FAQ – Lyfco robotgräsklippare
Tips och råd(E1800/E1600):
Ha funktionen ”LINE” avstängd under tiden du testar och justerar din installation. Om klipparen blir
avbruten genom att den t.ex. hamnar utanför kantlinjen, så måste den annars börja om från början
med att först söka upp laddstationen, sedan börja kantklippning och där efter börja klippa
gräsmattan. Ställ in ”RANGE” till 1 när du testar din installation. Fungerar allt som det ska kan du
prova höja värdet.
Om du inte hittar det du söker, kolla då i din manual (manualen finns också och ladda ner på vår
hemsida, du hittar den under ”dokument” på produktsidan.

Roboten beter sig konstigt
Börja alltid med att kolla om det finns någon ny firmware på hemsidan (under fliken ”Dokument” på
produktsidan). Uppgradera roboten till senaste version av firmware. Detta kan lösa många typer av
problem som redan identifierats som mjukvarufel, om din robot har en äldre mjukvara. Detta gäller
f.n endast vissa E1800 och E1600, då samtliga E1750 har senaste mjukvaran från fabrik.

Roboten klipper inte hela vägen fram till kanttråden utan vänder några dm innan
Detta kan orsakas av att +/- kanttråden in till laddstationen är ansluten till fel pol. Prova byt plats på
+/- på kanttråden in till laddstationen. Tänk också på att roboten alltid ska gå medsols in i
laddstationen.

Roboten klipper bara kantklippning fram och tillbaka
Samma som ovan.

Hur återställer jag min gräsklippare till fabriksåterställning?
E1750:
1. Starta upp klipparen, vänta ca 10 sekunder.
2. Tryck snabbt på "grön" och "blå" samtidigt.
3. När dioden för alarm blinkar, tryck "röd" knapp,
dioder för signal slocknar och diodern för alarm lyser i 5 sekunder.
4. Starta om klipparen.
E1800/E1600:
1. Starta upp klipparen
2. Bläddra till ”set” (inställningar), tryck ”grön” knapp
3. Bläddra till ”Function” (funktioner), tryck ”grön” knapp
4. Bläddra till ”initial” (förinställningar/återstäällning), tryck ”grön” knapp
5. Välj ”yes”(ja), tryck ”grön” knapp
6. Välj ”exit” (avsluta) hela vägen ut till huvudmenyn
7. Starta om klipparen

Lösenordet fungerar inte i mobilappen:
Gör en fabriksåterställning av gräsklipparen (se ovan).

Det går inte att koppla upp mobilappen:
Tänk på att första gången du kopplar upp dig kan anslutningen ta en stund, så vänta lite.
Tänk också på att endast en telefon kan vara ansluten till roboten samtidigt. Om du vill ansluta en
annan mobil, koppla ifrån den tidigare först.

Gräsklipparen smiter
-

Kontrollera så att kabeln inte går ner djupare än 3cm i marken.
Kontrollera så det inte är några V-formade hörn på kabeln (se bruksanvisning)
Om kabeln är dragen i en sluttning kan det leda till att gräsklipparen glider över kabeln,
speciellt vid blött gräs.

Höj och sänk spänningen i avgränsningskabeln (E1600/1800):
Se denna youtube-länk:
https://www.youtube.com/watch?v=j_9vQKkEaD4&feature=youtu.be

Para ihop din gräsklippare med laddningsstationen (E1600/E1800):
Se denna youtube-länk:
https://www.youtube.com/watch?v=ffgOll2KWq8&feature=youtu.be

Uppdatera mjukvara:
Ladda först ner uppdatering via vår hemsida och koppla sedan in klipparen i datorn (På modellerna
från 2018 och framåt sker uppdateringen via wifi).
Hur du kopplar in klipparen till dator ser du på länken nedan
https://www.youtube.com/watch?v=M1rz_kfrPqU&feature=youtu.be

Laddar inte, står och åker i station
•

Felsök laddningsstationen
1. Mät upp strömmen från nätadaptern/strömkabel. Borde ligga på 28,7 - 29,4V (om inte, byt
ut nätadapter/strömkabel)

2. Mät upp strömmen på laddstiften. Borde ligga på samma som nätadapter/strömkabel.
(om inte, byt laddstationskort)

3. Kontrollera angränsningskabel. Koppla ur ena kabeln när laddningsstationen. Den ska då ge en
varningssignal. (om inte, byt laddningsstationskort)

