
Programavimo
Valdymo pultas ir meniu 

Programavimas 
Po to, kai Landroid®M sėkmingai įdiegiate, dabar jį galima užprogramuoti pagal jūsų tvarkaraštį. „Landroid®M“ programuojamas tiesiog nuosekliai 
atliekant toliau nurodytus veiksmus.

Meniu apžvalga

GRĮŽTI
Atgal į apdorojimo meniu

PAGRINDINIS PUSLAPIS
Rodo nustatymų būklę.

Aukštyn

Žemyn
OK 
Patvirtinia nuostatas.
Pastaba. Nuostatą patvirtinkite per 30 sekundžių, 
kitaip ekrane vėl bus rodoma ankstesnė meniu 
parinktis.

MAITINIMO ĮJ./IŠJ.
Įjungia ir išjungia Landroid®M 

KLAVIATŪROS SKAIČIAI
Įveskite skaičius laikui ir datai nustatyti.

NAMŲ mygtukas
Darbo metu nusiunčia Landroid®M į jo įkrovimo 

pagrindą
ĮJUNGTI

Spartusis klavišas žolės pjovimui pradėti.

IŠJUNGTI
„Landroid®M“ išjungti, kai jis veikia (įskaitant 
krovimą)/ Įspėjimas apie klaidos atitaisymą.

LT

PAGRINDINIS PUSLAPIS

Kalba
Laiko formatas
Datos formatas
Nustatyti datą ir laiką
Atidėjimas dėl lietaus

Automatinis darbo laikas
Pritaikytas darbo laikas

Suaktyvinti PIN kodą
Keisti PIN kodą
Signalo lygis

Bendrieji nustatymai   

Darbo laikas  

Apsauga  

Įjungti
Norėdami greitai įjungti „Landroid®M“, Pirmiausiai spauskite  , kol „ Landroid®M“ įsijungs, o tada paspauskite      .

 yra spartusis klavišas, kuriuo „Landroid®M“ duodama komanda pradėti pjauti žolę. Paspauskite , kad darbas būtų tęsiamas, ir paspauskite  
kad, „Landroid®M“ sugrįžtų į krovimo bazę ir tuo pat metu nupjautų šalia ribojimo vielos esančią žolę.„Landroid®M“ veikiant naudotojo nustatytu ir 
automatinio veikimo režimais, jis automatiškai sugrįš į krovimo bazę nepjaudamas žolės. „Landroid®M“ veiks be perstojo, kol bus visiškai išeikvota 
akumuliatoriaus energija, tada jis sugrįš š krovimo bazę. Pabaigus krovimą, „Landroid®M“ automatiškai vėl pradės pjauti žolę arba, jeigu žolė jau 
nupjauta, jis pasiliks krovimo bazėje. 
Jeigu norite pakeisti darbo laiką arba kitas nuostatas, atlikite toliau aprašytus veiksmus: 

Nustatymas
Norėdami įeiti į meniu, spauskite OK.
Mygtukais  pasirinkite Bendrąjį nustatymąarba Apsaugą. Tada spauskite OK.

1. Bendrasis nustatymas (  )



Pastaba: Jei įvedėte klaidingą PIN kodą, Landroid®M išsijungs automatiškai.
Įjunkite prietaisą, paspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką, įveskite teisingą PIN kodą, tada vėl įjunkite „Landroid®M“.
Įspėjimas: Jei nusprendžiate PIN kodą pakeisti, turėkite omenyje, kad nebus galimybės Landroid®M atkurti, jei PIN kodą pamiršite. Užsirašykite PIN 
kodą ir laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte pasinaudoti juo ateityje. Geriausiai būtų, jeigu užregistruotumėte savo „Landroid®M“ internetu ir ten 
įrašytumėte PIN kodą. PIN kodą bet kuriuo metu rastumėte internete, adresu  www.worxlandroid.com.

Teie PIN-kood

2. Darbo laikas (  )

3. Apsauga (  )

„Landroid®M“ modelis WG794E – Automatinio žolės pjovimo laiko tvarkaraštis.

Plotas 
m2

Automatinio 
žolės pjovimo 

laikas, val.

Pirmadienis; 
žolės pjovimo 

trukmė,val.

Antradienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

Trečiadienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

Ketvirtadienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

Penktadienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

Penktadienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

Sekmadienis; 
žolės pjovimo 
trukmė, val.

100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 7 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 7:00-8:24 / /
300 8 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 7:00-8:36 / /
400 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
500 13.5 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 7:00-9:42 / /
600 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
700 19 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 7:00-10:48 / /
800 21.6 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 7:00-11:18 / /
900 24.3 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 7:00-11:54 / /
1000 27 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 7:00-12:24 / /



Pastabos
• Jeigu ekrane rodomi pirmiau minėti klaidų pranešimai, pirma atitaisykite problemas, o paskui paspauskite įjungimo mygtuką 

„Start“, kad prietaisas būtų atitaisytas.
• Prieš įjungdami maitinimą, visada patikrinkite, ar „Landroid®M“ yra savo teritorijos ribose. Jeigu ne, ekrane bus rodomas pranešimas „Outside working area“ 

(už darbo zonos ribų). Šis pranešimas taip pat rodomas tada, kai įjungiant „Landroid®M“, jis yra virš ribojimo vielos.
• Jeigu dėl kokios nors priežasties, pavyzdžiui, vakarėlio, žaidžiančių vaikų ir pan., norite, Jeigu norite, kad „Landroid®M“ sugrįžtų į krovimo bazę: atidarykite 

slankiojamą klaviatūros dangtelį, paspauskite mygtuką su namo simboliu   ir uždarykite dangtelį. „Landroid®M“ nuvažiuos į bazę ir joje pasiliks. Įsiminkite, kad 
visiškai įkrovus „Landroid®M“, jis bus išjungtas.

• Jeigu klaida nuolat įvyksta toje pačioje vejos vietoje, tikriausiai problema susijusi su ribojimo viela, todėl skaitykite pirmiau aprašytą instaliacijos instrukciją bei 
pagal ją patikrinkite, kaip nutiesėte vielą.

• Jeigu veja yra padalyta į dvi atskiras zonas, sujungtas mažesniu nei 1m koridoriumi, vienoje iš kurių nėra krovimo bazės: Vejapjovei „Landroid®M“ išsikrovus, 
perneškite ją į krovimo bazę, atidarykite klaviatūros dangtelį, įjunkite maitinimą, paspauskite mygtuką su namo simboliu ir krovimo procesas bus pradėtas.

• Jeigu „Landroid®M“ retkarčiais pradėtų veikti netinkamai, pabandykite jį paleisti iš naujo. Jeigu problemos išspręsti nepavyktų, kreipkitės pagalbos į „WORX“ 
techninės priežiūros atstovą.

• Neplaukite prietaiso aukšto slėgio vandens valymo įrenginiais. Antraip gali būti sugadintas prietaiso akumuliatorius. 

Funkciniai pranešimai
Pjaunama žolė pagal nustatytą programą.

Pajautęs lietų, „Landroid®M“ sugrįš š krovimo bazę ir ten pasiliks tiek laiko, kiek esate užprogramavę. 
Esant giedram orui „Landroid®M“procesorius automatiškai įjungs delsos režimą ir atgalinį laiko 
skaičiavimą, o paskui vėl pradės pjauti žolę. Jeigu norite, kad „Landroid®M“ pradėtų pjauti žolę 
nedelsiant, tiesiog išjunkite jį, o paskui vėl įjunkite, bet tik tada, kai lietaus jutiklis bus sausas; arba galite 
nustatyti 0 min. trukmės delsos laiką.

Reikia pakartotinai įkrauti – keliaujant į bazę, pjovimo peiliai neveikia, kad būtų taupoma energija.

Vyksta įkrovimas – ekrane rodoma įtampa, elektros srovės stiprumas ir įkrovimas procentais.

Parengties režimas; pasileis pagal nustatytą programą.

Klaidų pranešimai
1. Jeigu „Landroid®M“ tikrai yra už savo teritorijos ribų: Išjunkite maitinimą ir grąžinkite „Landroid®M“ į jo 

teritoriją.  Įjunkite maitinimą. 
2. Jeigu „Landroid®M“ yra savo teritorijos ribose: patikrinkite, ar šviečia krovimo bazės šviesos diodas. Jeigu ne, 

patikrinkite, ar tinkamai į elektros lizdą įkištas kištukas. Jeigu šviesos diodas vis tiek nešviečia, patikrinkite, ar 
ribojimo viela tinkamai prie krovimo bazės gnybtų.

3. Jeigu problemos išspręsti nepavyktų, patikrinkite, ar kur nors nukirsta ribojimo viela.

Žr. skyrių „Programavimas“, kaip atitaisyti savo PIN kodą.

1. Išjunkite maitinimą. 
2. Apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar peilių diskui niekas netrukdo suktis. 
3. Pašalinkite bet kokius galimus užsikimšimus.
4. Vėl atverskite „Landroid®M“  ir padėkite jį ant žemos žolės arba pareguliuokite pjovimo aukštį;
5. įjunkite maitinimą.

1. Išjunkite maitinimą. Padėkite „Landroid®M“  ten, kur nėra jokių kliūčių. 
2. įjunkite maitinimą.
3. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas, išjunkite maitinimą; apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar 

ratukams niekas netrukdo suktis. 
4. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.

1. Išjunkite maitinimą. 
2. Padėkite „Landroid®M“  ten, kur nėra jokių kliūčių. 
3. įjunkite maitinimą.
4. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas, išjunkite maitinimą; apverskite „Landroid®M“ ir patikrinkite, ar 

viršutinis gaubtas neužkimštas kokiais nors nešvarumais.
5. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.

1. Išjunkite maitinimą.
2. Nuneškite„Landroid®M“ ten, kur nėra jokių kliūčių, ir įjunkite maitinimą.
3. Jeigu vis tiek rodomas šis klaidos pranešimas: Išjunkite maitinimą, apverskite „Landroid®M“ ir patikirnkite, ar 

po juos niekas neįstrigo.
4. Pašalinkite bet kokius strigdančius daiktus, atverskite „Landroid®M“ ir įjunkite maitinimą.

Atverskite „Landroid®M“.

1. Gali būti kažkaip sutrikdytas kontaktas tarp krovimo ir kontaktinių juostelių.  
2. Nuvalykite krovimo ir kontaktines juosteles, įsitikindami, ar jų niekas neužstoja, tuomet dėkite „Landroid®M“ į 

krovimo bazę ir patikrinkite, ar juostelės gerai susijungia.

1. Tai reiškia, kad akumuliatoriaus yra beveik išsikrovęs. 
2. Tokiu atveju galite dėti „Landroid®M“ į krovimo bazę ir paspausti įjungimo/išjungimo mygtuką, kad krovimas 

būtų pradėtas.


