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Tak, fordi du købte en Worx Find My Landroid. 

Support 
www.worx-europe.com/support

Webside for Landroid-ejere 
https://account.worxlandroid.com/login

Vi er her for at hjælpe:

DK



Sikkerhed først
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ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle 
instruktioner.

Manglende overholdelse af advarslerne og instruktionerne kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Læs omhyggeligt instruktionerne for sikker betjening af maskinen.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

RF-eksponeringskrav
For at opfylde RF-eksponeringskravene skal der opretholdes en adskillelsesafstand på 200 mm eller mere mellem denne enhed 
og personer under betjening af enheden.
Betjeninger på tættere afstand anbefales ikke. 
Antennen, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med nogen anden antenne eller sender. 

Vedligeholdelse
1)  Få dit udstyr serviceret af en kvalificeret reparatør, der kun bruger identiske reservedele. 

Dette vil sikre, at udstyrets sikkerhed opretholdes.
2)  Udfør aldrig service på beskadiget batteri. 
Service af batteriet bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

Symboler

Læs brugsanvisningen.

Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Aflevér til genbrug, hvor faciliteter findes. 
Forhør dig hos din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug.
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 Bliv fortrolig med

HVAD ER DER I KASSEN
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Find My Landroid-modul

3 anti-manipuleringsskruer

A 

B 

A 

B
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Bliv fortrolig med

HVORDAN DET FUNGERER
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Find My Landroid-indstilling sporer din Landroid i tilfælde af tyveri og giver Landroid mulighed for at fungere, hvis der ikke er 
nogen Wi-Fi-dækning i din have.
Find my Landroid bruger GPS og en mobilnetværksforbindelse til hele tiden at være tilsluttet internettet; på denne måde 
behøver du ikke Wi-Fi for at kontrollere din plæneklipper via appen.

Geofenceområde
Hvis din Landroid tages uden for geofenceområdet, får du straks besked på din smartphone via Landroid-appen. Du vil 
kunne låse robotten og spore den. Vær opmærksom på, at hvis FML er i “deep sleep” (dyb søvn)-tilstand, vil beskeden blive 
forsinket med et par minutter (se nedenfor). Du kan indstille geofenceområdet i appen. Tag i betragtning, at der er et lille 
toleranceområde (30 m fra geohegnet): hvis du vil teste Find My Landroid, skal du bringe Landroid lidt længere væk.

Backupbatteri
Find my Landroid har et backupbatteri: Hvis hovedbatteriet fjernes eller Landroid slukkes, forbliver det tilsluttet i en uge. I 
disse tilfælde går Find My Landroid i “deep sleep” (dyb søvn)-tilstand for at spare på batteriet: Den vågner op i to minutter 
hvert tiende minut og forsøger at oprette forbindelse til GPS og kommunikere sin position. Efter et stykke tid, for at forlænge 
batteriets levetid, reducerer, Find My Landroid antallet af meddelelser. Den sender en hvert 30. minut og derefter en hver time.
Hvis du villigt fjerner batteriet fra din Landroid eller blot slukker den for at opbevare den et sted inden for geofenceområdet 
(f.eks. i garagen), vil Find My Landroid fortsætte med at virke i en dag. Derefter går den i “storage mode” (opbevaringstil-
stand), og den stopper med at sende meddelelser.
 

Forudbetalt SIM-kort
Find My Landroid giver dataforbindelse med dets multi-IMSI-SIM-kort, der fungerer sammen med en lang række telekomu-
dbydere. 
Det medfølgende SIM-kort er forudbetalt i tre år, hvorefter det kan fornyes mod et lille årligt gebyr. En mail med alle detaljer 
om fornyelse vil blive sendt, når udløbet er nær. 
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Kom godt i gang

INSTALLATION

vælg derefter “Installér”
og fortsæt trin for trin- 
instruktionerne på appen.

For at installere Find My 
Landroid skal du bare 
åbne appen og vælge 
“Find My Landroid”.

Vellykket installation af Find My Landroid-modulet vises på appens startskærm (Find My Landroid-symbolet bliver orange). Ved at 
trykke på det orange symbol på Find My Landroid får du adgang til de yderligere trin for at fuldføre FindMyLandroid-indstillingerne.
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Hurtig reference

Fejlfinding
Sørg for, at dit Find My Landroid®-modul er sikkert installeret, og følg nedenstående handlinger, hvis din Landroid® ikke 
fungerer korrekt. Hvis disse ikke identificerer og løser problemet, skal du kontakte din serviceagent.

Symptom Årsag Årsag

Positionen for Landroid® kan 
ikke vises nøjagtigt i appen, 
eller dens position kan ikke 
detekteres.

GPS-signalet påvirkes af vejret eller 
forstyrrelser. 

1.Kontrollér og sørg for, at: Landroid® ikke vender 
på hovedet eller på siden; Landroid® ikke er 
dækket af nogle metalgenstande.
2.Tag Landroid® til et åbent område, hvor det kan 
få et mobilsignal.  

Du bruger ikke den nyeste version 
af Landroid®-appen.

Opdatér Landroid®-appen til den nyeste version.

Landroid® afgiver ikke en 
alarm, når den er uden for 
geohegnet.  

Selve softwaren til Landroid® er ikke 
den nyeste.

Opdatér softwaren til Landroid®, inden du bruger 
modulet

Der er et lille toleranceområde 
umiddelbart uden for det indstillede 
område for Find My Landroid®.

Bring Landroid® uden for toleranceområdet (ca. 
30 m fra geohegnet) for at kontrollere, at Find My 
Landroid® fungerer.

Find My Landroid®-modulet er 
slukket.

Tænd for Landroid® og oplad den om nødvendigt. 
Hvis det ikke er nødvendigt at genoplade den, 
genoplades Find My Landroid®-modulet af 
Landroid® PowerShare-batteriet. 
(Landroid® har et indre batteri, der varer en uge 
efter, at den er slukket).

Geohegnet er ikke indstillet, 
eller radius af geohegnet er ikke 
indstillet.

Brug Landroid®-appen til at indstille det korrekt.

Landroid® er slukket.
I dette tilfælde vil alarmen blive sendt 10 minutter, 
efter at Landroid® er bragt uden for geohegnet.

Landroid® fungerer stadig, når 
den er uden for geohegnet.

Geohegnet er ikke indstillet, 
eller radius af geohegnet er ikke 
indstillet. Brug Landroid®-appen til at indstille det korrekt.

Geohegnet er ikke aktiveret.

Landroid® fungerer normalt, 
men kommunikationen 
mellem Landroid® og 
smartphone fungerer ikke 
korrekt.

Mobilnetværksdækningen for Find 
My Landroid® er svag.

Kontrollér, om Find My Landroid® har et svagt 
signal. Hvis ja, så flyt til et område med et godt 
signal.

Find My Landroid-modulet er 
beskadiget.

Gå til https://account.worxlandroid.com/, få adgang 
til din profil og åbn en anmodning ved hjælp af 
formularen

Softwaren til Landroid® er ikke den 
nyeste.

Opdatér softwaren til Landroid®.

Landroid®-appen skal opdateres.
Opdatér din Landroid®-app, inden du bruger 
modulet.

SIM-kortet til Find My Landroid®-
modulet er ikke aktiveret.

Før første brug skal du sørge for at have aktiveret 
SIM-kortet ved at følge proceduren i Landroid®-
appen.

Find My Landroid®-modulet er ikke 
godt forbundet til Landroid®.

Geninstallér Find My Landroid®-modulet. Kontrollér, 
at modulstikket er isat korrekt med et klik.

Landroid® har ingen strøm.

Kontrollér, om skærmen på Landroid® er oplyst. 
Hvis ikke, skal du sende Landroid® tilbage 
til ladestationen til opladning eller starte en 
nødprocedure for at oplade den.

Det forudbetalte SIM-abonnement 
er udløbet.

SIM-kortet har et forudbetalt 3-årigt abonnement. 
Når det er udløbet, skal det fornyes. 
En e-mail med alle detaljer om fornyelse vil blive 
sendt, når udløbet er nær. Når du modtager den, 
skal du følge instruktionerne.
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Hurtig reference
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Landroid® kan ikke opnå 
positionering i realtid, eller 
placeringen af Landroid® kan 
ikke opdateres i realtid.

Modulet er designet til at 
opdatere positioneringen hvert 
10. minut. Når Landroid® har lav 
batterikapacitet, vil tidsintervallet 
for positioneringsopdatering være 
længere.

Dette er normalt. Ingen handling er nødvendig.

Landroid® er blevet slukket i mere 
end 24 timer inden for geohegnet 
for opbevaring.

BEMÆRK: 
1. Find My Landroid®-modulet og Radiolink-modulet kan kun installeres skiftevis. 
     Og tyverisikringsskruen skal fjernes af serviceagenten. 
2. Batteriet i Find My Landroid®-modulet skal udskiftes af serviceagenten.
3. Sørg for, at Landroid® oplades regelmæssigt under opbevaring, en gang hvert halve år anbefales.

4. Find My Landroid®-modulet skal suppleres efter et forudbetalt 3-årigt SIM-abonnement.

Tekniske data
Band Tx (MHz) Rx (MHz) Max (EIRP)

Udsendt effekt (dBm)

EGPRS 900MHZ 880~915 925~960 30

EGPRS 1800MHZ 1710~1785 1805~1880 30

NB-IOT Band3 1710~1785 1805~1880 24

NB-IOT Band8 880~915 925~960 24

NB-IOT B20 832~862 791~821 24

Symptom Årsag Handling
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Hurtig reference

Overensstemmelseserklæring
Vi,
Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Erklærer, at produktet,
Beskrivelse   4G+GPS-modul
Type   WA0862 (2 - betegnelse af maskiner, repræsentativ for 4G+GPS-modul) 
Funktion  GPS-lokalisering + mobilforbindelse

Overholder følgende direktiver,
2014/53/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863 

Det bemyndigede organ, der er involveret
Navn: TIMCO ENGINEERING, Inc (bemyndiget organ CE1177)
Adresse: 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
Certificeringsnr. : TCF-437CC20

Standarder overholder,
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 301 511 V12.5.1, 
EN 303 413 V1.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, Draft EN 301 489-52 V1.1.0, 
EN 301 489-19 V2.1.1, EN 50665:2017, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014+A11:2017

14/05/2020
Allen Ding
Vicechefingeniør, testning & certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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