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Välkommen
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Tack för att du har köpt Worx Find My Landroid! 

Kundservice
www.worx-europe.com/support

Webbplats för ägare av Landroid
https://account.worxlandroid.com/login

Vi är här för att hjälpa:
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Säkerheten kommer först
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VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla anvisningar. 

 Underlåtenhet att följa varningarna och anvisningarna kan leda till elchock, brand och/eller allvarlig personskada.

Läs igenom anvisningarna noga för en säker användning av maskinen.
Spara alla varningar och anvisningar för framtida referens.

RF-exponeringskrav
För att uppfylla RF-exponeringskraven bör ett separationsavstånd på 200 mm eller mer upprätthållas mellan denna anordning 
och personer under anordningens användning.
Användning på närmare avstånd rekommenderas inte. 
Antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare. 

Underhåll
1)  Låt din utrustning servas av en kvalificerad reparatör som endast använder originalreservdelar. 

Detta säkerställer att utrustningens säkerhet upprätthålls.
2)  Serva aldrig ett skadat batteri. 
Service av batteriet ska endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

Symboler

Läs handboken.

Avfall som utgörs av elektriska produkter ska inte bortskaffas med hushållsavfallet. 
Vänligen återvinn där anläggningar finns. 
Kontakta de lokala myndigheterna eller återförsäljaren för råd om återvinning.

S



  Bli bekant med

VAD FINNS I PAKETET
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Find My Landroid-modul

3 anti-manipuleringsskruvar



Bli bekant med

HUR DET FUNGERAR
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Find My Landroid-tillvalet spårar din Landroid i händelse av att den blir stulen och låter den fungera om det inte finns Wi-Fi-
täckning i din trädgård.
Find My Landroid använder GPS och en mobil nätverksanslutning för en oavbruten Internetanslutning. På detta sätt behöver 
du varken Wi-Fi-nätverk eller RadioLink för att styra din robotgräsklippare med appen.

Geo-inhägnat område
Om din Landroid flyttas utanför det geo-inhägnade området meddelas du omedelbart på din smarttelefon via Landroid-ap-
pen. Du kan låsa roboten och spåra den. Tänk på att om Find My Landroid är i djupt viloläge fördröjs meddelandet med några 
få minuter (se nedan). Du kan ställa in det geo-inhägnade området med appen. Tänk på att det finns ett litet toleransområde 
(30 m från geo-inhägnaden). Om du vill testa Find My Landroid ska du flytta din Landroid en bit längre bort.

Reservbatteri
Find My Landroid har ett reservbatteri. Om huvudbatteriet tas bort eller Landroid slås från, förblir tillvalet anslutet under en 
vecka. I dessa lägen försätts Find My Landroid i djupt viloläge för att spara på batteriet. Det vaknar upp under två minuter var 
10:e minut och försöker att ansluta till GPS och kommunicera sin position. Efter ett tag, för att förlänga batteriets livslängd, 
minskar Find My Landroid antalet meddelanden. Det skickar ett meddelande var 30:e minut och därefter ett meddelande 
varje timme
Om du avsiktligt tar bort batteriet från din Landroid eller slår ifrån och förvarar din robotgräsklippare innanför det geo-inhäg-
nade området (t.ex. i garaget), fungerar Find My Landroid under en dag. Efter detta går det till förvaringsläge och slutar att 
skicka meddelanden.
 

Förbetalt SIM-kort
Find My Landroid tillhandahåller dataanslutning med sitt SIM-kort (multi-IMSI) som fungerar med en mängd olika telefono-
peratörer. Det inkluderade SIM-kortet är förbetalt för tre år framåt. Efter detta kan det förnyas mot en låg årlig kostnad. En 
e-post skickas till dig med alla detaljer om förnyelse när utgången är nära. 
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Komma igång

INSTALLATION

Välj sedan ”Installera” 
   och följ steg för steg 
anvisningarna i appen.

För att installera Find My 
Landroid ska du öppna 
appen och välja 
”Find My Landroid” (Hitta 
min Landroid).

När Find My Landroid-modulen har installerats korrekt visas den på appens startsida (symbolen Find My Landroid blir orange). Ge-
nom att trycka på den orange symbolen Find My Landroid kommer du åt de ytterligare stegen för att slutföra inställningen av Find 
My Landroid.
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Snabbguide

Felsökning
Säkerställ att din Find My Landroid®-modul är säkert installerad och följ åtgärderna nedan om din Landroid® inte fungerar 
korrekt. Om åtgärderna inte identifierar och justerar problemet, kontakta din servicerepresentant.

Symptom Orsak Åtgärd

Positionen för din Landroid® 
visas inte korrekt i appen 
eller dess position kan inte 
detekteras.

GPS-signalen påverkas av vädret 
eller störningar. 

1. Kontrollera och säkerställ att: Landroid® inte är 
upp och ned eller ligger på sidan; Landroid® inte 
är övertäckt av metallföremål.
2. Ta din Landroid® till ett öppet område där den 
kan ta emot en mobilsignal. 

Du använder inte den senaste 
versionen av Landroid®-appen. 

Uppdatera Landroid®-appen till den senaste 
versionen.

Din Landroid® avger inget 
larm när den är utanför geo-
inhägnaden. 

Programvaran för Landroid® är inte 
den senaste.

Uppdatera programvaran för Landroid® innan du 
använder modulen.

Det finns ett litet toleransområde 
omedelbart utanför området som 
har ställts in för Find My Landroid®. 

Placera din Landroid® så att den är utanför 
toleransområdet (ungefär 30 m från geo-
inhägnaden) för att kontrollera att Find My 
Landroid® fungerar.

Find My Landroid®-modulen är 
frånslagen.

Slå till din Landroid® och ladda upp den om 
nödvändigt. Om den inte behöver laddas upp, 
kommer Find My Landroid®-modulen att laddas 
upp av PoweShare-batteriet i din Landroid®. 
(Landroid® har ett invändigt batteri som varar en 
vecka efter det att den har slagits från).

Geo-inhägnaden eller dess radie 
har inte ställts in.

Använd Landroid®-appen för att ställa in den 
korrekt.

Din Landroid® är frånslagen.
I detta fall kommer larmet att skickas 10 minuter 
efter det att din Landroid® flyttas utanför geo-
inhägnaden.

Din Landroid® fungerar 
fortfarande när den är utanför 
geo-inhägnaden.

Geo-inhägnaden eller dess radie 
har inte ställts in. Använd Landroid®-appen för att ställa in den 

korrekt.
Geo-inhägnaden är inte aktiverad.

Din Landroid®fungerar 
normalt men 
kommunikationen mellan 
Landroid® och smarttelefonen 
fungerar inte korrekt.

Mobilnätverkets täckning för Find My 
Landroid® är svag.

Kontrollera om din Find My Landroid® har en svag 
signal. Om så är fallet, flytta den till ett område med 
en bra signal.

Find My Landroid-modulen är 
skadad.

Gå till följande sida https://account.worxlandroid.
com/, gå till din profil och gör en felanmälan med 
hjälp av formuläret.

Programvaran för Landroid® är inte 
den senaste.

Uppdatera programvaran för Landroid®.

Landroid®-appen måste 
uppdateras.

Uppdatera din Landroid®-app innan du använder 
modulen.

SIM-kortet för Find My Landroid®-
modulen har inte aktiverats.

Säkerställ före den första användningen att du har 
aktiverat SIM-kortet genom att följa proceduren i 
Landroid®-appen.

Find My Landroid®-modulen är inte 
väl ansluten till Landroid®.

Återinstallera Find My Landroid®-modulen. 
Kontrollera att modulens kontaktdon sätts in korrekt 
(ett klickljud ska höras).

Landroid® matas inte med ström.

Kontrollera om skärmen på din Landroid® är tänd. 
Om så inte är fallet, skicka din Landroid® tillbaka 
till laddningsbasen för uppladdning eller starta 
nödladdningsproceduren för att ladda upp den.

Det förbetalda SIM-abonnemanget 
har gått ut.

SIM-kortet har ett förbetalt treårigt abonnemang. 
När det har gått ut måste det förnyas. 
En e-post skickas till dig med alla detaljer om 
förnyelse när utgången är nära. Följ anvisningarna 
när e-posten kommer fram.
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Snabbguide
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Din Landroid® kan inte 
uppnå placeringen i realtid 
eller så kan inte positionen 
för Landroid® uppdateras i 
realtid.

Modulen är utformad för att 
uppdatera placeringen var 10:e 
minut. När din Landroid® har en 
låg batterinivå är tidsintervallet för 
uppdaterad placering längre. Detta är helt normalt. Ingen åtgärd krävs.

Landroid® har varit frånslagen mer 
än 24 timmar inuti geo-inhägnaden 
för förvaring.

ANMÄRKNING: 
1. Find My Landroid®-modulen och Radiolink-modulen kan endast installeras alternativt. 
     Anti-manipuleringsskruven måste tas bort av servicerepresentanten. 
2. Batteriet i Find My Landroid®-modulen måste bytas ut av servicerepresentanten.
3. Säkerställ att din Landroid® laddas upp regelbundet under förvaringen, en gång per halvår rekommenderas.
4. Find My Landroid®-modulen måste laddas upp efter ett förbetalt treårigt SIM-abonnemang.

Tekniska data

Band Tx (MHz) Rx (MHz)
Max. (EIRP)
sändningseffekt 
(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 Orsak Åtgärd
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Försäkran om överensstämmelse
Vi,
Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

försäkrar att produkten
Beskrivning 4G+GPS-modul
Typ  WA0862 (2 - identifiering av maskinen, representativt för 4G+GPS-modul) 
Funktion  GPS-lokalisering + mobilanslutning

Överensstämmer med följande direktiv
2014/53/EU, 2011/65/EU och (EU) 2015/863 

Det berörda anmälda organet
Namn: TIMCO ENGINEERING, Inc (anmält organ CE1177)
Adress: 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
Certifieringsnr : TCF-437CC20

Uppfyller standarderna i
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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