
Programmering
Kontrolpanel og menu

Programmering
Når du har installeret din Landroid®M, er den klar til at blive programmeret til en tidsplan efter eget ønske. For at programmere din Landroid®M bedes du 
venligst følge vejledningen nedenfor trin for trin.

Menuoverblik

STARTSIDE

Sprog
Tidsformat
Datoformat
Dato- og tidsindstilling
Regn forsink start
Automatisk arbejdstid
Tilpas arbejdstiden
Brugerdefinér arbejdsområde
Aktiver afgrænsning
Ændring af PIN-kode
Alarmniveau

Generelle indstillinger   

Arbejdstid  

Sikkerhed  

Start
For at kickstarte din Landroid®M, skal du først trykke  indtil Landroid®M starter, og indtaste standard PINKODEN 0000, og derefter trykke .  

 er genvejsknappen, som beder din Landroid®M om at slå græsset.
Tryk  og luk coveret for at fortsætte arbejdet og tryk  og luk coveret for at få Landroid®M til at oplade og slå græsset tæt ved afgrænsningskablet 
på samme tid. Din Landroid®M fortsætter med at køre, indtil den løber tør for batteri, og vender tilbage til opladningsbasen. Når opladningen er færdig, vil 
Landroid®M automatisk genoptage græsslåning. Hvis den er færdig med græsslåning, vil den forblive parkeret i opladningsstationen.
Standardindstillingen er 800m2 - Se Autogræsslåning Tidsplan. Hvis tiden ikke er i tidsplanen, skal du trykke på START og lukke låget for at starte.
Hvis du ønsker at ændre tidspunktet for græsslåningen eller andre indstillinger, skal du følge vejledningerne nedenfor.

Indstillinger
Tryk på OK for at åbne undermenuen.
Brug  tasterne til at vælge mellem ”Generelle indstillinger”, ”Arbejdstid” og ”Sikkerhed”. Tryk herefter på OK.

1. Generelle indstillinger (  )

TILBAGE
Tilbage til forrige menupunkt

STARTSIDE
Viser statussen på dine indstillinger.

Opad
Nedad
OK 
Bekræfter en indstilling.
Bemærk: Sørg for at 
bekræfte dine valg inden for 
30 sek., ellers går skærmen 
tilbage til forrige menupunkt.

TÆND/SLUK
Tænder og slukker for din Landroid®M.

NUMERISK 
TASTATUR

Indtast tal under indstilling 
af ur og dato.

HJEM
Sender Landroid®M til 

opladningsstationen 
under drift og aktiverer 

opladningen

START
Genvejsknap til at starte 

græsslåning.

STOP
For at stoppe Landroid®M 

under normal drift og 
opladning. 
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Luk atid paneldækselet efter 
programmering, da din Landroid®M 
ikke vil bevæge sig med det åbent.



BEMÆRK: Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode, slukkes din Landroid®M automatisk.
Tænd på tænd/sluk-knappen, og indtast den rigtige PIN-kode, hvorefter din Landroid®M tænder igen.
ADVARSEL: Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, skal du være opmærksom på, at din Landroid®M ikke kan gendannes, hvis du glemmer din PIN-kode. Skriv 
venligst din PIN-kode her, og gem dette ark på et sikkert sted til senere brug. Eller du kan registrere din Landroid®M online og indtast din PIN-kode der. Herefter vil 
du altid kunne finde din PIN-kode online på www.worxlandroid.com.

2. Arbejdstid (  )

3. Sikkerhed (  )

Din PIN-kode

ZONE 3
20%

ZONE 4
25%

ZONE 1
30%

ZONE 2
25%

Landroid®M WG790E - Tidsplan for automatisk græsslåning.

Areal 
m2

Driftstid for 
automatisk græss-

låning - timer
Driftstid 
mandag

Driftstid 
tirsdag

Driftstid 
onsdag

Driftstid 
torsdag

Driftstid 
fredag

Driftstid 
lørdag

Drift-
stid 

søndag

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 / /
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Bemærkninger
• Hvis ovenstående fejlmelding vises på skærmen, løs da først problemerne og tryk derefter “O” for at nulstille.
• Før du tænder for strømmen, skal du altid tjekke, om din Landroid®M er inden for dens område. Hvis ikke, vises beskeden "uden for arbejdsområdet” på 

skærmen. Denne besked vises også, hvis din Landroid®M står oven på grænsekablet, mens den tændes.
• Hvis, af en eller anden årsag – f.eks. ved en fest, hvor børnene leger – hvis du ønsker at parkere din Landroid®M i opladningsstationen: Åbn tastatur-vinduet, 

tryk på knappen med et hjem-symbol på  og luk vinduet. Herefter kører din Landroid®M tilbage til opladningsstationen, hvor den bliver stående. Bemærk 
venligst, at din Landroid®M slukker, når den er ladet helt op. 

• Hvis en fejlbesked bliver ved med at komme frem på det samme sted på din græsplæne, kan det være et problem med grænsekablet. Her bedes du venligst 
se opsætningsvejledningerne og kontrollere din opsætningen med hjælp fra disse vejledninger.

• Hvis din plæne er inddelt i to separate områder, forbundet med en korridor på under 1 m, hvor det ene ikke har en opladningsstation: Når Landroid®M løber 
tør for strøm, skal du manuelt bære den til opladningsstationen, tænde for strømmen, trykke på knappen med symbolet ”Hjem”, hvorefter opladningen vil 
begynde.

• Hvis Landroid®M en gang imellem opfører sig unormalt, kan du prøve at genstarte den. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte WORX Service-
centeret for at få hjælp.

• Du må ikke spule maskinen med en trykspuler. Dette kan beskadige batteriet og maskinen. 
• Din Landroid®M software kan opdateres, når der fremkommer nye versioner. Software versionen vises I displayets nederste højre hjørne. Manualen I boksen 

er baseret på default softwaren i masseproduktionen. Nogle nye features/funktioner i den nye version eksisterer muligvis ikke i den nyeste manual. Hvis du 
finder nogle indstillinger, som ikke er i manualen, venligst gå til www.worxlandroid.com for at downloade den nyeste manual. Du kan tjekke den software 
version, der er installeret på din maskine, ved at trykke på ON/OFF-knappen.

Funktionsbeskeder
Slår græsset i henhold til det indstillede program.

Når den fornemmer regn, vil din Landroid®M vende tilbage til opladningsstationen og blive der, så længe du 
har indstillet den til det. Ved tørt vejr vil Landroid®M's CPU automatisk igangsætte forsinkelse og nedtælling og 
derefter overgå til klipning. Hvis du vil have, at din Landroid®M skal begynde igen før dette tidspunkt, skal du 
blot slukke og tænde for den igen.

Den skal oplades, og den holder op med at klippe på dens vej tilbage til opladningsstationen.

Opladningen er i gang – spændingen og opladningsprocenten vises på skærmen.

Enhed i standby og vil starte i henhold til dens indstillinger.

Fejlbeskeder
1.  Hvis din Landroid®M er udenfor dens område: sluk for strømmen og flyt din Landroid®M til dens område. 

Tænd for strømmen.
2.  Hvis din Landroid®M er inden for dens område: Kontrollér, at LED-lyset på opladningsstationen er tændt. 

Hvis ikke, skal du tjekke stikket til stikkontakten. Hvis LED-lyset stadig ikke er tændt, skal du tjekke, om 
grænsekablet er ordentligt forbundet til klemmerne på opladningsstationen.

3.  Hvis problemet fortsætter, skal du tjekke, om grænsekablet er blevet skåret over.

Se venligst ”Programmering” for at genindstille din PIN-kode.

1.  Sluk for strømmen. 
2.  Vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der er noget, som forhindrer klingeskiven i at dreje rundt. 
3.  Fjern mulige forhindringer.
4.  Vend din Landroid®M om igen og stil den på et sted med kort græs.
5.  Tænd for strømmen.

1.  Sluk for strømmen. Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. 
2. Tænd for strømmen.
3.  Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om 

der er noget, som forhindrer hjulene i at dreje rundt. 
4.  Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.

1.  Sluk for strømmen. 
2.  Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer.
3.  Tænd for strømmen.
4.  Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen, sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om der 

er noget, som forhindrer hjulene i at dreje rundt.
5.  Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.

1.  Sluk for strømmen.
2.  Stil din Landroid®M på et sted, som er fri for forhindringer. Tænd for strømmen.
3.  Hvis fejlbeskeden stadig står på skærmen: sluk for strømmen, vend din Landroid®M på hovedet og tjek, om 

der sidder noget fast.
4.  Fjern mulige forhindringer, vend din Landroid®M om igen. Tænd for strømmen.

Vend din Landroid®M om igen.

1.  Forbindelsen mellem opladeren og kontaktpladerne kan være forhindret på den ene eller anden måde.  
2. Tør opladeren og kontaktpladerne af og sørg for, at der ikke er noget, som sidder mellem dem, og stil herefter 

din Landroid®M i opladningsstationen, og sørg for, at der er god forbindelse til kontaktpladerne.

1. Dette betyder, at batteriet er ved at være afladet.  
2. Herefter bør du placere Landroid®M i ladestationen og trykke på TÆND/SLUK-tasten for at starte opladningen.


