzun çim.

Kesme yüksekliğini artırın ve ardından
kademeli olarak azaltın.

Çimenlik alan ayarları yanlıştır.

Çimenlik alan ayarlarını kontrol edin ve
kuruluma uygun şekilde optimize edin.

Kılavuz kabloyu belirtilen alanlara doğru
takip etmiyordur.

Kılavuz sinyalini kontrol edin. Bkz. Araçlar - Bilgi sayfada: 9.

Bıçak diskinde veya motor mili çevresinde çim birikimi.

Bıçak diskinin serbest ve kolay şekilde
döndüğünü kontrol edin. Dönmüyorsa bıçak diskinin çıkarılması, çim ve yabancı
cisimlerin atılması gerekebilir.

SensorControl/Lawn shield biçme süresi- Ayarları kontrol edin ve değiştirin. Kullani çok fazla azaltır.
nım kılavuzuna bakın.
Ürün yanlış zamanda çalışıyor Biçmeye başlama ve durma saatleri yan- Biçme için başlama ve durma zamanı
lıştır.
ayarlarını yapın.
SensorControl/Lawn shield kesim süresi- Ayarları kontrol edin ve değiştirin. Kullani azaltır.
nım kılavuzuna bakın.
Ürün titriyor

Yanlış bıçak sayısı dengesizliğe neden
olur.

Eksik bıçak olmadığından veya aynı vida
üzerine birden fazla bıçağın monte edilmediğinden emin olun.

Ürün şarj işlemleri arasında
Çim veya başka bir yabancı cisim bıçak
normalden daha kısa süre biçi- diskine veya tekerleklere. engel oluyor.
yor
Bunun nedeni, düşük akü kapasitesi de
olabilir.

Bıçak diskini çıkarın ve temizleyin. Akü
kapasitesini belirlemek için akü testi yapın. Bkz. Akü testi sayfada: 42.

Gerek çim biçme işlemi gerek- Düşük akü kapasitesi.
se şarj süreleri normalden daha kısa

Akü kapasitesini belirlemek için akü testi
yapın. Bkz. Akü testi sayfada: 42.

Ürün küçük bir daire içinde ha- Tekerlek motorunun dişli kutusu kayıyor.
reket ediyor veya bir tekerlek
dönerken geriye dönmek yerine kilitleniyor.

Tekerlek motorunun fonksiyonunu boşta
çalışırken kontrol edin. Bu testte akü voltajı 18 V'den yüksek olmalıdır. Her iki tekerlek motorunun %50 güç ile çalışmaya
başladığını kontrol edin. Ardından gücü
%100'e çıkarın. %100 güçte her bir tekerleğin hızı en az 35 cm/saniye olmalıdır.
Her bir tekerleği engelleyerek motorların
dişli kutularının yerinden çıkmadığını
doğrulayın. Engelleme durumunda, hız 0
cm/saniye olmalıdır. Arıza varsa tekerlek
motorunu değiştirin.

STOP düğmesine basıldığından ürün tepki vermiyor

Cismi çıkarın veya STOP düğmesinin altını temizleyin.
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STOP düğmesi altında cisim veya kir.
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8.2.2 Arama sırasında görülen belirtiler
Sorun Belirtisi

Neden

Eylem

Ürün çalışıyor ancak bıçak dis- Ürün şarj istasyonunu arıyor. Ürün şarj
ki dönmüyor
istasyonunu ararken bıçak diski dönmüyor.

Bu durum normaldir ve bir işleme gerek
yoktur.

Ürün şarj istasyonunu ararken Kılavuz çevrim kopmuştur.
rehber teli bulamıyor.

Rehber teli takip etme ayarlarının yanı sıra rehber sinyalini kontrol edin. Bkz.
Araçlar - Bilgi sayfada: 9.

8.2.3 Kenetlenme sırasında görülen sorun belirtileri
Sorun Belirtisi

Neden

Ürün F sinyalini algılıyor ancak Şarj istasyonundaki kir/yaprak/çim ürün
kenetlenemiyor
şarj şeridinin şarj istasyonu şarj şeridi ile
temas etmesini engelliyor.

Eylem
Şarj ünitesini temizleyin.

Şarj istasyonunun baskı devresinde veya Şarj kulesini değiştirin (yeni bir baskı devF telinde arıza.
resi içerir). Bkz. Şarj kulesini değiştirme
sayfada: 29.
Ürün doğrudan şarj ünitesine
gidiyor

Ürün F alanını algılayamıyor ve bu nedenle şarj istasyonunun önünde dönmüyor.

Şarj istasyonundaki LED'i ve çevrim sinyali sorununun giderilmesiyle ilgili talimatları kontrol edin. Bkz. Loop signal (Çevrim sinyali) sayfada: 41.

8.2.4 Şarj sırasında görülen sorun belirtileri
Sorun Belirtisi

Neden

Eylem

Gerek çim biçme işlemi gerek- Düşük akü kapasitesi.
se şarj süreleri normalden daha kısa

Akü kapasitesini belirlemek için Akü testi
yapın. Bkz. Otomatik test sayfada: 14.

Ürün şarj ünitesinden hiç ayrıl- Park modu etkinleştirilmiştir.
mıyor

Ürünü ana veya ikincil alanda yeniden
başlatın.

40 - Sorun giderme

Planlama ayarları ürünün şarj istasyonundan ayrılmasına engel oluyor.

Planlama ayarlarını kontrol edin. Ayrıca
saatin doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol edin.

Ürün asla tam şarj olmuyor.

Ürünün şarj gücü alıp almadığını kontrol
edin. Akım değerinin, rehber değerlere
karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.
Şarj şeritleri yanmış veya kirle kaplanmış
görünüyorsa bunları ince zımpara kağıdı
kullanarak temizleyin. Arka sensör modülünün ve şarj kulesinin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Sorun devam ederse aşağıdakileri deneyin:
• Şarj kulesini değiştirin.
• Arka sensör modülünü değiştirin.

Güç kaynağı arızalıdır.

Ürünün şarj gücü alıp almadığını kontrol
edin. Akım değerinin, Akü sistemi sayfada: 24 bölümünde verilen rehber değere
karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.
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8.2.5 Çeşitli diğer sorun belirtileri
Sorun Belirtisi

Neden

Eylem

Ekran yanıyor ancak tuş takımı herhangi bir tepkiye neden
olmuyor

Ana baskı devresi arızalıdır.

Autocheck'i kullanarak ana baskı devresini yeniden programlayın. Bkz. Engellen-

miş ana baskı devresinin programlanması sayfada: 14.
Arızalı tuş takımı.

Tuş takımını değiştirin. Bkz. Tuş takımını
değiştirme sayfada: 25.

Ekranda Program yükleniyor
metni gösteriliyor

HMI baskı devresi engellenmiştir.

Ürünü Autocheck'i kullanarak programlayın.

Ekran yanıp sönüyor veya
yanlış bilgi gösteriyor

HMI baskı devresi engellenmiştir.

Ürünü Autocheck'i kullanarak programlayın.

8.3 Loop signal (Çevrim sinyali)
Not: Hataların nasıl giderileceği hakkında daha fazla
bilgi için Kullanım kılavuzuna bakın.
Çevrim sinyalinin gücü ölçülürken, ürün şarj istasyonuna
yerleştirilmelidir. Sinyal gücünün beklenen değer
aralığında olup olmadığını kontrol etmek için Araçlar Bilgi - Çevrim menü işlevini kullanın. Test, şarj
istasyonunun tüm sinyalleri oluşturup oluşturmadığı ve
ürünün bu sinyalleri algılayıp algılamadığı sorusuna hızlı
bir cevap sağlar. Bkz. Araçlar - Bilgi - Çevrim sayfada:
10.

8.3.1 Çevrim sinyali sorununu giderme
Her zaman ilk olarak şarj istasyonundaki LED'i kontrol
ederek başlayın. Bu genelde sorun giderme işlemine
nereden başlanması gerektiğine dair faydalı bilgiler verir.

Şarj istasyonundaki arızalarda Kullanım kılavuzundaki
ve aşağıdaki talimatları uygulayın.
8.3.1.1 Sabit yeşil ışık
Şarj ünitesindeki LED sürekli yeşil yanmakta, ancak ön
veya arka çevrim sensörleri çevrim sinyali
algılamamaktadır:
1. Yeni bir çevrim sinyali oluşturun. Ürünü test edin ve
ürün çevrim sinyalini hâlâ bulamıyorsa 2. adımdan
devam edin.
2. Şarj kulesini değiştirin. Bkz. Şarj kulesini değiştirme
sayfada: 29.
8.3.1.2 Yeşil yanıp sönen ışık
Üründe ECO modu etkinleştirilmiştir ve bu nedenle
çevrim sinyalleri çevrim tellerinde iletilmemektedir. Ürün,
önceden STOP düğmesine basmadan şarj
istasyonundan manuel olarak çıkarılmışsa ECO modu
hâlâ etkin olabilir (yeşil yanıp sönen ışık) ve dolayısıyla
çevrim sistemi hiçbir sinyal iletmez. Çevrim sistemini
manuel olarak başlatmak için:
1. Ürünü şarj istasyonuna yerleştirin ve STOP
düğmesine basın.
8.3.1.3 Mavi yanıp sönen ışık
Mavi yanıp sönen ışık, büyük olasılıkla sınır çevriminde
kopma olduğunu gösterir.

Tablo 10: Şarj ünitesi LED renkleri
Renk

Durum

Sabit yeşil ışık

Tüm sinyaller sorunsuzdur

Yeşil yanıp sönen ışık

ECO mod

Mavi yanıp sönen ışık

Sınır çevriminde arıza

Sarı yanıp sönen ışık

Rehber telde arıza

Kırmızı yanıp sönen ışık

Şarj istasyonu sinyalinde
arıza

Sabit kırmızı ışık

Baskı devresinde arıza veya şarj istasyonunda hatalı
güç kaynağı.
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1. Şarj istasyonu bağlantılarını kontrol edin.
2. Şarj istasyonundan tüm kablo bağlantılarını kesin.
3. Bir multimetre kullanarak sınır kablosundaki direnci
ölçün. Arızasız sınır kablosunun direnç değeri 0-20
Ohm arasında olmalıdır.
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yüksekliğini seçin ve istenen kesim yüksekliğine
ulaşılana kadar yüksekliği her hafta bir ila iki kademe
daha düşürün.
Tel kopması, üreticiye ait kopma tespit aracı kullanarak
veya Kullanım kılavuzunda açıklanan manuel yöntemle
bulunabilir.
Bu prosedürde, kabloda çok kısa bir bölüm kalana kadar
kopmanın meydana gelmiş olabileceği çevrimdeki
mesafenin kademeli olarak yarıya indirilmesi gerekir.

8.5 Akü testi

•
•

Değer > 20 Ohm: Sınır çevriminde bir kopma
olduğunu gösterir. Kopmayı tespit edin ve onarın.
Bkz. Sınır çevrimi sayfada: 6.
Değer < 20 Ohm: Sınır çevriminin arızasız olduğunu
gösterir. Şarj istasyonu konektörlerini değiştirin.
Arıza devam ederse şarj ünitesindeki baskı devresini
değiştirin. Bkz. Şarj kulesini değiştirme sayfada: 29.

8.3.1.4 Sarı yanıp sönen ışık
Sarı yanıp sönen ışık, rehber telde arızayı gösterir.
1. Kılavuz teli bağlantısının şarj istasyonuna uygun
şekilde bağlandığını kontrol edin.
2. Rehber konektörünü değiştirin.
3. Rehber telde kopma: Kopukluğun nerede olduğunu
tespit edin. Rehber telin hasarlı kısmını değiştirin ve
orijinal bir kuplör kullanarak uçları birleştirin.
8.3.1.5 Kırmızı yanıp sönen ışık
Kırmızı yanıp sönen ışık, büyük olasılıkla şarj ünitesinin
antenindeki F telinde bir kesinti olduğunu gösterir.
1. Şarj kulesini değiştirin. Bkz. Şarj kulesini değiştirme
sayfada: 29.

Ürünün akü performansı düşmeye başlarsa ürünün
biçme süresi kısalır. Ayrıca ürün durabilir ve ekranda
Düşük akü mesajı gösterilebilir.
Not: Akü testi, Autocheck ile çalışma tezgahında
çalıştırılabilir ancak en güvenilir test sonucu, ürün bir
kurulumda çalıştırıldığında elde edilir.

8.5.1 Akü testini yapma
1. Aküyü tam şarj edin.
2. Ürün akü testi sırasında düşük seviyede kesim
direncine sahip olmalıdır. Bu nedenle kesme
yüksekliği maksimuma ayarlanmalıdır.
3. Akü tamamen bitene kadar ürünün manuel modda
kesim yapmasına izin verin.
4. Akü boşaldığında, ürün durur. Akü testinin sonucu
otomatik olarak kaydedilir ve Autocheck'te veya
Araçlar menüsünde bulunabilir.

8.5.2 Akü testini değerlendirme
Yeni akünün toplam kapasitesi 2100 mAh civarındadır
ancak maksimum 1700 mAh'ye kadar şarj olur. Yeni bir
akü ile yapılan akü testinin sonuçları normalde 1.600 ila
1700 mAh civarındadır.

1. Güç kaynağını kontrol edin.
2. Şarj kulesini değiştirin. Bkz. Şarj kulesini değiştirme
sayfada: 29.

Akü yaşlandıkça, akü kapasitesi azalır. Görüntülenen
akü kapasitesi yaklaşık 1.000 mAh veya daha düşükse
akünün ömrünü tamamlamış olması muhtemeldir ve
değiştirilmesi gerekir. Değerlendirmede en son yapılan
test esas alınmalıdır, çünkü ilk test yanlış bir değer
gösterebilmektedir. Bu nedenle akü testinin ürünün
normal kullanımı sırasında veya son zamanlarda
kullanıldığı bir sırada yapılması daha pratik olacaktır.

8.4 Sınır çevrimindeki kopmayı bulma

Not: Değerler yaklaşıktır ve farklı ürünler ve aküler
arasında değişiklik gösterir.

8.3.1.6 Sabit kırmızı ışık
Sabit kırmızı ışık, muhtemelen baskı devresinde bir
arıza veya şarj istasyonundaki yanlış güç beslemesi
olduğunu gösterir.

Çevrim kablosundaki kopmalar normalde kabloya verilen
fiziksel zararlardan kaynaklanır; örneğin, bahçe işleri
sırasında kürek kullanımı. Zemini donan ülkelerde,
yerinden oynayan, keskin taşlar da tele zarar verebilir.
Kopmalar kurulum sırasında kabloda meydana gelen
yüksek gerilimden de kaynaklanabilir.

Not: Ürün iki aydan uzun süredir çalıştırılmamışsa en az
iki ve tercihen üç akü testi yapılmalıdır.

Çimin kurulumdan hemen sonra çok kısa kesilmesi
kablonun yalıtımına zarar verebilir. Yalıtımda meydana
gelen belli hasarlar birkaç hafta veya ay boyunca
kesintilere yol açmayabilir. Bunu önlemek için
kurulumdan sonraki ilk hafta mutlaka maksimum kesim
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9 Taşıma, depolama ve atma
9.1 Taşıma
Ürün ile birlikte verilen Lityum iyon aküler, Tehlikeli
Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini
karşılamaktadır.
•
•

Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil
olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde
ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere
uyun.

9.2 Temizlik
DİKKAT: Robotik çim biçme makinesini
temizlemek için kesinlikle yüksek basınçlı bir
yıkayıcı kullanmayın. Temizleme işlemi için asla
çözücü kullanmayın.
UYARI: AÇMA/KAPAMA düğmesinin
kapatılması gerekir. Gövdenin alt tarafını
temizlerken eldiven takın.
1. Gövdeyi, ekran kapağını ve şasiyi daha detaylı
şekilde temizlemek için gövdeyi demonte edin.
2. Daha kapsamlı bir temizlik için bıçak diskini demonte
edin.
Not: Şasi ile bıçak diski arasındaki ve bıçak diski ile
bıçaklar arasındaki tüm çim ve kirlerin temizlenip
giderilmesi önemlidir.

akü hasar görebilir ve bazı durumlarda
kullanılmaz hale gelebilir
•
•
•

•

Ürünü kuru ve donmayan bir alanda tutun.
Depolama sırasında ürünün tüm tekerleklerinin düz
bir zeminde olmasını sağlayın veya orijinal bir duvar
askısı kullanın.
Şarj istasyonunu iç mekanda tutuyorsanız güç
kaynağının ve tüm konektörlerin şarj istasyonu ile
bağlantısını kesin ve bunları çıkarın. Her bir kablo
bağlayıcının ucunu, gres yağı bulunan bir kaba
koyun.
Şarj istasyonunu dış mekanda tutuyorsanız güç
kaynağının ve konektörlerin bağlantısını kesmeyin.

9.4 Çevreyle ilgili bilgiler
Bu ürünü normal ev tipi atık gibi bertaraf
etmek yasaktır. Yerel geri dönüşüm
gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere
uyun. Makineyi ıskartaya çıkarmadan
önce akünün makineden çıkarılması
gerekir.

9.5 Akünün geri dönüşüm için sökülmesi
Akünün geri dönüşüm amacıyla çıkarılması için Kullanım
Kılavuzu'na bakın.

3. Bıçak motoru testini çalıştırın. Bıçak motoru
çalışırken anormal seslerin olup olmadığını dinleyin.
4. Bıçak motorunu çalıştırırken farklı kesim yüksekliği
ayarlarını test edin.

9.3 Kışın depolama
Ürün kış dönemi için kaldırılmadan önce aşağıdakiler
yapılmalıdır:
1. Ürünü AÇMA/KAPAMA düğmesiyle kapatın.
2. Ürünü temizleyin.
3. Bıçak diskini çıkarın ve bıçakların çevresini ve motor
milinin çevresini temizleyin.
4. Tahrik tekerleklerini demonte edin, motor
millerindeki çim ve diğer cisimleri atın. Tekerleklerin
dış lastik yüzeylerini temizleyin. Tekerlekleri tekrar
takın.
5. Ürünü tamamen şarj edin.
DİKKAT: Kış aylarında depoya kaldırmadan
önce akünün tam olarak şarj edilmesi
gerekir. Tam olarak şarj edilmemesi halinde
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10 Teknik veriler
10.1 Teknik veriler
Teknik veriler için Kullanım kılavuzuna ve üreticinin web
sitesine bakın.
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