
Programmering 
Når Landroid®L  er ferdig installert, er den klar til å bli programmert i henhold til arbeidsplanen. Landroid®L  programmeres ved å følge enkle trinn i veiledningen nedenfor.
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EKontrollpanel og meny

OK
Bekrefte en innstilling
Obs: Sørg for å bekrefte 
innen 30 sekunder, ellers går 
visningen tilbake til forrige 
menyalternativ.

TILBAKE
Tilbake til foregående meny

START
Snarveisknapp for å starte klipping.

Velg ned
Velg opp

STOPP
Åpner det beskyttende dekslet for å 
gi tilgang til tastaturet.
For å stoppe Landroid®L under 
normal drift og lading. 

HJEMMESIDE
Viser status for innstillingene

HJEM
Sender Landroid®L til 

ladebasen når den er i gang 
og aktiverer lading

STRØM PÅ/AV
Slå Landroid®L

på og av

Alltid lukk tastaturskjermen etter 
programmering.
Landroid®L beveger seg ikke når 
skjermen er åpen.

Programmering

HJEMMESIDE

Språk
Klokkeslettformat
Datoformat
Dato og klokkeslett
Forsinket start ved regn

Automatisk arbeidstid
Tilpass arbeidstid
Tilpasse arbeidsområdet
Aktiver grensekutt

Bytte PIN-kode
Alarmnivå

Generelle innstillinger   

Arbeidstid  

Sikkerhet  

Menyoversikt



OBS:  Hvis du vil slå av Landroid®L under innstillingen, må du først trykke på   og deretter på   .
Hvis du angir feil PIN-kode, slås Landroid®L  automatisk av. Landroid®L aktiveres igjen ved å slå den på   med -tasten og deretter angi riktig PIN-kode.

ADVARSEL: Hvis du vil aktivere PIN-koden, må du huske at det ikke er mulig å tilbakestille Landroid®L hvis du glemmer PIN-koden. Du må skrive PIN-koden din her 
og lagre dette arket på et sikkert sted, slik at du har det til senere bruk. Det er kanskje enda smartere å registrere Landroid®L elektronisk, og notere PIN-koden der. Du 
finner alltid igjen PIN-koden på Internett, på: www.worxlandroid.com.
PIN-koden din
Hvis du skriver feil PIN, vises  PIN-kode FEIL . Slå Landroid®L av og på igjen ved å trykke på    .
Den store, røde STOPP-knappen kan også brukes som nødstopp. Du starter Landroid®L på nytt ved å lukke tastaturskjermen. 

PIN-koden din

Landroid®L WG792E - Tidsplan for automatisk gressklipping.
Om-
råde   
m2

Automatisk drift-
stid for gressklip-

ping – timer
Klippetimer 
på mandag

Klippetimer 
på tirsdag

Klippe-
timer på 
onsdag

Klippetimer 
på torsdag

Klippetimer 
på fredag

Klippe-
timer på 
lørdag

Klippetimer 
på søndag

100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 5 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 / /
300 6 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 / /
400 7.5 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 / /
500 10 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 / /
600 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
700 13 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 / /
800 15 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 / /
900 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
1000 18 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 / /
1100 20 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 / /
1200 22.5 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 / /
1300 25 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 / /
1400 26.5 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 / /
1500 28 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 / /
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Funksjonsmeldinger
Klipper gresset iht. angitt program. 

Når den registrerer regn, returnerer Landroid®L til ladestasjonen og blir der i det antall minutter den er 
programmert til. Når Landroid®L CPU blir tørr, vil den automatisk starte nedtellingen av den innstilte tiden 
og deretter starte plenklippingen på nytt. Hvis du vil at Landroid®L skal klippe igjen tidligere, er det bare å slå 
den på igjen.

Landroid®L må lades. Mens den kjører til ladestasjonen, stoppes skjærebladene for å spare strøm.

Lading pågår. Spenning, strømstyrke og antall prosent ladet, vises på skjermen.

I ventemodus. Starter igjen iht. programmet som er valgt.

Feilmeldinger

I Programmering-avsnittet kan du lese om hvordan PIN-koden tilbakestilles.

Snu Landroid®L riktig vei. Åpne tastaturskjermen, og lukk den igjen.

Merknader
• Hvis feilmeldingene ovenfor vises på skjermen, må du først løse problemene, og så trykker du på " " for å tilbakestille.
• Før du slår på strømmen, må du alltid sjekke at Landroid®L er innenfor arbeidsområdet. Hvis ikke, får du feilmeldingen "Utenfor arbeidsområdet". Denne 

meldingen vises også når Landroid®L står oppå grenseledningen når den slås på.
• Hvis du av en eller annen grunn – fest, barn som leker, osv. –Om du ønsker å parkere din Landroid®L  i ladestasjonen: åpne tastaturvinduet, trykk på tasten med 

hjemsymbolet   og lukk så vinduet. Din Landroid®L  vil da kjøre til laderen og bli der. Vær oppmerksom på at Landroid®L  vil slå seg av når den er fullt oppladet.
• Hvis en feil oppstår på samme område av plenen gjentatte ganger, kan det være et problem med grenseledningen. Les gjennom installasjonsintruksjonene 

foran, så får du hjelp til å kontrollere oppsettet.
• Hvis plenen din er todelt og sammenkoblet med en korridor som er kortere enn 1m hvor du ikke har ladebase, må du, når Landroid®L går tom for strøm, flytte 

den manuelt til ladebasen, slå den på, trykke på knappen med hus-symbolet og ladingen vil starte.
• Hvis Landroid®L kjører unormalt en gang i blant, kan du prøve å starte den på nytt. Hvis problemet ikke kan løses, kontakter du en WORX-serviceagent for 

hjelp.
• Ikke vask maskinen med en høytrykksspyler. Dette kan skade batteriet eller maskinen. 
• Din Landroid®L programvare kan oppdateres når nye versjoner er tilgjengelig.  Programvareversjonen vil bli vist i det nedre høyre hjørnet av skjermen. 

Håndboken i esken er basert på standard programvare brukt i masseproduksjon. Noen nye egenskaper/funksjoner på den nye versjonen finnes kanskje 
ikke i håndboken. Finner du at noen innstillinger mangler i håndboken, gå til www.worxlandroid.com for å laste ned den siste versjonen. Du kan sjekke 
programvaren som er installert på din maskin ved å trykke på AV/PÅ knappen.

1. Hvis Landroid®L faktisk er utenfor territoriet sitt: Åpne tastaturskjermen, slå av strømmen og flytt 
Landroid®L innenfor klippeområdet. Slå på strømmen igjen og lukk tastaturskjermen..

2. Hvis Landroid®L er inne i arbeidsområdet: Sjekk at LED-lyset på ladestasjonen lyser. Hvis ikke, sjekker du at 
pluggen står i stikkontakten. Hvis LED-lyset fortsatt er av, må du se om grenseledningen er godt festet til 
klemmene på ladestasjonen.

3. Hvis problemet ikke er løst, bør du kontrollere om grenseledningen har blitt kuttet.

1. Åpne tastaturskjermen 
2. Slå av strømmen; 
3. Snu Landroid®L opp-ned og se om det er noe som forhindrer at bladskiven roterer. 
4. Fjern mulige hindringer.
5. Snu Landroid®L riktig vei igjen, og ta den med til et område med kort gress ;
6. Slå på strømmen og lukk tastaturskjermen

1. Åpne tastaturskjermen; 
2. Slå av strømmen og flytt Landroid®L til et område uten hindringer. 
3. Slå på strømmen og lukk tastaturskjermen 
4. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, åpner du tastaturskjermen på nytt; slår av strømmen, snur Landroid®L 

opp-ned og ser om det er noe som hindrer hjulene i å gå rundt. 
5. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®L riktig vei igjen, Slå på strømmen og lukk tastaturskjermen

1. Åpne tastaturskjermen; 
2. Slå av strømmen.; 
3. Flytt Landroid®L til et område uten hindringer;
4. Slå på strømmen og lukk tastaturskjermen
5. Hvis feilmeldingen fortsatt vises, åpner du tastaturskjermen på nytt; slår av strømmen, snur Landroid®L 

opp-ned og ser om det er noe som hindrer hjulene i å gå rundt.
6. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®L riktig vei igjen, Slå på strømmen og lukk tastaturskjermen.

1. Åpne tastaturskjermen og slå av strømmen.  
2. Flytt Landroid®L til et område uten hindringer, slå på strømmen og lukk tastaturskjermen.
3. Hvis feilmeldingen vises fortsatt: slå av strømmen, snu Landroid®L opp-ned og sjekk at det ikke er noe som 

har satt seg fast der.
4. Fjern alle mulige hindringer, snu Landroid®L riktig vei igjen, slå på strømmen og ukk tastaturskjermen.

1. Dette betyr at det er svært lavt batterinivå.
2. I dette tilfellet må du plassere gressklipperen i ladebasen når Landroid®L er slått av. Deretter trykker du på 

PÅ-/av-knappen før lyset blir grønt, og lukker tastaturvinduet for å starte lading.

1. Noe forhindrer kontakten mellom kontaktstrimmelen og ladestrimlene.  
2. Tørk av kontaktstrimmelen og ladestrimlene, og sjekk at det ikke er noe mellom dem. Deretter setter du 

Landroid®L i ladestasjonen, og sjekker at det er god kontakt mellom kontaktstrimmelen og ladestrimlene.


