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Innan du kontaktar återförsäljaren/Meddelanden       

 FELSÖKNING

 Innan du kontaktar återförsäljaren
Om du mot förmodan skulle stöta på ett problem och behöver kontakta återförsäljaren, ska du se till att du 
har följande information.

• Bruksanvisning

• Fundera över arbete som gjorts i trädgården under senare tid.

• [Felhistorik] information

 Startskärmen        [4.Historik]         [2.Felhistorik]

 Meddelanden
Om något av följande meddelanden visas på displayen ska du använda denna felsökningsguide för att 
hitta problemet innan du kontaktar återförsäljaren. Om problemet kvarstår kontaktar du återförsäljaren.

Meddelande Orsak Lösning
Knappsats En knapp trycktes in medan 

gräsklipparen arbetade (när 
kontrollpanelen var stängd).

Öppna kontrollpanelens kåpa och kontrollera om 
något främmande föremål kommit in där.
Om detta meddelande visas efter att förmålet 
tagits bort ska du kontakta återförsäljaren.ENT-knapp Enter-knappen trycktes in medan 

gräsklipparen arbetade (när 
kontrollpanelen var stängd).

Återställning av 
klocka

Backup-batteriets kraft har försvagats 
under långvarig förvaring. Klockan har 
återställts.

Ställ in rätt datum och tid. Tiden måste vara i 
24-timmarsformat.
Om det inte går att ställa in klockan ska du 
kontakta återförsäljaren.

Batterispänning 
för hög

Batteriet laddas för mycket. Ta bort gräsklipparen från dockningsstationen, sätt 
PÅ den och vänta tills meddelandet försvinner.
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Batterispänning 
låg

Batteriet laddas inte tillräckligt. Ladda gräsklipparen med dockningsstationen.
Meddelandet försvinner om batteriet laddas mer 
än 10%.
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Hög batteritemp Batteriets temperatur är för hög. Sätt PÅ maskinen och vänta tills meddelandet 
försvinner.
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Låg batteritemp (1)
Låg batteritemp (2)

Batteriets temperatur är för låg. Placera gräsklipparen på en plats där 
temperaturen är 5°C eller högre, sätt PÅ den och 
vänta till meddelandet försvinner.
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Utanför slinga Gräsklipparen går utanför 
områdesslingan.

Flytta gräsklipparen till arbetsområdet.
Kontrollera dockningsstationens strömförsörjning.
Kontrollera att områdesslingans kontakter är 
korrekt anslutna.
Om meddelandet inte försvinner ska du 
kontrollera om områdesslingans kontakter är 
korrekt anslutna. Kontrollera även om det finns 
liknande gräsklippare i närheten.
Om meddelandet fortfarande inte försvinner ska 
du kontakta återförsäljaren.
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Meddelande Orsak Lösning
Hög klippmotor 
temp

Temperaturen hos klippmotorn är eller 
överstiger 85°C.

Lämna strömmen PÅ och kontrollpanelens 
kåpa öppen och vänta 15 till 30 minuter tills 
meddelandet försvinner. Om meddelandet inte 
försvinner ska du kontakta återförsäljaren.

Hindersavkän-
ning

Ett hinder har upptäckts, eller så har 
sensorn känt av något.

Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. 
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Hindergivare Hindergivare är inaktiv, eller så finns 
det ett föremål som avbryter sensorn.

Flytta huvudkåpan helt för att kontrollera om 
sensorerna kan aktiveras.
Skaka: Går inte att få igång
Stäng av: Går inte att få igång
Om ”Hindergivare”-meddelandet blir kvar, 
kontrollera runt och under kåpan efter eventuella 
föremål som flis, damm eller små leksaker. Ta 
sedan bort detta, eller kontakta din återförsäljare.

För stor lutning Gräsklipparen är i ett område som 
lutar för mycket.

Placera gräsklipparen på en plan yta och ange 
PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om 
meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Klipparen lyft Kåpan har lyfts upp av något, t.ex. en 
sten.

Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. 
Om kåpan är mycket skadad eller om 
meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Undersidan upp Gräsklipparen är uppochner. Placera gräsklipparen på en plan yta och ange 
PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om 
meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Batterikapacitet 
reducerad

Batteriet laddas inte tillräckligt.
Öka den återstående hemgångskapaciteten. 
Se ”Hemgångs setup” Om meddelandet inte 
försvinner ska du kontakta återförsäljaren.Batterikapacitet 

låg
Batteriet laddas inte tillräckligt.

Ingen slingsignal Gräsklipparen upptäcker inte 
begränsningskabelns signal.

Kontrollera strömförsörjningen för en 
dockningsstation. Se ”Test av startpunkt”  
Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta 
återförsäljaren.

Begränsnings-
kabelens signal 
förlorad 

 Gräsklipparen upptäcker inte 
begränsningskabelens signal.

Kontrollera om begränsningskabelens kontakter är 
korrekt anslutna. Om meddelandet inte försvinner 
ska du kontakta återförsäljaren.

Kontakta din återförsäljare om följande meddelanden har visat sig.
Batteri temperatur
Batterifel
Dataminne fel
Display fel
Gyrosensor
Hjulmotor
Hjulmotorn blockerad
Hjulmotors relä

Klippmotor relä
Klocka
Knivmotor
Knivmotor blockerad
Knivmotorsensor
Kommunikationsfel
Laddningskontroll
Lyftsensor

Manuellt stopp
Motor ECU fel
Motorsensor H
Motorsensor V
Områdessensor
Rull sensor
Tiltsensor
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 Lösa problem
Problem Lösning

Gräsklipparen kan inte laddas. Kontrollera anslutningarna och ladda gräsklipparen igen.
Om det inte går att ladda gräsklipparen ska du kontakta återförsäljaren.

Gräsklipparen går inte in i ett område 
eller så har knivarnas rörelse stoppat.

Gräsklipparen försöker att lämna ett område som har mer än 20° lutning. 
Vid 25–35 graders lutning (beroende på ojämnheter i marken)
-  Kommer gräsklipparen att försöka ta sig bort från backen
Vid en lutning på mer än 35 grader
-  Kommer gräsklipparen att stanna på grund av ”För stor lutning”

Gräsklipparen stannar ofta. Drift av denna produkt tillsammans med andra trådlösa enheter, 
fjärrkontroller eller elstängsel garanteras inte. Kontakta återförsäljaren.

Gräsklipparen lämnar det förinställda 
området eller fungerar inte enligt 
inställningarna.

Se felmeddelandet på skärmen och följ anvisningarna innan du 
kontaktar återförsäljaren. Om du inte kan lösa problemet, kontakta din 
återförsäljare med felmeddelandena redo. 

Begränsningskabelen slackar och 
sticker ut från marken eller så har en 
fästpinne lossnat.

Stoppa gräsklipparen eftersom det kan kapa slingan.
Var försiktig så att du inte går på begränsningskabeln eller fästpinnen. 
Kontakta återförsäljaren.

Ett konstigt ljud hörs från gräsklipparen. Kontrollera om knivarna är trasiga. Trasiga knivar kan skapa en 
obalanserad knivdisk. Det kan skapa buller.
Försök använda ”Tyst/Natt timer” 
Kontakta din återförsäljare om det inte går att lösa.

Gräsklipparen lämnar inte 
dockningsstationen. Inget 
felmeddelande visas.

-  Timers var felaktigt inställd. Kontrollera timerinställningarna.
- Datum och tid är fel. Kontrollera klockan.
-  Den manuella STOPP-knappen trycktes in, men          knappen trycktes 

inte in, innan kontrollpanelens kåpa stängdes.
- Gräsklipparen är i inaktiv mode.
 En annan orsak kan vara att maskinen är i ”Hem” mode.

Dålig klippning. -  Klipphöjden är fel eller gräset är för högt. Justera klipphöjden eller klipp 
med en vanlig gräsklippare först om gräset är för högt.

-  Kontrollera knivarnas beskaffenhet.

Gräsklipparen arbetar inte inom 
begränsningskabeln.

Om det finns elektromagnetiska och elektriska fält i närheten av 
begränsningskabeln, exempelvis kraftledningar, fabriker, kan elektriska 
störningar påverka hur gräsklipparen rör sig. Kontakta återförsäljaren.

Gräsklipparen går utanför 
begränsningskabeln.

Notera var gräsklipparen går utanför slingan.
Kontrollera markförhållanden, väderförhållanden och däckens skick, när 
gräsklipparen går utanför begränsningskabeln. Rengör däcket om det 
har lera, löv eller gräs på sig. Försök att fortsätta. Om problemet inträffar 
ofta kontaktar du återförsäljaren.

Gräsklipparen dockar inte i 
dockningsstationen.

Kontrollera stationens skick om den är deformerad. Kontrollera 
begränsningskabeln under stationen. Rengör laddningsterminalen på 
både gräsklipparen och stationen.

Märkbara hjulspår. Försök minska arbetstidsinställningen.
Försök öka ”passagebredd”.

Gräsklipparen går inte in i smala 
korridorer.

Kontrollera inställningen för ”passagebredd”. 
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 Kontrollera gräsklipparen
Kontrollera och se till att den är ansluten hela vägen till dockningsstationen före användning.

Lampan ovanför laddningskontakten ändras enligt följande:

Färg Beskrivning
Grön Dockningsstationens signalinställning är 

korrekt.

Grön 
(blinkar)

Områdesslingan är för lång eller skadad.

Orange Gräsklipparen är korrekt ansluten till 
dockningsstationen.

Gul 
(blinkar)

Ett signalproblem har uppstått, det kan 
till exempel vara områdesslingan som 
kopplats bort eller skurits av. Kontakta 
återförsäljaren.

Röd Kontakta återförsäljaren.

Av Kontrollera att nätsladden är ansluten.
Om dockningsstationen är korrekt 
ansluten med hjälp av nätsladden har 
ett matningsbrott inträffat. Kontakta 
återförsäljaren om det inte beror på ett 
vanligt strömavbrott.

OBS!
- Om gräsklipparen inte är korrekt ansluten till dockningsstationen, kan batteriet inte laddas.
- Rör inte vid laddningskontakten. Du kan skada dig om du rör vid det.

 Sätta på/stänga av strömmen
 Sätta på strömmen

Efter att batteriet har laddats ska du trycka på      
knappen (På) för att sätta på gräsklipparen.
Knappen         (På) sitter på kontrollpanelen på gräsklipparens baksida.

! VARNING
-	 Sätt	inte	in	fingret	nedanför	den	stängda	kontrollpanelens	kåpa	eller	höjdjusteringskåpan.
-  När du stoppar gräsklipparen ska du närma dig den bakifrån. Att närma sig gräsklipparen 

framifrån kan leda till oavsiktlig kontakt med gräsklipparen och du kan snubbla över den när  
den börjar röra på sig.

1 Tryck på STOPP-knappen.
Kontrollpanelens kåpa öppnas.

2 Tryck på          knappen (På) på kontrollpanelen.

Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas. 
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UNDERHÅLL

 Regelbundna kontroller och underhåll
Gräsklipparen ska kontrolleras och underhållas regelbundet av säkerhetsskäl och för att den ska prestera 
på hög nivå.
Regelbundet underhåll kommer även att öka livslängden.
I följande tabell beskrivs nödvändiga serviceintervall och den typ av underhåll som ska utföras.
Honda rekommenderar att årlig service utförs av en lokal auktoriserad Honda-återförsäljare. Återförsäljaren 
kan utföra olika kontroller och mjukvaruuppdateringar som ägaren inte har möjlighet att göra.

 Underhållsschema
REGELBUNDNA SERVICEINTERVALLER

Varje vecka Varje år eller var 840:e 
driftstimme (klipptid). SidanUtför vid angiven tidsperiod eller angivet 

drifttidsintervall, beroende på vilket som inträffar först.
Knivar och knivmuttrar *1 Kontrollera � (M se sidan 
Knivdisk *1 Kontrollera � (M se sidan 
Avtappningshål Kontrollera eller rengör � � *2 –
Manuell stoppknapp Kontrollera � (M se sidan 

Stommens delar *1
Rengör � (M se sidan 
Kontrollera � *2 –

Dockningsstation
Rengör � (M se sidan 
Kontrollera � (M se sidan 

Dockningsstationens skruvar Kontrollera åtdragning � *3 (M se sidan 

Bakhjul (drivande) *1
Rengör � (M se sidan 
Kontrollera � *2 –

Bakaxel Fett � *2 –

Framhjul (axellutning) *1
Rengör � (M se sidan 
Kontrollera � *2 –

Fram-/svänghjulets kullager och 
bussning

Kontrollera � *2 –
Byt vid behov *2 –

Ramen invändigt Rengör � *2 –
Ramtätningar Byt � *2 –

Hindergivare (hölje, fjädrar och 
lyftbricka)

Kontrollera eller rengör � *2 –
Byt � *2 –

Dockningsstation (områdesslingans 
kontakter)

Kontrollera vid behov *2 –
Rengör � *2 –

Dockningsstation (laddarens stickkontakt) Kontrollera � *2 –

Gräsklipparens laddarplattor
Rengör � *2 –
Byt vid behov *2 –

Batteriets skick Kontrollera � *2, *4 –
*1 Knivar, knivmuttrar, knivskiva, karossdelar, framhjul (svänghjul) och bakhjul (drivhjul) ska bytas ut efter behov.
*2 Service på dessa delar ska utföras av återförsäljarens serviceverkstad såvida du inte har rätt verktyg och själv har de mekaniska kunskaper som 

krävs. 
*3 Dra åt skruvarna ordentligt om de sitter lösa.
*4 Kontrollera med hjälp av historiken över de senaste 10 laddningarna.

 Underhållsschema
Smuts och gräs kan samlas längst upp och längst ner på gräsklipparen under och efter klippning, och 
knivarna kan bli slitna, skadade eller få svårt att rotera. Se till att kontrollera gräsklipparen enligt tabellen i 
”Regelbundna kontroller och underhåll”.

! VARNING
- Tryck på den manuella STOPP-knappen och stäng av gräsklipparen innan du utför följande 

procedurer.
- Ta på dig ett par skyddshandskar innan du utför följande procedurer.
- Var försiktig när du utför följande procedurer, eftersom knivarna är mycket vassa.
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