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Velkommen
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Takk for at du valgte WORX Find My Landroid. 

Kundestøtte
www.worx-europe.com/support

Nettstedet for Landroid-eiere  
https://account.worxlandroid.com/login

Vi er her for å hjelpe:
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Tenk sikkerhet først
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ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og -instruksjoner. 

 Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner, kan du bli utsatt for elektrisk støt, brann eller alvorlig skade.

Les instruksjonene om sikker drift av maskinen nøye.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner til senere bruk.

Krav i forbindelse med RF-eksponering
For å oppfylle kravene i forbindelse med RF-eksponering er det viktig å opprettholde en avstand på minst 200 mm mellom 
dette utstyret og mennesker mens det er i drift.
Vi anbefaler ikke at utstyret er i drift når avstanden til mennesker er mindre enn 200 mm. 
Antennen på denne senderen må ikke plasseres sammen med andre antenner eller sendere. 

Vedlikehold
1) Utstyret skal kun vedlikeholdes av kvalifiserte serviceteknikere og det må kun brukes identiske 

utskiftingsdeler. 

Dette ivaretar sikkerheten til utstyret.
2) Du må aldri forsøke å reparere et skadet batteri. 
Batteriservice må kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceleverandører.

Symboler

Les brukermanualen.

Elektriske produkter skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall. 
Lever elektriske produkter til din lokale gjenvinningsstasjon. 
Kontakt kommunen eller forhandleren som solgte deg Landroiden, for mer 
informasjon.
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 Bli kjent med

INNHOLDET I ESKEN
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Find My Landroid-modulen

3 antitukleskruer

A 

B 

A 

B
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Bli kjent med

PRODUKTETS FUNKSJON
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Find My Landroid sporer Landroid-klipperen din i tilfelle den blir stjålet og gjør det mulig for klipperen å fungere uten trådløs 
dekning i hagen.
Find my Landroid bruker GPS og mobilnettverket til å sikre kontinuerlig tilkobling til internett. Dette gjør at du kan kontrollere 
klipperen gjennom mobilappen selv om den ikke har tilgang til et trådløst nettverk.

Det elektronisk inngjerdede området
Dersom Landroid-klipperen din havner utenfor geogjerdet, får du omgående melding om det på smarttelefonen gjennom 
Landroid-appen. Du kan både låse klipperen og spore den. Vær oppmerksom på at Find My Landroid-funksjonen kan ha 
gått i «deep sleep» (dvalemodus), og at meldingen i så fall blir noen minutter forsinket (se under). Du kan definere inngjerdin-
gsområdet i appen. Husk toleranseområdet (30 m ut fra geogjerdet), og at du må flytte klipperen mer enn 30 m fra gjerdet 
hvis du vil teste funksjonen.

Ekstrabatteri
Find my Landroid har et ekstrabatteri i tilfelle hovedbatteriet fjernes eller Landroid-klipperen slås av, slik at klipperen forblir 
tilkoblet i én uke. Dersom hovedbatteriet fjernes, går Find My Landroid i «deep sleep» (dvalemodus) for å spare batteristrøm. 
Klipperen aktiveres i to minutter hvert tiende minutt for å prøve å koble seg til GPS og sende posisjonen sin. Etter en stund 
sender Find My Landroid færre meldinger for å spare batteristrøm. Først reduserer den hyppigheten til én melding hvert 30. 
minutt, og deretter til én melding i timen.
Dersom du selv tar batteriet ut av Landroid-klipperen, eller slår den av for å oppbevare den innenfor geogjerdet (f.eks. i 
garasjen), vil Find My Landroid være aktiv i én dag. Etter det aktiveres klipperens «storage mode» (lagringsmodus) og den 
slutter å sende meldinger.

Forhåndsbetalt SIM-kort
Find My Landroid leverer datatilkobling ved hjelp av et multi-IMSI SIM-kort som er kompatibelt med nettverkene til en rekke 
mobilleverandører. 
SIM-kortet som følger med, er forhåndsbetalt for tre år, og det er mulig å fornye det mot en liten årlig avgift. Du mottar en 
e-post med informasjon om fornyelsen når det nærmer seg utløpsdatoen. 
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Komme i gang

INSTALLASJON

Deretter velger du «Install» og 
fortsetter videre i henhold til 
de trinnvise instruksjonene i 
appen.

Når du skal installere Find 
My Landroid, åpner du 
bare appen og velger 
«Find My Landroid».

Så snart Find My Landroid-modulen er riktig installert, blir modulen aktivert på startskjermen på appen (Find My Landroid-symbolet 
blir oransje). For å fullføre programmeringen av innstillingene til Find My Landroid, trykker du på det oransje symbolet.
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Hurtigreferanse

Feilsøking
Hvis Landroid®-klipperen din ikke fungerer på korrekt måte, må du kontroller at Find My Landroid®-modulen er riktig 
installert og utføre handlingene som er beskrevet under. Hvis du ikke finner og retter opp feilen ved hjelp av disse 
handlingene, tar du kontakt med forhandleren.

Symptom Årsak Handling

Landroid®-klipperens posisjon 
vises ikke nøyaktig i appen, 
eller den registreres ikke i det 
hele tatt.

GPS-signalet kan være påvirket av 
været eller andre typer interferens. 

1. Sørg for at: Landroid®-klipperen ikke ligger 
opp-ned eller på siden, og at Landroid®-klipperen 
ikke befinner seg bak eller under metallobjekter 
av noe slag.
2. Flytt Landroid®-klipperen til et åpent område 
der den kan finne et mobilsignal. 

Du bruker ikke den seneste 
versjonen av Landroid®-appen. 

Oppdater Landroid®-appen til den seneste 
versjonen.

Landroid®-klipperen utløser 
ikke alarmen når den går 
utenfor geogjerdet. 

Fastvaren på selve Landroid®-
klipperen er ikke oppdatert.

Oppdater fastvaren på Landroid®-klipperen før du 
bruker modulen.

Vi har innstilt et toleranseområde 
like utenfor grensen som er angitt 
for Find My Landroid®. 

Flytt Landroid®-klipperen utenfor 
toleranseområdet (ca. 30 m fra geogjerdet) for å 
kontrollere om Find My Landroid® fungerer.

Find My Landroid®-modulen er 
avslått.

Slå på Landroid®-klipperen og lad batteriet 
om nødvendig. Hvis batteriet ikke trenger mer 
lading, blir Find My Landroid®-modulen ladet via 
Landroid® PowerShare-batteriet. 
(Landroid® har et innebygd batteri som varer én 
uke etter at klipperen er slått av).

Geogjerdet er ikke innstilt, eller så 
er radiusen til gjerdet ikke angitt.

Angi ønskede innstillinger i Landroid®-appen.

Landroid®-klipperen er avslått.
Hvis dette er tilfelle, vil alarmen utløses 10 
minutter etter at Landroid®-klipperen flyttes 
utenfor geogjerdet.

Landroid®-klipperen fungerer 
fremdeles utenfor gjerdet.

Geogjerdet er ikke innstilt, eller så 
er radiusen til gjerdet ikke angitt. Angi ønskede innstillinger i Landroid®-appen.
Geogjerdet er ikke aktivert.

Landroid®-klipperen 
fungerer som normalt, men 
kommunikasjonen mellom 
Landroid®-klipperen og 
smarttelefonen fungerer ikke 
som den skal.

Mobildekningen for Find My 
Landroid® er dårlig.

Kontroller om Find My Landroid® har for dårlig 
signal. Hvis dette er tilfelle, flytter du klipperen til et 
område med bedre signalforhold.

Find My Landroid-modulen er skadet.
Følg lenken https://account.worxlandroid.com/, 
åpne profilen din og send inn en støtteforespørsel 
ved hjelp av skjemaet

Fastvaren på Landroid®-klipperen er 
ikke oppdatert.

Oppdater fastvaren på Landroid®.

Landroid®-appen må oppdateres.
Oppdater Landroid®-appen før du bruker 
modulen.

SIM-kortet til Find My Landroid®-
modulen er ikke aktivert.

Sørg for at du aktiverer SIM-kortet før du bruker 
modulen for første gang ved å følge prosedyren i 
Landroid®-appen.

Find My Landroid®-modulen er ikke 
riktig installert i Landroid®-klipperen.

Installer Find My Landroid®-modulen på nytt. 
Kontroller at modulkontakten er riktig satt i – du 
skal høre et klikk.

Det virker ikke som om Landroid®-
klipperen har strøm.

Se etter om skjermen på Landroid®-klipperen 
er opplyst. Hvis ikke, må du sende Landroid®-
klipperen tilbake til ladestasjonen for å lade den, 
eller starte nødladingsprosedyren.

Det forhåndsbetalte SIM-
abonnementet er utløpt.

SIM-kortet har et forhåndsbetalt abonnement 
som varer i tre år. Det må fornyes når det er 
utløpt. 
Du mottar en e-post med informasjon om 
fornyelsen når det nærmer seg utløpsdatoen. 
Når du mottar denne e-posten, følger du 
instruksjonene i meldingen.
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Posisjonen til Landroid®-
klipperen registreres ikke i 
sanntid, eller det er umulig 
å oppdatere posisjonen til 
Landroid®-klipperen i sanntid.

Modulen er programmert til å 
oppdatere posisjonen hvert tiende 
minutt. Når Landroid®-klipperens 
batteri er nesten utladet, vil det gå 
lengre tid mellom oppdateringene.

Dette er normalt. Du trenger ikke å foreta deg 
noe.

Landroid® har vært avslått og 
lagret i mer enn 24 timer innenfor 
geogjerdet.

MERK: 
1. Find My Landroid®-modulen og Radiolink-modulen kan ikke være installert samtidig. 
    Antitukleskruen må fjernes av forhandleren eller annen godkjent servicetekniker. 
2. Batteriet på Find My Landroid®-modulen må skiftes ut av forhandleren eller annen godkjent servicetekniker.

3. Sørg for at Landroid®-klipperen lades helt opp regelmessig under lagring. Vi anbefaler å lade den én gang hver 
sjettemåned.

4. SIM-abonnementet for Find My Landroid®-modulen må fornyes etter tre år.

Tekniske data
Bånd Tx (MHz) Rx (MHz) Maks. (EIRP)

utstrålt 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 Årsak Handling

NO



Hurtigreferanse

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

Erklærer at produktet
Beskrivelse   4G+GPS-modul
Type   WA0862 (2 – betegnelse på maskineri som er representativt for 4G+GPS-modulen) 
Funksjon  GPS-lokalisering + mobiltilkobling

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

Teknisk kontrollorgan
Navn: TIMCO ENGINEERING, Inc (teknisk kontrollorgan CE1177)
Adresse: 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
Sertifiseringsnummer : TCF-437CC20

Produktet etterlever følgende standarder:
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, Utkast 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

2020/05/14
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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