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Vă mulțumim că ați achiziționat robotul pentru tuns gazonul Worx Landroid! 
Total autonom, complet configurabil, agil și eficient, Landroid îngrijește iarba dumneavoastră și vă oferă cel mai bun gazon. Acest manual 

vă va ajuta să folosiți echipamentul.

Suport 
www.worx-europe.com/support

Site-ul proprietarilor Landroid  
www.worx-europe.com/mylandroid

Linia de asistență Servicii clienți
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Suntem aici pentru a vă ajuta:
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. 
A SE PĂSTRA PENTRU REFERINȚE VIITOARE.
           
Atenție: citiți toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile referitoarea la operarea în siguranță a echipamentului. 

Nerespectarea avertismentelor și a 

instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendii și/sau vătămări corporale grave.

• Landroid nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale și mintale, sau fără experiență și  

 cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului de către o persoană 

 responsabilă pentru siguranța acestora

• Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu Landroid

• Landroid poate fi utilizat doar cu unitatea de alimentare cu energie electrică furnizată

Instrucțiuni de siguranță înainte de utilizare
• Citiți instrucțiunile cu atenție. Asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile și v-ați familiarizat cu comenzile și utilizarea 

 corespunzătoare a Landroid

• Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni sau copiilor să utilizeze Landroid

• Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care vizează alte persoane sau bunurile acestora

Pregătirea înainte de utilizare
• Asigurați-vă că ați instalat cablul perimetral corect, în conformitate cu instrucțiunile

• Inspectați periodic zona în care Landroid va fi utilizat și îndepărtați toate pietrele, bețele, cablurile, oasele și alte obiecte străine

• Inspectați vizual periodic pentru a vedea dacă lamele, bolțurile lamelor și ansamblul de tăiere sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți 

 lamele și bolțurile uzate sau deteriorate ca seturi

• Opriți Landroid, scoateți acumulatorul, purtați mănuși de protecție și aveți grijă atunci când inspectați lamele, deoarece rotirea unei lame  

 poate antrena și rotirea celorlalte lame

ATENȚIE! Robotul de tuns gazonul nu ar trebui să fie utilizat fără montarea dispozitivului de protecție

Operarea în siguranță
• Nu utilizați niciodată echipamentul cu dispozitive de protecție defecte sau fără a avea dispozitivul de protecție montat

• Nu apropiați mâinile sau picioarele de părțile rotative 

• Nu ridicați și nu cărați niciodată Landroid în timpul funcționării

• Opriți echipamentul și scoateți acumulatorul înainte de a elimina un blocaj și înainte de a verifica, curăța sau efectua lucrări asupra  

 Landroid

• Nu este permis să modificați designul original al Landroid. Toate modificările sunt efectuate pe propriul risc

• Porniți Landroid conform instrucțiunilor Atunci când butonul de pornire/oprire este apăsat, asigurați-vă că mențineți mâinile și picioarele  

 departe de lamele rotative.

• Nu ridicați și nu cărați niciodată Landroid atunci când este pornit

• Nu amplasați nimic pe partea superioară a Landroid sau pe stația de încărcare

• Nu permiteți utilizarea Landroid cu un disc pentru lamele defect sau cu o carcasă defectă. De asemenea, echipamentul nu ar trebui  

 utilizat cu lamele, șuruburi, piulițe sau cabluri defecte

• Opriți Landroid atunci când nu doriți să îl utilizați o perioadă lungă de timp

• Landroid poate porni doar atunci când a fost pornit și ați introdus codul PIN corect

• Evitați utilizarea Landroid în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales atunci când există riscul de trăsnete

• Nu atingeți componentele mobile periculoase înainte ca acestea să fie complet oprite

• Nu lăsați Landroid să funcționeze nesupravegheat, dacă știți că în apropierea sa sunt animale de casă, copii sau oameni
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ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Atenție: Atunci când robotul pentru tuns gazonul este rotit cu susul în jos, butonul pornire/oprire trebuie să fie în poziția oprire. Butonul 

pornire/oprire trebuie să fie în poziția oprire, iar acumulatorul trebuie să fie scos pe durata tuturor lucrărilor la partea inferioară a carcasei 

robotului, cum ar lucrările de curățare sau de înlocuire a lamelor.

 

• Nu spălați Landroid cu un dispozitiv de spălare sub presiune - din cauza presiunii ridicate, apa poate pătrunde în Landroid și poate  

 deteriora circuitul electronic

• Pentru a evita vătămările corporale, purtați mănuși de protecție atunci când înlocuiți lamele

• Strângeți toate piulițele, bolțurile și șuruburile pentru a vă asigura că Landroid poate opera în condiții de siguranță.

• Inspectați Landroid în fiecare săptămână și înlocuiți componentele uzate sau deteriorate pentru a garanta siguranța

• Asigurați-vă că folosiți modelul potrivit de lamele de rezervă

• Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate folosind stația de încărcare Landroid. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la șocuri electrice  

 sau la încălzirea acumulatorului

• Lucrările de service asupra Landroid trebuie efectuate ținând cont de instrucțiunile producătorului

Recomandare
Vă rugăm să conectați doar unitatea de alimentare cu energie a stației de încărcare Landroid (UAE) la un circuit de alimentare cu energie 

protejat de un dispozitiv de curenți diferențiali reziduali (DDR) cu o intensitate a curentului de declanșare de maxim 30 mA.

Transportarea în siguranță
• Atunci când transportați Landroid pe distanțe mari este necesar să utilizați ambalajul original

• Pentru deplasarea Landroid în siguranță în zona de lucru:

  -  apăsați butonul STOP pentru a opri cositoarea 

  -  îndepărtați cositoarea și discul cu lamele de carcasă

Siguranța acumulatorului
• Nu demontați, deschideți sau tăiați ansamblul de acumulatori

• Nu scurtcircuitați ansamblul de acumulatori Nu depozitați întâmplător ansamblurile de acumulatori într-o cutie sau într-un sertar unde se  

 pot scurtcircuita reciproc sau unde pot fi scurtcircuitate de către materiale conductoare 

• Atunci când ansamblul de acumulatori nu este utilizat, păstrați-l departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie,  

 șu ruburi sau alte obiecte metalice de mici dimensiuni care pot realiza o conexiune între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor  

 acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu

• Nu expuneți ansamblul de acumulatori la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui   

• Nu supuneți ansamblul de acumulatori unor șocuri mecanice

• În cazul înghițirii unei celule sau a ansamblului de acumulatori, solicitați imediat sfatul medicului

• Păstrați ansamblul de acumulatori curat și uscat

• Ansamblul de acumulatori oferă cele mai bune performanțe atunci când operează la temperaturi de aproximativ 20°C

• Atunci când eliminați ansamblurile de acumulatori, păstrați ansamblurile de acumulatori cu sisteme electrochimice diferite separate  

 unele de celelalte

• Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de Worx. Nu folosiți niciun alt încărcător decât cel furnizat în mod specific pentru utiliza 

 rea cu Landroid. Un încărcător potrivit pentru un singur tip de ansamblu de acumulatori poate crea un risc de incendiu atunci când este  

 utilizat cu un alt ansamblu de acumulatori

• Nu utilizați niciun ansamblul de acumulatori care nu este proiectat pentru a fi utilizat cu echipamentul

• Nu lăsați ansamblul de acumulatori la îndemâna copiilor

• Eliminați în mod corespunzător acumulatorul. Returnați acumulatorii uzați la punctul local de colectare sau de reciclare

Echipament din clasa III
• Deșeurile de echipamente electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați, dacă există astfel de  

 facilități. Solicitați autorităților locale sau vânzătorului recomandări privind reciclarea

ATENȚIE! Landroid poate fi periculos dacă este utilizat necorespunzător. Citiți cu atenție Manualul operatorului și asigurați-vă că ați 

înțeles conținutul înainte de a utiliza robotul dumneavoastră Landroid

ATENȚIE! Mențineți o distanță de siguranță față de echipament, în timpul funcționării

ATENȚIE! Opriți echipamentul și îndepărtați acumulatorul înainte de a lucra la sau de a ridica echipamentul

ATENȚIE! Nu vă urcați pe echipament
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26 cm
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10,2 inch.
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A B C D

E
F

G

H

I

J

K

L

1  Worx Landroid M 

2  conectori de reparare a cablurilor 

3 seturi de lamele de rezervă

1 cheie imbus

1 platformă de încărcare

8 șuruburi

țăruși pentru cablu (WR142E x 210 - WR143E x 250) 

1  unitate de alimentare cu energie 

cablu perimetral (WR142E 150m - WR143E 180m)

1  acumulator 20V 4.0Ah

2  dispozitiv de măsurare a distanței pentru cablul de delimitare

1  ruletă Bertelsen
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H 

I 
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K 
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CE ESTE INCLUS ÎN PACHET
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A

B

Find My Landroid / Radio Link fantă

Oprire de siguranță

Senzor de ploaie

Contact de încărcare

 Fantă Off Limits

Port USB

 Fantă Voice Control

Fantă acumulator

Reglarea înălțimii de tăiere

Capac cu deschidere

Orificiu microfon

Interfață

 Fantă ACS

CUNOAȘTEREA
LANDROID
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CUM FUNCȚIONEAZĂ LANDROID

În secțiunea următoare, dorim să vă ajutăm să înțelegeți mai bine cum funcționează Landroid.

Landroid este un echipament autonom, capabil să opereze independent. Robotul știe când trebuie să se deplaseze la platforma de 

încărcare, detectează ploaia cu ajutorul senzorilor, se poate opri dacă identifică o problemă și știe să se oprească, să meargă înapoi și să 

se întoarcă atunci când se lovește de un obstacol aflat în calea sa. Pentru a preveni un accident, Landroid va opri automat rotirea discului 

cu lame dacă robotul detectează că este ridicat de pe sol.

Funcție de autoîncărcare

Atunci când robotul dumneavoastră Landroid trebuie să se reîncarce, acesta se va opri din deplasare și va urma cablul perimetral în sens 

antiorar înapoi spre platforma de încărcare. După finalizarea încărcării, Landroid va reveni automat la tunderea gazonului sau va rămâne 

pe platforma de încărcare, în funcție de programul de tundere a gazonului.   

Gestionarea marginilor

Landroid este programat să tundă iarba de-a lungul perimetrului gazonului dumneavoastră o dată pe săptămână, în ziua de luni. Dacă 

doriți să schimbați această setare implicită, o puteți modifica folosind smartphone-ul dumneavoastră sau panoul de comandă din 

meniurile „Work time-Customise Work time”. 

A se vede instrucțiunile detaliate de la sfârșitul acestui manual.

Senzor de ploaie

Landroid este 100% rezistent la intemperii. Însă tunderea unui gazon ud nu vă oferă cele mai bune rezultate. Landroid este echipat cu un 

senzor de ploaie care detectează ploaia și îi transmite robotului Landroid să se oprească din tunderea gazonului și să revină la platforma 

sa de încărcare.   

Durata de temporizare după ploaie

După o ploaie, Landroid reîncepe tunderea ierbii atunci când iarba nu mai este udă. Durata implicită de temporizare după ploaie este de 

180 de minute. Puteți modifica durata de temporizare după ploaie folosind aplicația Landroid sau din panoul de comandă. A se vede 

instrucțiunile detaliate de la sfârșitul acestui manual.

Programarea automată inteligentă

Landroid se autoprogramează, învață despre gazonul dumneavoastră și își creează programul perfect pentru acesta. Folosind tehnologia 

cloud, Landroid își perfecționează în mod constant ciclurile de tundere a gazonului, adaptându-le la viteza reală de creștere a ierbii. Deși îl 

puteți programa manual, vă recomandăm să profitați de această funcție avansată de autoprogramare prin conectarea Landroid la internet 

și prin utilizarea aplicației Landroid gratuite.   
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Nu mai trebuie să colectați resturi de iarbă

Tunderea zilnică efectuată de către Landroid produce resturi foarte scurte care nu trebuie greblate. Aceste resturi sunt un nutrient organic 

perfect pentru gazonul dumneavoastră. Tunderea frecventă sporește densitatea firelor de iarbă și previne în mod eficient răspândirea buruienilor.   

Tăierea ierbii cât mai aproape de margine

Modelele Landroid M și L au o funcție de tăiere a ierbii cât mai aproape de margine. Lama specială decalată se apropie cât mai mult 

posibil de marginea gazonului, pentru ca dumneavoastră să aveți foarte puțin sau chiar deloc de aranjat.    

Înălțimea de tăiere

Înălțimea de tăiere a robotului Landroid poate fi ajustată între 30 și 60 mm, în pași de câte 10 mm. Înainte de a porni pentru prima dată 

robotul dumneavoastră Landroid, asigurați-vă că iarba nu este mai înaltă de 10 cm. Dacă este mai mare de atât, folosiți o cositoare 

obișnuită, înainte de a tăia iarba folosind Landroid. Dacă doriți să scurtați drastic înălțimea ierbii dumneavoastră, este recomandat să faceți 

acest lucru gradual, ajustând înălțimea de tăiere treptat. 

Securitate și protecție cu cod PIN

Pentru a preveni utilizarea de către persoane neautorizate, Landroid este protejat cu un cod PIN pe care îl puteți configura cu ușurință. 

Dacă Landroid este conectat la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, puteți bloca robotul folosind aplicația de pe smartphone. Dacă este 

necesară securitate suplimentară, avem și o opțiune Find My Landroid care vă permite să monitorizați robotul dumneavoastră Landroid 

prin intermediul unei cartele SIM preplătite.

În cazul fenomenelor meteorologice extreme...

În cazul unei furtuni cu trăsnete, protejați robotul Landroid prin deconectarea platformei de încărcare, deconectarea cablului perimetral 

și asigurându-vă că Landroid nu poate fi încărcat. În timpul iernii și mai ales în cazul temperaturilor foarte scăzute și în cazul zăpezii, vă 

recomandăm să depozitați Landroid în interior. În unele țări, oferim operațiuni de service de iarnă pentru robotul dumneavoastră Landroid pentru 

a vă asigura că este pregătit pentru sezonul de primăvară. Contactați dealerul dumneavoastră sau verificați online pentru mai multe detalii.
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INSTALAȚI LANDROID PE CONT PROPRIU?
ESTE MAI UȘOR DECÂT AȚI CREDE

Instalarea robotului dumneavoastră Worx Landroid este mai facilă, dacă urmați aceste instrucțiuni. În fond, este vorba despre instalarea 

platformei de încărcare și de montarea cablului perimetral pe tot gazonul dumneavoastră. În plus față de prezentul manual, puteți folosi 

ghidul Primii pași inclus în cutie și puteți vizualiza tutoriale video cuprinzătoare pe canalul nostru YouTube*.  

 

* Aceste informații sunt oferite pentru confortul dumneavoastră, însă ele nu înlocuiesc manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță care trebuie citite și înțelese.  

FIECARE MINUT PETRECUT PLANIFICÂND REPREZINTĂ O ECONOMIE DE 10 MINUTE ÎN TIMPUL EXECUTĂRII

Instalarea Landroid este și mai ușoară dacă aveți o idee clară despre ceea ce trebuie să faceți. Planificarea corespunzătoare vă va ajuta să 

evitați greșelile sau nevoia de a repeta instalarea după finalizare. 

La suprafață sau îngropat?
Cablul perimetral Landroid este proiectat să stea pe suprafața gazonului dumneavoastră. Aproape invizibil din prima zi, cablul va fi 

acoperit de sol în câteva săptămâni. Dacă doriți să îngropați cablul, este recomandat mai întâi să montați un țăruș și să testați dacă 

instalarea a fost efectuată în mod corespunzător permițând robotului Landroid să treacă peste perimetru. Acest lucru vă permite să 

verificați totul cu ușurință și, dacă este necesar, să schimbați configurația înainte de îngroparea cablului. Îngropați cablul la doar câțiva 

centimetri în sol, pentru a vă asigura că primiți semnal bun de la cablu.

Planificarea pentru stația de încărcare
Stația de încărcare este locul unde Landroid merge pentru reîncărcarea acumulatorului. De asemenea, este parcarea unde se odihnește 

între două sesiuni de tuns gazonul. 

Identificați o poziție corespunzătoare, ținând cont de următoarele aspecte:

• Este necesară alimentarea cu energie electrică, așadar nu poate fi mai departe de 10 metri de o sursă de alimentare ca.

• Dacă este posibil, alegeți o poziție la umbră, deoarece acumulatorii și încărcătoarele nu preferă supraîncălzirea

• Platforma trebuie să stea pe o suprafață plană, pentru a asigura conectarea corespunzătoare

• Evitați amplasarea în apropierea aspersoarelor pentru irigație 

Parcurgeți 

gazonul 

dumneavoastră 

pentru a planifica 

instalarea

Amplasați 

cablul 

perimetral

Porniți robotul 

Landroid.

Testați și 

pregătiți-vă să 

tundeți gazonul

Conectați 

stația  

de încărcare la o 

sursă de curent 

alternativ

Instalați 

stația de 

încărcare
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Puteți amplasa stația de încărcare pe gazonul dumneavoastră sau pe o suprafață dură, spre exemplu o alee, cu condiția ca gazonul și 

aleea să fie la aceeași înălțime (fără înălțimi diferite). 

Pentru a intra în stație, Landroid are nevoie de o potecă dreaptă de cel puțin 80 de centimetri. Pe partea de ieșire, robotul are nevoie de o 

potecă dreaptă de cel puțin 30 de centimetri înainte de un viraj la stânga (figura 1). Dacă virajul este la dreapta, nu este necesară o potecă 

dreaptă (figura 2).   

Lista de verificare pentru stația de încărcare

  aproape de o sursă de alimentare ca

  la umbră

  potecă dreaptă la intrare; potecă dreaptă la ieșire, dacă este cazul

  teren plat

  fără aspersoare pentru irigație în apropiere

Planificarea pentru cablul perimetral
Cablul trebuie să fie amplasat la o anumită distanță de marginea gazonului. Distanța se modifică în funcție de ceea ce se află de cealaltă 

parte a marginii. Diferite părți ale gazonului dumneavoastră se pot învecina cu diferite lucruri:

1.   Dacă marginea gazonului se învecinează cu o suprafață situată la nivel diferit: păstrați cablul la o distanță de 26 de cm de margine.

2.   Dacă marginea gazonului se învecinează cu o alee la aceeași înălțime: păstrați cablul la o distanță de 10 cm de margine.

3.   Dacă marginea gazonului se învecinează cu pietriș: păstrați cablul la o distanță de 26 de cm de margine, întrucât roțile robotului  

   Landroid ar putea aluneca pe pietriș.

Dacă o latură a gazonului dumneavoastră se învecinează cu gazonul unui vecin care folosește de asemenea un robot de tuns gazonul, 

amplasați cablul dumneavoastră la o distanță de 1 metru de cablul vecinului dumneavoastră, pentru a evita eventualele interferențe. 

80cm30cm

1

80cm

2

26cm 10cm 26cm
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Identificarea zonelor interzise 

Nu doriți ca robotul să decapiteze flori, să facă scufundări sau să taie rădăcinile de copaci care ies din sol. Localizați aceste zone și 

înconjurați-le cu cablu perimetral pentru a preveni accesul robotului Landroid.

Cablul perimetral este un singur cablu conectat la ambele capete la stația de încărcare, astfel încât va trebui să plecați cu cablul de la 

margine, să înconjurați zona pe care doriți să o protejați, apoi să reveniți cu cablul înapoi la margine, conform ilustrației din figura 1.

Dacă zonele care trebuie înconjurate sunt departe de marginea gazonului dumneavoastră sau dacă aveți câteva zone și rădăcini de 

copaci de protejat, această metodă tradițională necesită mult timp.

O alternativă excelentă este să cumpărați opțiunea Landroid Zone interzise. Cu ajutorul acestei opțiuni, înconjurați zonele interzise cu 

un gard digital Off- Limits, care nu trebuie conectat la cablul perimetral (figura 2). Gardul digital Off-Limits este de asemenea foarte bun 

pentru protejarea echipamentului sezonier (de exemplu, o trambulină) sau pentru a proteja modificările noi aduse aspectului gazonului 

dumneavoastră, fără a fi necesară mutarea cablului perimetral.

Identificarea obstacolelor 

Senzorul de obstacole al robotului Landroid poate gestiona obstacolele dure precum copacii, mobilierul sau alte obstacole similare, 

care nu trebuie înconjurate cu cablu perimetral. În cazul în care gazonul dumneavoastră are câteva obstacole sau câțiva copaci la 

distanțe foarte mici, vă recomandăm să achiziționați opțiunea Landroid ACS, un autopilot inteligent cu ultrasunete care permite robotului 

dumneavoastră Landroid să ocolească obstacolele, în loc să se lovească de ele.

21

cablul perimetral

gard digital

PARCURGEȚI GAZONUL DUMNEAVOASTRĂ

Landroid este proiectat pentru a face față celor mai complexe gazoane. Efectuați o inspecție vizuală a gazonului dumneavoastră astfel 

încât să fiți pregătit pentru o instalare fără probleme a cablului perimetral.



ROPrimii pași

13

ACUM SUFLECAȚI-VĂ MÂNECILE. CÂND E GATA, E GATA!
 

Acum că ați planificat toate detaliile instalării, sunteți gata să intrați în acțiune. Înainte de a începe, probabil veți dori să folosiți pentru ultima 

dată cositoarea veche pentru a curăța gazonul și pentru a simplifica instalarea.

Amplasarea stației de încărcare în locul selectat
• Fixați platforma pe sol folosind șuruburile furnizate și cheia imbus furnizată (figura 1)

• Dacă amplasați platforma pe o suprafață dură, fixați-o cu pene și elemente de fixare pentru șuruburi (nu sunt incluse în volumul de livrare)

Conectați un capăt al cablului perimetral la stația de încărcare
• Dezizolați capătul cablului cu o foarfecă (figura 2)

• Deschideți ușa de plastic și introduceți capătul dezizolat în clema roșie din partea stângă (figura 3)

• Treceți cablul prin ghidajul platformei, conform figurii 3

1

OUT

32

Amplasați cablul perimetral în jurul gazonului dumneavoastră
• Utilizați dispozitivul de măsurare furnizat pentru a măsura distanța dintre cablul și margine.

• Dacă există o diferență de nivel la marginea gazonului dumneavoastră, păstrați cablul la 26 de cm de margine (figura 4)

• Dacă nu există o diferență de nivel, păstrați cablul la o distanță de 10 cm de margine (figura 5)

26cm
26 cm

10 cm

10,2 i

4 cm

4

10cm

26 cm

10 cm

10,2 i

4 cm

5
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Fixați cablul pe sol folosind țăruși
• Amplasați țărușii la o distanță de aproximativ 80 de cm unul față de celălalt (figura 6)

• Asigurați-vă că întotdeauna cablul se află aproape de sol (figura 7)   

Realizați insule în perimetru, dacă este cazul
• Protejați straturile de flori, iazurile, rădăcinile copacilor și alte zone înconjurându-le cu cablul perimetral

• Porniți de la margine în unghi drept pentru a ajunge în zona care trebuie protejată

• Înconjurați zona cu cablu, respectând distanța de 26 de cm, până când închideți insula 

• Amplasați cablul întotdeauna în sens orar. Dacă nu respectați această instrucțiune, unitatea de cosire va pătrunde pe insulă.

• Reveniți la marginea gazonului urmând același traseu.

80cm

80cm

80cm

6 7

8

Metoda Bertelsen: cum să creați unghiuri perfecte de 90 de grade, cu colțuri orientate către gazon
Dacă există colțuri cu unghiuri de 90 de grade orientate către interiorul gazonului, folosiți ruleta Bertensen pentru a ajuta robotul Landroid 

să facă întoarceri perfecte (și pentru a elimina riscul ca Landroid să lovească un obstacol aflat pe marginea gazonului, în timp ce 

efectuează această manevră).

26cm

26cm

26cm

9
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Închiderea buclei
De îndată ce ați finalizat amplasarea cablului de-a lungul perimetrului gazonului dumneavoastră, veți reveni la platforma de încărcare.

• Treceți cablul prin ghidajul platformei, până la clemă (figura 10)

• Tăiați excesul de cablu și dezizolați capătul cu o foarfecă

• Introduceți capătul dezizolat în clema neagră din dreapta

Ultimii pași 
Partea plictisitoare s-a terminat! Mai sunt doar câțiva pași de efectuat:

• Conectați stația de încărcare la o sursă de alimentare ca (figura 11)

• Dacă totul este în regulă, LED-ul va lumina verde

• Dacă există probleme de-a lungul buclei, cum ar fi cablul este deteriorat sau capetele cablului nu au fost conectate în mod   

    corespunzător, LED-ul va lumina roșu Verificați ca totul să fie în regulă și consultați secțiunea Întrebări frecvente, în cazul în care   

 problema persistă 

• Deschideți partea din spate a robotului Landroid și introduceți acumulatorul PowerShare în fantă până auziți un clic (figura 12)

IN

10

11

CLICK!

12
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Cutia Landroid include doi conectori impermeabili, de mici dimensiuni, pentru cablul perimetral. Aceștia pot fi utilizați în următoarele situații:

• Atunci când gazonul dumneavoastră ocupă o suprafață mare și aveți nevoie de cablu perimetral suplimentar pentru a finaliza instalarea.  

 Vă rugăm să nu depășiți 350 de metri de cablu perimetral: aceasta este lungimea maximă a perimetrului cablului perimetral

• Atunci când cablul perimetral este tăiat accidental și trebuie să îl reparați

• Atunci când decideți să rearanjați grădina pe viitor și este necesară modificarea instalării originale a cablului perimetral

Conectorii sunt impermeabil și asigură o conexiune electrică optimă. 

• Introduceți ambele capete ale cablului în oricare două orificii ale celor trei orificii ale conectorului; nu este necesară dezizolarea cablurilor 

• Introduceți cablurile complet, până când ambele capete sunt vizibile pe partea cealaltă a conectorului 

• Presați conectorul ferm, folosind un clește

Atenție: nu se recomandă să îmbinați cablul perimetral cu bandă izolatoare sau să folosiți un bloc de borne cu șurub pentru conexiune. 

Un circuit se poate deteriora după o perioadă de timp, întrucât umezeala din sol poate oxida cablul.   

Îmbinarea cablului perimetral  

• Puneți robotul Landroid la încărcat asigurând un contact bun cu platforma (figura 13) LED-ul va lumina intermitent verde; de îndată ce 

 acumulatorul este încărcat complet, LED-ul va lumina verde. 

Lăsați acumulatorul Landroid să se încarce puțin. În timp ce se încarcă vă puteți bucura de o binemeritată pauză: familiarizați-vă cu 

instrucțiunile de mai jos și conectați robotul Landroid la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi.

13
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Familiarizați-vă cu panoul de comandă

Panoul de comandă al robotului Landroid asigură funcțiile cheie într-un design minimalist. 

Pentru funcții avansate, aplicația Landroid gratuită vă oferă opțiuni suplimentare folosind o interfață mai bogată: smartphone-ul 

dumneavoastră.

ACUM PENTRU PARTEA INTERESANTĂ! 
PORNIȚI ROBOTUL LANDROID PENTRU PRIMA DATĂ!

Pornirea robotului Landroid
• Amplasați robotul Landroid în interiorul perimetrului realizat folosind cablul perimetral

• Apăsați butonul pornit/oprit până când ecranul afișează „Welcome”

• Afișajul vă solicită introducerea codului PIN

• Introduceți codul PIN standard AAAA apăsând tasta  (A) de 4 ori

• Ecranul va afișa „PIN code OK”

• Apăsați butonul START, apoi apăsați OK. Landroid va începe să tundă gazonul

• Puteți opri robotul Landroid în orice moment apăsând butonul STOP

• Pentru a trimite robotul Landroid la stația de încărcare, apăsați butonul Home, apoi apăsați OK

Modificare PIN
Pentru a face robotul dumneavoastră Landroid mai sigur, modificați codul PIN implicit AAAA în codul PIN dorit. 

• Porniți robotul Landroid și deblocați-l introducând codul PIN implicit

• Apăsați butonul (D)

• Selectați pictograma lacăt folosind butoanele de navigare  și , apoi apăsați OK

• Ecranul va afișa „Change PIN code”. Apăsați OK pentru a începe procedura

• Ecranul afișează „Old PIN”. Introduceți codul PIN implicit AAAA 

START OK
A

BC D

Mon 11/07 00:00

Work done today
Charging 50%

NAVIGATE: navigați în sus/în jos 

și înainte/înapoi 

în meniuri. Introducere PIN

POWER

Pornit/oprit

OK: confirmarea 

selecției făcute

START: începe tunderea 

gazonului / resetare probleme

Status încărcare acumulatorZiua și data

Calitatea semnalului Wi-FiOra

RETURN: un pas înapoi

către meniul anterior

HOME: trimiteți robotul Landroid

la stația de încărcare

STOP
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• Ecranul afișează „New PIN. Creați noul dumneavoastră cod PIN folosind tastele ABCD 

• Veți fi rugat să introduceți din nou noul dumneavoastră cod PIN

• Dacă cele două coduri introduse se potrivesc, veți primi o confirmare pe ecran 

Important 
Notați codul PIN și păstrați-l într-un loc sigur. Pentru un plus de siguranță, înregistrați robotul dumneavoastră Landroid și salvați codul 

dumneavoastră PIN pe pagina de internet Worx. Noi vom stoca în siguranță codul și veți putea să îl accesați întotdeauna din cadrul 

secțiunii My Landroid de pe pagina de internet. 

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în eventualitatea pierderii codului PIN, nu veți mai putea utiliza robotul Landroid. Pentru a face robotul 

Landroid cât mai sigur, nu există o procedură de resetare a codului PIN care să poată fi efectuată de oricine, chiar și de centrele de 

service autorizate Landroid. 

Dacă pe viitor veți decide să vindeți robotul dumneavoastră Landroid, vă rugăm să resetați codul PIN la codul PIN implicit AAAA, înainte 

de livrarea către client, sau să oferiți clientului codul dumneavoastră PIN personalizat.

Dacă duceți robotul dumneavoastră Landroid la un centru de service, vă rugăm să comunicați codul dumneavoastră PIN.

Modificarea setărilor de limbă
Landroid are setată implicit limba țării de unde ați achiziționat robotul. Cu toate acestea, dacă doriți să schimbați limba, vă rugăm să 

urmați pașii de mai jos.

• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D); ecranul va afișa meniul

• Selectați pictograma rotiță folosind butoanele de navigare, confirmați apăsând butonul OK

• În partea superioară a listei General Settings se află opțiunea ‘Language’

• Apăsați OK pentru a selecta

• Navigați în jos în meniu pentru a selecta limba dorită

• Apăsați OK pentru a confirma
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De ce să conectați Landroid la internet
Landroid este un dispozitiv care aparține Internetului obiectelor. Pentru a vă bucura de funcționalitatea maximă a robotului 

dumneavoastră Landroid asigurați-vă că este întotdeauna actualizat la cea mai recentă 

versiune de software și că este mereu conectat la internet prin intermediul rețelei dumneavoastră Wi-Fi sau prin utilizarea  accesoriuluiFind 

My Landroid. 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

CONECTAREA LANDROID LA INTERNET

1. Descărcați aplicația  

Mai întâi, descărcați aplicația Landroid gratuită. Puteți descărca aplicația din Google Play (pentru versiunile Android 4.4.2 sau mai 

noi) sau din Apple app store (pentru versiunile iOS 11 sau mai noi)

2. Asigurați-vă că aveți:

• Parola rețelei dumneavoastră de Wi-Fi 

• Numărul de serie al robotului Landroid: se poate găsi pe eticheta de sub capacul spate al robotului. 

 Dacă nu doriți să introduceți numărul de serie din 20 de cifre, îl puteți introduce prin scanarea codului QR cu ajutorul camerei foto a  

 smartphone-ului dumneavoastră.

Etichetă și cod QR

Descărcați aplicația 

1

Asigurați-vă că aveți  

parola rețelei Wi-Fi și 

numărul de serie

de care aveți nevoie

2

Verificați setările

rețelei 

dumneavoastră 

Wi-Fi

3
> >

GET IT ON Available on the
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3. Verificați setările rețelei dumneavoastră Wi-Fi

• Landroid funcționează cu semnal Wi-Fi de 2,4 GHz

• Asigurați-vă că robotul dumneavoastră Landroid este conectat la același router ca smartphone-ul dumneavoastră

• Asigurați-vă că distanța între robotul dumneavoastră Landroid, smartphone și routerul dumneavoastră este cât mai mică posibil în  

 timpul conexiunii 

CUM SĂ CONECTAȚI LANDROID LA INTERNET

Rulați aplicația și urmați instrucțiunile de mai jos.

Înregistrați-vă contul prin intro-

ducerea numelui de utilizator și a 

parolei sau autentificați-vă folosind 

Facebook sau Google.

1. Înregistrați-vă un cont 2. Introduceți numărul de serie 
Landroid

3. Alegeți conexiunea 
dumneavoastră

Înregistrați-vă robotul dumnea-

voastră Landroid prin introducerea 

manuală a numărului de serie sau 

prin scanarea codului QR.

Selectați rețeaua dumneavoastră 

Wi-Fi sau vă puteți conecta robotul 

Landroid prin intermediul opțiunilor 

Find My Landroid sau RadioLink 

Recomandare:  atunci când robotul Landroid se deplasează într-o zonă cu semnal Wi-Fi slab sau fără semnal Wi-Fi, instrucțiunile 

transmise de aplicație vor fi executate doar atunci când Landroid revine într-o zonă cu semnal bun.

Dacă rețeaua dumneavoastră WiFi nu acoperă întregul gazon, puteți lua în calcul achiziționarea opțiunii Landroid RadioLink , care extinde 

semnalul cu o rază de acțiune de până la 500m. 

Ca o alternativă, puteți achiziționa opțiunea Find My Landroid care, pe lângă conectarea robotului Landroid la internet prin intermediul 

cartelei SIM integrate, vă permite să monitorizați robotul în situația nefericită în care acesta vă este furat.
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APLICAȚIA LANDROID
NU ESTE O SIMPLĂ TELECOMANDĂ

Nu vă gândiți la aplicație ca la o telecomandă. Aplicația este o parte integrantă a ecosistemului avansat Worx Landroid bazat pe 

tehnologie cloud și inteligență artificială.

Odată conectat, Landroid poate accesa instrucțiunile sale unice de autoprogramare din cloud și poate descărca cea mai recentă 

versiune software, pentru a-și optimiza performanțele.

Datorită funcției de realitate augmentată a aplicației, puteți măsura 

suprafața exactă a gazonului dumneavoastră. Este la fel de simplu 

precum o plimbare de-a lungul perimetrului.

Puteți folosi aplicația pentru a încărca informații privind specia de iarbă, 

tipul de sol și metoda de irigație. Aceste date, împreună cu datele 

meteorologice și dimensiunea gazonului vor permite tehnologiei noastre 

cloud să personalizeze programul de lucru al robotului dumneavoastră 

Landroid, pentru fiecare zi în parte, ținând cont de viteza de creștere a 

ierbii.

Aplicația vă permite să vizualizați statistici cu privire la activitățile 

efectuate de Landroid. 

Dacă vreodată aveți nevoie să duceți robotul Landroid în service, puteți 

chiar să înregistrați un tichet de service prin intermediul aplicației. 

De asemenea, aplicația vă informează atunci când există o actualizare 

de software disponibilă pentru 

Landroid, pentru a fi descărcată automat pe calea aerului (OTA).
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Evitarea inteligentă a obstacolelor cu ajutorul senzorilor cu ultrasunete.

• Roboții obișnuiți pentru tuns gazonul sunt orbi. Se lovesc de obiecte și se pierd cu ușurință. Loviturile zilnice dăunează și copacilor,  

 plantelor și mobilierului dumneavoastră exterior. Un robot Landroid echipat cu opțiunea  ACS evită toate acestea: robotul va ocoli toate  

 obstacolele fără probleme 

• Landroid folosește senzori cu ultrasunete din industria auto pentru a detecta obstacolele. Folosind acest mijloc de detectare a   

 obstacolelor, tehnologia de autopilotare a robotului Landroid efectuează manevre pentru a evita obstacolele

Oferiți instrucțiuni simple cu ajutorul comenzii vocale, în loc să apăsați butoane.

• Asistenții personali cu comandă vocală precum Amazon Alexa sau Google Assistant funcționează doar cu o conexiune la internet. Din  

 acest motiv, am dezvoltat o funcție avansată de comandă vocală care nu necesită conexiune la internet  

• Prin adăugarea opțiunii Voice Control, pur și simplu apăsați butonul mare, roșu stop și Landroid vă va adresa întrebări simple. În funcție  

 de răspunsul dumneavoastră, Landroid va acționa în consecință. Este atât de simplu!

Opțiunea Off Limits creează o delimitare în jurul zonelor gazonului dumneavoastră, fără a fi necesară conectarea la cablul perimetral principal.

• Puteți folosi această opțiune pentru a simplifica în mod semnificativ instalarea Landroid prin eliminarea nevoii de a înconjura zonele 

 interioare cu cablul perimetral principal 

• De asemenea, funcția este excelentă pentru a delimita temporar zone din gazonul dumneavoastră. De exemplu, zonele cu echipament  

 sezonier, cum ar fi o trambulină

• Sau efectuați o modificare permanentă a gazonului dumneavoastră fără a deranja amplasarea inițială a cablului perimetral Landroid

Protejați robotul dumneavoastră Landroid împotriva furtului folosind GPS combinat cu semnalul rețelei de telefonie mobilă. Datorită 

modulului de telefonie mobilă, acest accesoriu elimină nevoia de Wi-Fi sau RadioLink pentru a fi în permanență conectat la internet.

• Dacă robotul dumneavoastră Landroid este scos din perimetrul virtual delimitat, veți fi notificat imediat pe smartphone-ul   

    dumneavoastră prin intermediul aplicației Landroid. Veți putea să blocați robotul și să îl monitorizați. Modulul GPS va funcționa chiar și  

 în cazul în care îndepărtați acumulatorul principal.

• Find My Landroid asigură o conexiune de date cu ajutorul cartelei SIM multi-IMSI care funcționează cu numeroși operatori de   

 telecomunicații, asigurând cel mai bun semnal în orice moment.

Rețelele Wi-Fi domestice obișnuite acoperă, de regulă, doar o parte din întreaga grădină— RadioLink rezolvă acest lucru. Această 

opțiune creează o conexiune radio perfectă cu o rază de 500 de metri de la routerul dumneavoastră Wi-Fi 

• Deblocați potențialul integral al Inteligenței Artificiale avansate a robotului dumneavoastră Landroid, datorită conexiunii constante la  

 internet asigurate de opțiunea RadioLink

CONFIGURAȚI LANDROID
CONFORM NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ 

Puteți îmbunătăți modelul dumneavoastră Landroid cu cinci opțiuni unice care pot optimiza performanțele robotului pentru a se adapta 

perfect la grădina dumneavoastră unică și la nevoile dumneavoastră individuale. Iată o prezentare generală succintă— pentru mai multe 

informații, vizitați pagina noastră de internet.
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ÎNTREȚINERE
Robotul dumneavoastră Landroid muncește din greu și trebuie să fie curățat și verificat periodic. Acest capitol din ghidul nostru 

vă va ajuta să păstrați robotul Landroid într-o stare bună, pentru a rezista mulți ani fără probleme. Iată cum să aveți grijă de robotul 

dumneavoastră Landroid

MENȚINEȚI ECHIPAMENTUL ASCUȚIT

Landroid nu taie iarba ca alte cositoare. Lamele de tăiere sunt foarte ascuțite pe ambele laturi și se rotesc în ambele direcții pentru 

capacitate maximă de tăiere. 

• Discul rotativ cu lame efectuează rotații în sens orar și antiorar în mod aleatoriu pentru a utiliza ambele tăișuri și pentru a minimiza  

 frecvența de înlocuire a lamelor 

• Fiecare lamă de tăiere va rezista 2 luni atunci când robotul este programat să tundă gazonul zilnic

• Verificați întotdeauna pentru a vedea dacă lamele sunt ciobite sau deteriorate și înlocuiți-le dacă este cazul 

• Atunci când lamele de tăiere sunt tocite și uzate, ele ar trebui înlocuite cu lamele de rezervă furnizate împreună cu robotul   

 dumneavoastră Landroid. Lamele de rezervă sunt de asemenea disponibile la cel mai apropiat dealer Landroid

ATENȚIE! Înainte de a curăța, regla sau înlocui lamele, opriți robotul dumneavoastră Landroid și îndepărtați acumulatorul. Purtați 

întotdeauna mănuși de protecție.

Înlocuirea lamelor

Îndepărtați acumulatorul (figura 1) și răsturnați cu atenție robotul Landroid (figura 2)

Îndepărtați șuruburile de pe lame folosind o șurubelniță (figurile 3 - 4)

11 2

3         4
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Înșurubați ferm noile lame (figurile 5 - 6)

Montați la loc bateria (figura 7)

6         5

7

Atenție: Atunci când montați lame noi, asigurați-vă că înlocuiți TOATE lamele. 

• Folosiți întotdeauna șuruburi noi când montați lamele. Acest lucru este important pentru a asigura fixarea corespunzătoare a lamelor  

 și echilibrarea discului rotativ cu lame. Nerespectarea instrucțiunii privind utilizarea șuruburilor noi ar putea provoca vătămări corporale  

 serioase.

• Important: După înșurubarea lamei pe discul cu lame, asigurați-vă că lama se poate roti liber

MENȚINEȚI ECHIPAMENTUL CURAT

Robotul dumneavoastră Landroid ar trebui curățat în mod regulat. Acest lucru ajută la menținerea robotului într-o stare bună, mai ales prin 

îndepărtarea murdăriei, resturilor și ierbii acumulate ca urmare a tunderii zilnice a gazonului. Opriți robotul Landroid înainte de curățare. 

Pentru un plus de siguranță, îndepărtați acumulatorul.

ATENȚIE! NU UTILIZAȚI un furtun, un dispozitiv de spălare sub presiune sau nu lăsați apa să curgă pe robotul dumneavoastră 

Landroid. Apa la înaltă presiune poate pătrunde în interiorul garniturilor și poate avaria componentele electronice și mecanice.

Curățarea părții superioare
• Curățați folosind o sticlă pulverizatoare umplută cu apă Nu utilizați solvenți sau soluții de lustruire

• Folosiți o perie sau o lavetă curată pentru a îndepărta mizeria acumulată

Curățarea părții inferioare
• Răsturnați cu atenție robotul Landroid

• Îndepărtați mizeria și resturile de iarbă folosind o perie 

• Aveți grijă să nu atingeți lamele cu mâinile Purtați mănuși de protecție

• Curățați discul cu lame, șasiul și roata (roțile) față temeinic cu o perie moale sau cu o cârpă umedă
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• Rotiți discul cu lame pentru a vă asigura că se învârte liber. Îndepărtați orice obstrucții. Îndepărtați resturile blocate pentru a nu provoca  

 fisuri ale discului cu lame. Chiar și cea mai mică fisură afectează performanțele de cosire

• Verificați ca lamele să se rotească liber în jurul șuruburilor de fixare. Eliminați orice obstacole

Curățați roțile motrice
• Îndepărtați murdăria de pe roți cu o perie pentru a asigura aderența bună a suprafeței de rulare

Curățați contactele de încărcare
• Curățați știfturile de contact amplasate pe platforma de încărcare și pe benzile de încărcare ale robotului Landroid folosind o lavetă 

• Îndepărtați periodic orice acumulare de resturi de iarbă sau de murdărie din jurul știfturilor de contact și benzilor de încărcare pentru a  

 vă asigura că Landroid se încarcă în mod corespunzător de fiecare dată

MENȚINEȚI ECHIPAMENTUL ÎNCĂRCAT

Inima robotului Landroid este acumulatorul Worx Powershare Li-Ion de 20 V. 

• În vederea depozitării corespunzătoare a acumulatorului, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat în mod corespunzător și depozitat  

 într-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse între -20°C și 60°C

• Temperatura recomandată de operare pentru Landroid este între 0 și 55°C

• Durata de viață a acumulatorului Landroid depinde de numărul de ore de utilizare și de durata utilizării pe zi, în timpul sezonului de tuns gazonul

Întreținerea acumulatorului pe durata depozitării
• Landroid poate fi încărcat manual, fără cablul perimetral

• Conectați platforma de încărcare la o sursă corespunzătoare de alimentare cu energie electrică. Lumina verde a platformei de încărcare  

 se va aprinde

• Conectați manual robotul Android la platforma de încărcare, în timp ce robotul Landroid este oprit

• Lumina verde a platformei de încărcare va lumina intermitent și robotul Landroid va începe să se încarce

• Atunci când acumulatorul este încărcat integral, lumina verde va lumina constant verde

DEPOZITAREA ECHIPAMENTULUI PE TIMPUL IERNII

Deși Landroid este proiectat și construit pentru a face față celor mai extreme condiții meteorologice, vă recomandăm să depozitați 

robotul în magazia sau în garajul dumneavoastră. Pregătirea de hibernare:

• Curățați robotul temeinic

• Încărcați integral acumulatorul

• Opriți robotul

Revenirea la lucru în primăvară
Atunci când este timpul să reporniți robotul Android pentru noul sezon, vă rugăm să efectuați următoarele verificări:

• Actualizați setările privind ora și data prin intermediul aplicației

• Dacă observați semne de oxidare pe contactele de încărcare ale robotului Landroid și pe stația de încărcare, curățați-le cu o 

 pânză abrazivă fină

• Încărcați complet acumulatorul robotului Android înainte de utilizare

MENȚINEȚI ECHIPAMENTUL ACTUALIZAT

Landroid este îmbunătățit constant, iar noile versiuni de software sunt puse la dispoziție gratuit. Mențineți întotdeauna software-ul 

Landroid actualizat, pentru a putea exploata la maxim echipamentul dumneavoastră.

Actualizări Over-the-Air (OTA)
Dacă robotul dumneavoastră Landroid este conectat la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, prin intermediul aplicației veți fi notificat că există 

software nou disponibil pentru robot. De îndată ce confirmați, se va efectua actualizarea OTA.
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Verificați versiunea software-ului dumneavoastră
Versiunea software este întotdeauna afișată în partea stângă a ecranului, atunci când porniți robotul Landroid. De asemenea, prin 

intermediul aplicației puteți verifica foarte ușor versiunea de software a robotului dumneavoastră Landroid.

Mai există posibilitatea verificării versiunii și prin accesarea meniului General Settings.

• Apăsați OK pentru a selecta pictograma rotiță

• Navigați în jos în meniu folosind butonul săgeată jos (B) până când ajungeți la opțiunea Diagnose

• Apăsați OK, iar versiunea de software va fi afișată din nu

Actualizări manuale
• Dacă robotul dumneavoastră Landroid nu este conectat la rețeaua dumneavoastră Wi-Fi, puteți să îl actualizați la cea mai recentă  

 versiune de software folosind un stick USB 

• Vizitați în mod periodic pagina de internet Worx Landroid pentru a vedea dacă sunt disponibile versiuni noi de software. Dacă v-ați  

 abonat la lista de corespondență prin e-mail Landroid, veți fi notificat în momentul în care o versiune nouă devine disponibilă

• Descărcați cea mai recentă versiune de software de pe pagina noastră de internet 

• Dezarhivați fișierul pe computerul dumneavoastră

• Luați un stick USB gol, formatat în format FAT32 

• Salvați software-ul Landroid dezarhivat pe stickul USB    

• Amplasați robotul Landroid pe o suprafață sigură și plană 

• Opriți robotul Landroid

• În partea din spate a robotului Landroid, accesați portul USB. Consultați pagina 7 a prezentului manual pentru a localiza portul

• Introduceți stickul USB în port 

• Amplasați robotul Landroid din nou pe gazon, în interiorul zonei de lucru delimitat de cablul perimetral

• Porniți robotul Landroid

• Fără a ridica robotul Landroid, îndepărtați stickul USB în conformitate cu recomandările de pe ecran

• Actualizarea va porni automat și poate dura ceva timp. Landroid se va reporni automat după finalizarea actualizării

OBSERVAȚIE: Dacă Landroid nu se află în interiorul cablului perimetral, se va afișa mesajul „Outside working area Press START to 

reset”. Asigurați-vă că robotul Landroid se află în interiorul perimetrului atunci când îl reporniți.

Ver: 3.40 Date: 20/02/2019

WELCOME

WR143E

S/N: 201830198511000001F5
Model: WR143E
Fw version: 3.40

Diagnose Info 1/10
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PANOUL DE COMANDĂ LANDROID

Funcții avansate prin intermediul interfeței integrate 

În ciuda designului minimalist, puteți seta câteva funcții avansate prin intermediul panoului de comandă integrat. 

Cu toate acestea, pentru cea mai bună experiență de utilizare vă recomandăm să folosiți aplicația Landroid gratuită, datorită interfeței mai 

bogate și mai intuitive.

START OK
A

BC D

Mon 11/07 00:00

Work done today
Charging 50%

NAVIGATE: navigați în sus/în jos 

și înainte/înapoi 

în meniuri. Introducere PIN

POWER

Pornit/oprit

OK: confirmarea 

selecției făcute

START: începe tunderea 

gazonului / resetare probleme

Status încărcare acumulatorZiua și data

Calitatea semnalului Wi-FiOra

RETURN: un pas înapoi

către meniul anterior

HOME: trimiteți robotul Landroid

la stația de încărcare

Alegeți formatul preferat pentru afișarea orei — 24 de ore sau 12 ore (AM/PM)
• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D); ecranul va afișa meniul

• Selectați pictograma rotiță folosind butoanele de navigare, confirmați apăsând butonul OK

• Navigați în jos până la „Time format” folosind butoanele (A) și (B). Apăsați OK pentru a confirma

• Alegeți între „24 hour” și „12 hour” utilizând butoanele (A) și (B)

• Apăsați OK pentru a confirma opțiunea dumneavoastră

Alegeți formatul preferat pentru afișarea datei
• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D); ecranul va afișa meniul

• Selectați pictograma rotiță folosind butoanele de navigare, confirmați apăsând butonul OK

• Navigați în jos până la „Date format” folosind butoanele (A) și (B). Apăsați OK pentru a confirma

• Alegeți dintre cele trei opțiuni AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/AAAA și LL/ZZ/AAAA folosind butoanele (A) și (B)

• Apăsați OK pentru a confirma opțiunea dumneavoastră

Setarea datei și a orei
• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D) key; ecranul va afișa meniul

• Selectați pictograma rotiță folosind butoanele de navigare, confirmați apăsând butonul OK

• Navigați în jos până la „Set date & time” folosind butoanele (A) și (B). Apăsați OK pentru a confirma

• Data este evidențiată

• Apăsând OK; prima cifră va fi evidențiată 

• Folosiți butoanele (A) și (B) pentru a modifica cifra evidențiată

• Folosiți săgețile (C) și (D) pentru a selecta alte cifre din dată

• Utilizați butoanele (A) și (B) pentru a introduce o nouă valoare

• Apăsați OK pentru a confirma data

• Treceți la timp folosind butonul (B). Timpul va fi evidențiat. Apăsați OK pentru a selecta 

• Modificați timpul folosind aceeași procedură ca în cazul datei. Apăsați OK pentru a confirma

• Timpul și data au fost setate
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REGLAREA TIMPULUI DE TUNDERE A GAZONULUI
Landroid își creează propriul program automat de lucru în funcție de dimensiunea gazonului dumneavoastră și de alți factori. 

Recomandarea noastră este să nu reglați manual aceste setări. Cu toate acestea, dacă doriți, există trei modalități de reglare a timpului 

de tuns gazonul.

2. Reglați procentajul programului de lucru cu ajutorul panoului de comandă al robotului Landroid

În funcție de viteza de creștere a ierbii dumneavoastră, puteți alege ca Landroid să lucreze mai mult sau mai puțin. Puteți regla programul 

de lucru în procente și robotul Landroid își va recalcula automat programul de lucru.

• Porniți robotul pentru tuns gazonul și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul (A)  sau butonul (B) pentru a regla programul de lucru în intervale de 10%

• Landroid va calcula acum automat un program de lucru revizuit

3. Reglați în mod specific fiecare zi

Landroid este setat din fabrică să pornească automat la ora 09:00 AM în fiecare zi, însă poate doriți să modificați acest lucru. Iată cum.

• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul   (D)

• Navigați folosind butoanele (C) și  (D) până la pictograma ceas și apăsați OK pentru a confirma

• Acum vă aflați în meniul „working time”

• Selectați „Auto Work Time” și apăsați butonul OK

• Selectați dimensiunea gazonului dumneavoastră în m2 navigând folosind butonul butonul (B) pentru a alege dimensiunea potrivită

• Apăsați butonul Return pentru a reveni la meniul „working time”

• Acum selectați opțiunea „Customise work time”, apoi apăsați butonul OK

• Zilele săptămânii vor apărea împreună cu programul de lucru exprimat în ore și minute

• Acum selectați o zi a săptămânii și apăsați butonul OK

• Acum va apărea meniul cu programul de lucru pentru ziua respectivă

• Apăsați butonul OK pentru a face cifrele timpului să lumineze intermitent 

• Selectați noul timp de pornire în ore și minute apăsând săgețile (C) și (D). Puteți modifica valorile orelor sau minutelor folosind 

 butoanele (A) și (B)

• Apoi selectați noul timp de oprire în ore și minute. Apăsați OK pentru a confirma

• Atunci când veți vedea că programul total de lucru pentru ziua respectivă a fost actualizat pe baza timpilor de pornire și de oprire pe  

 care dumneavoastră i-ați introdus

• Pentru a modifica timpul de pornire pentru alte zile ale săptămânii, reveniți la meniul anterior de personalizare a programului de lucru și  

 repetați pașii de mai sus

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, deoarece robotul Landroid este autonom, dacă selectați „Auto Work Time” veți reseta orice 

programe de lucru personalizate pe care le-ați setat anterior.

1. Folosiți aplicația și urmați meniurile simple de pe ecran

Working time adjust

10
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Durata de temporizare după ploaie
Dacă locuiți într-o zonă cu foarte multe precipitații, poate fi util să reglați setarea duratei de temporizare după ploaie, pentru a permite 

robotului Landroid să funcționeze atunci când este ud. Pentru a face acest lucru, urmați pașii de mai jos:

• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D) și apoi apăsați butonul OK pentru a selecta pictograma rotiță din meniul „Setări generale”

• Din meniul „Setări generale” mergeți la opțiunea „Rain start delay” apăsând butonul (B), ulterior apăsând butonul OK

• Veți vedea acum durata implicită de temporizare după ploaie, de 180 de minute. Apăsați butonul OK pentru a edita această temporizare

• Puteți utiliza  săgețile (C) și (D) pentru a selecta cifrele și săgețile (A) și (B) pentru a mări sau a micșora durata de temporizare  

 după ploaie

• Pentru a elimina complet temporizarea după ploaie, selectați 000 minute.  

• Apoi apăsați butonul Înapoi pentru a ieși

Setarea unor zone diferite
Landroid este proiectat pentru a tunde uniform gazoane complexe. Cu toate acestea, uneori poate fi necesar să reglați programul de 

lucru pentru fiecare zonă. Pentru a configura această funcție, mai întâi va trebui să definiți zonele diferite ale grădinii dumneavoastră (până 

la un număr maxim de 4 zone) și apoi puteți regla programul de lucru pentru fiecare dintre acestea. Pentru a defini fiecare zonă, urmați 

pașii de mai jos:

• Porniți robotul Landroid în timp ce acesta se află pe platforma de încărcare

• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D) și selectați pictograma ceas, apoi apăsați butonul OK pentru a confirma

• Acum vă aflați în meniul working time

• Navigați în jos până la opțiunea „Define zones”. Apăsați OK

• Puteți selecta până la 4 zone

• Selectați numărul de zone dorite și apăsați butonul OK

• Acum afișajul vă va solicita să apăsați butonul START pentru a configura zona

• De îndată ce apăsați butonul START, robotul va începe să urmeze cablul

• Apăsați butonul STOP atunci când robotul Landroid ajunge în zona pe care doriți să o marcați drept Zona 1

• Salvați alegerea dumneavoastră selectând opțiunea YES

• Apăsați butonul START pentru a face robotul Landroid să se deplaseze în următoarea zonă, apoi apăsați butonul STOP atunci când  

 robotul ajunge la zona 2.

• Repetați pașii de mai sus dacă aveți nevoie să definiți mai multe zone

Personalizarea zonelor de lucru
Pentru a personaliza programul de lucru în fiecare zonă: 

• Porniți robotul Landroid și introduceți codul PIN

• Apăsați butonul  (D) 

• Navigați cu butoanele  (D) până la pictograma ceas și apăsați butonul OK pentru a confirma

• Acum vă aflați în meniul program de lucru

• Navigați în jos folosind butonul (B)  până la „Working time adjust” ș apăsați butonul OK

• Zonele numerotate vor apărea

• Zona 1 vă va cere să introduceți suprafața de lucru în m2 și procentajul de program de lucru pentru această zonă

• Folosiți săgețile (A) și (B) pentru a introduce zona de lucru în m2, apoi apăsați butonul OK

• Cursorul se va deplasa la procentajul de program de lucru

• Aici puteți regla procentajul

• Puteți naviga apoi către următoarea zonă folosind săgețile (C) și (D) pentru a regla dimensiunea și programul de lucru pentru Zona 2

• Apoi apăsați butonul Înapoi pentru a ieși

• Vă rugăm să țineți cont de faptul că suma procentajelor pentru toate zonele trebuie să fie 100%

Zone 2: 50%
Zone 1:

001m
001m

% Work:
% Work: 50%

Working time adjust
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MESAJE DE OPERARE

Această secțiune include un ghid privind utilizarea și eventualele mesaje de eroare afișate de către Landroid. De asemenea, există și un 

capitol privind depanarea la final, menit să vă ajute să înțelegeți și să rezolvați orice problemă.

MESAJ ACȚIUNE LANDROID

Cutting grass Tăierea ierbii conform programului de tuns gazonul.

Raining Senzorul de ploaie detectează apa. Landroid va reveni la platforma sa de încărcare 

și va sta acolo pe perioada de timp programată de dumneavoastră pentru această 

acțiune. Atunci când este uscat, Landroid va începe automat numărătoarea inversă 

pentru temporizarea după ploaie și va reveni la tunsul gazonului. Dacă doriți ca 

robotul dumneavoastră Landroid să tundă gazonul înainte de această temporizare, 

pur și simplu opriți și reporniți robotul, însă doar după ce senzorul de ploaie este 

uscat sau puteți alege să eliminați complet temporizarea după ploaie setând 

valoarea zero pentru durata de temporizare după ploaie.

Going home Este nevoie de reîncărcare—în timpul deplasării înapoi către platformă, lama de 

tăiere este oprită, pentru a economisi energie.

Charging „Charging” și procentul de reîncărcare sunt afișate.

No working time scheduled În stand-by, trebuie să fie programat conform dorinței dumneavoastră.

Not working today

În stand-by, va începe să lucreze în conformitate cu programul de tuns gazonul.

Work done today

Zone searching În conformitate cu setarea „Customize work zone”, robotul Landroid caută o 

anumită zonă care trebuie tunsă.

Charge complete Robotul Landroid este încărcat complet.

Emergency charge Landroid se încarcă în timp ce este oprit.
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MESAJE DE EROARE

Uneori, lucrurile nu merg întotdeauna bine. Din fericire, robotul Landroid este suficient de inteligent pentru a vă transmite dacă întâmpină 

probleme, pentru ca dumneavoastră să le puteți rezolva. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să vizitați pagina noastră de internet, unde veți 

găsi videoclipuri utile și asistență suplimentară.

MESAJ CAUZA ACȚIUNEA

Outside working area! Press START to 

reset.

Landroid nu poate identifica semnalul 

cablului perimetral.

1. Dacă Landroid se află în afara 

zonei de lucru: opriți robotul, duceți 

Landroid în interiorul zonei de lucru, 

porniți-l și apăsați butonul start.

2. Dacă Landroid este în interiorul zonei 

de lucru, verificați dacă LED-urile de 

pe platforma de încărcare luminează 

constant verde. Dacă lumina este 

roșie, verificați dacă există o conexiune 

corespunzătoare între cablul perimetral 

și platforma de încărcare și dacă 

platforma este conectat la o sursă 

de alimentare cu energie electrică 

adecvată. Dacă există o conexiune 

corespunzătoare, papucii cablului 

perimetral sunt fixați incorect și trebuie 

inversați.

WRONG PIN! Please retry. Codul PIN este greșit. Introduceți codul PIN corect sau resetați 

codul PIN.

Blade motor fault! Press START to reset. Discul cu lame este blocat de un obiect, 

de exemplu, de o creangă.

Opriți robotul.

Răsturnați cu atenție robotul Landroid și 

verificați dacă există vreun obiect care 

împiedică rotirea discului cu lamele și 

eliminați orice obstrucție.

Întoarceți robotul Landroid la loc. 

Porniți robotul. Apăsați butonul start.

Lama este suprasolicitată de iarbă 

groasă, deasă.

Opriți robotul. 

Duceți robotul Landroid într-o zonă cu 

iarbă scurtă sau reglați înălțimea de 

tăiere la o valoare mai mare.

Porniți robotul. Apăsați butonul start.

Wheels motor fault! Press START to 

reset.

Motorul roții este blocat într-o direcție. Opriți robotul Landroid și duceți-l într-o 

zonă fără obstacole.

Porniți robotul. Apăsați butonul start.

Dacă mesajul de eroare apare în 

continuare, opriți alimentarea cu energie. 

Răsturnați cu atenție robotul Landroid 

și verificați dacă există vreun obstacol 

care împiedică rotirea roților.

Eliminați orice obstacol, întoarceți 

robotul Landroid la loc și porniți-l.
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Upside down! Press START to reset. Este posibil ca acest lucru să se fi 

întâmplat când robotul Landroid a intrat 

în contact cu o suprafață înclinată, care 

a făcut robotul să se răstoarne.  

Întoarceți robotul Landroid la loc și 

eliminați orice obstacol care ar fi 

putut să îl răstoarne.

Mower trapped! Press START to reset. Robotul Landroid este blocat. Opriți robotul.

Duceți robotul Landroid într-o zonă 

a gazonului dumneavoastră fără 

obstacole, apoi porniți robotul. Apăsați 

butonul start.

Dacă mesajul de eroare apare în 

continuare: opriți alimentarea cu energie, 

răsturnați cu atenție robotul Landroid 

. Verificați dacă există vreun obstacol 

care împiedică rotirea roților.

Eliminați orice obstacole, întoarceți 

robotul Landroid la loc și porniți-l.

Mower lifted! Press START to reset. Robotul Landroid este ridicat. Opriți robotul.

Duceți robotul Landroid într-o zonă fără 

obstacole și porniți-l. Apăsați butonul 

start.

Dacă mesajul de eroare apare în 

continuare: opriți alimentarea cu energie, 

răsturnați cu atenție robotul Landroid 

și verificați dacă există obstacole care 

pot face robotul Landroid să se ridice.

Eliminați orice obstacol posibil, întoarceți 

robotul Landroid la loc și porniți-l.

Battery voltage too low! Please change 

battery.

Acumulator epuizat. În acest caz, trebuie să opriți robotul 

Android și să îl amplasați pe platforma 

de încărcare, apoi mesajul „Încărcare de 

urgență” va fi afișat și robotul va începe 

încărcarea.

Dacă eroarea privind acumulatorul 

persistă, acumulatorul dumneavoastră 

poate fi deteriorată și necesită înlocuire.

Wire missing! Press START to reset. Robotul nu poate identifica semnalul 

cablului perimetral.

Dacă LED-ul luminează roșu, 

verificați dacă există o conexiune 

corespunzătoare între cablul perimetral 

și clemele platformei de încărcare. 

Dacă problema persistă, inspectați 

cablul perimetral cu privire la tăieturi.

Battery temperature out of range! 

Please wait.

Temperatura este prea mare (peste 

55°C) în timpul încărcării.

Amplasați platforma de încărcare într-o 

zonă la umbră sau așteptați până ce 

temperatura scade.
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Can’t find charge station press START 

to reset.

Cablul perimetral este întins mai mult de 

lungimea maximă (350 m sau robotul nu 

are suficientă putere pentru a reveni la 

stația de încărcare).

Duceți robotul Landroid la stația de 

încărcare.

Mower locked! Prin activarea „Lock Function”, dacă 

robotul dumneavoastră Landroid 

nu primește semnal de la routerul 

dumneavoastră timp de 3 zile, ca 

măsură de siguranță, robotul va fi 

blocat.

Acest lucru poate fi cauzat de faptul că 

routerul dumneavoastră nu mai este 

alimentat cu energie electrică sau de 

faptul că v-ați schimbat routerul Wi-Fi 

sau furnizorul de internet. 

Vă rugăm să reconectați robotul Android 

la rețeaua Wi-Fi la care a fost conectat 

inițial. 

Dacă acest lucru nu este posibil, vă 

rugăm să contactați Serviciul clienți.

  

OBSERVAȚII
• Înainte de a porni alimentarea cu energie, asigurați-vă întotdeauna că robotul Landroid se află în interiorul zonei de lucru. În caz contrar,  

 mesajul „În afara zonei de lucru! Apăsați butonul START pentru resetare” va fi afișat. Acest mesaj este afișat și atunci când robotul  

 Landroid se află parțial, însă nu în întregime în interiorul spațiului de lucru

• Dacă, din orice motiv—de exemplu, o petrecere sau copii care se joacă...—doriți să parcați robotul dumneavoastră Landroid pe  

 platforma de încărcare, apăsați butonul acasă, apoi apăsați OK. Landroid va reveni la platformă și va rămâne acolo. Vă rugăm să țineți  

 cont că robotul Landroid va aștepta acum până la următoarea sesiune programată pentru tunderea gazonului. Dacă doriți să reporniți  

 robotul  în orice moment, apăsați butonul start, apoi OK, pentru a porni robotul Android

• Dacă o eroare apare în mod repetat în aceeași zonă a gazonului dumneavoastră, este posibil să existe o problemă cu cablul   

 perimetral, motiv pentru care vă rugăm să consultați instrucțiunile de instalare și să vă asigurați, în baza acestora, că ați efectuat   

 configurarea în mod corespunzător

• În cazul în care gazonul dumneavoastră este împărțit în două zone separate, conectate printr-un culoar cu o lățime mai mică de 1  

 metru, iar în una din zone nu există o platformă de încărcare: atunci când acumulatorul Landroid se descarcă, duceți-l manual la  

 platforma de încărcare

• Dacă robotul Landroid funcționează anormal din când în când, vă rugăm să îl resetați oprindu-l, îndepărtând acumulatorul timp de 30  

 de secunde, și apoi repornindu-l. În cazul în care problema nu poate fi soluționată, vă rugăm să contactați Serviciul nostru clienți pentru  

 ajutor
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DEPANARE 

În cazul în care robotul dumneavoastră Landroid nu funcționează corect, urmați ghidul de depanare de mai jos. Dacă eroarea persistă, 

contactați Serviciul clienți.

SIMPTOM CAUZA SOLUȚIA

Lumina verde a platformei de încărcare 

nu se aprinde.

Nu există alimentare cu energie 

electrică.

Verificați dacă platforma de încărcare 

este conectată în mod corespunzător la 

încărcător, iar încărcătorul este conectat 

la o sursă adecvată de alimentare cu 

energie electrică

Lumină roșie a platformei de încărcare Cablul perimetral nu este conectat. Verificați dacă există o conexiune 

corespunzătoare între cablul perimetral 

și platforma de încărcare Verificați să nu 

existe întreruperi de-a lungul 

cablului perimetral.

Robotul Landroid se aprinde, însă discul 

cu lame nu se rotește.

Robotul Landroid își caută platforma de 

încărcare.

Acest lucru este normal: atunci când 

robotul Landroid trebuie să se reîncarce, 

discul cu lame nu se rotește în timp ce 

își caută platforma de încărcare în mod 

automat.

Robotul Landroid vibrează. Discul cu lame este dezechilibrat. 

Lamele pot fi deteriorate. 

Verificați lamele și înlocuiți-le dacă sunt 

deteriorate. 

Îndepărtați mizeria și obiectele străine 

de pe lame și de pe disc.

Iarba nu este tăiată uniform. Landroid nu lucrează suficiente ore pe zi 

pentru a tăia iarba.

Încercați să adăugați mai multe ore 

programului pentru tuns gazonul.

Zona în care va fi tuns gazonul este prea 

mare pentru robotul Landroid pe care îl 

aveți.

Încercați să micșorați dimensiunea 

zonei.

Lamele sunt tocite și nu mai taie. Înlocuiți toate lamele și șuruburile pentru 

a echilibra discul cu lame.

Înălțimea de tăiere este prea joasă 

pentru lungimea ierbii.

Ridicați înălțimea de tăiere și apoi 

coborâți-o treptat.

În jurul discului cu lame s-a înfășurat 

iarbă sau un alt obiect.

Verificați discul cu lame și înlăturați iarba 

sau orice alt obiect care poate 

preveni rotirea discului.

S-a acumulat iarbă pe discul cu 

lame sau în carcasa pentru suportul 

motorului.

Asigurați-vă că discul cu lame se poate 

roti cu ușurință. Dacă este necesar, 

puteți scoate discul cu lame și apoi 

puteți îndepărta mizeria.

Robotul dumneavoastră Landroid se află 

în interiorul zonei sale de lucru, cablul 

perimetral este conectat însă pe ecran 

este afișat mesajul „În afara zonei de 

lucru! Press START to reset’

Capetele cablului perimetral nu sunt 

fixate în mod corespunzător.

Inversați capetele cablului perimetral și 

reconectați cablul la stația de încărcare.
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Timpul de încărcare este mai lung decât 

timpul de încărcare nominal declarat.

Conexiunea slabă cauzată de murdăria 

de pe banda de încărcare.

Curățați știfturile de contact amplasate 

pe platforma de încărcare și pe benzile 

de încărcare ale robotului Landroid 

folosind o lavetă.

Programul de protejare în timpul 

încărcării este activat din cauza 

temperaturilor ridicate.

Amplasați platforma de încărcare într-o 

zonă la umbră sau așteptați până ce 

temperatura scade.

Robotul pentru tuns gazonul nu se 

încarcă.

Nu există alimentare cu energie 

electrică.

Verificați dacă există o conexiune 

corespunzătoare între cablul de 

alimentare și încărcător, precum și dacă 

încărcătorul este conectat la o sursă 

adecvată de alimentare cu energie 

electrică.

Asigurați-vă că ambele benzi de 

încărcare ale robotului ating centrul 

benzilor de contact ale platformei de 

încărcare.

Robotul Landroid începe să aibă timpi 

mai scurți de funcționare între încărcări.

Un obiect blochează discul cu lame și 

astfel creează frecare și un consum mai 

ridicat de putere.

Demontați discul cu lame și curățați-l. 

Este posibil ca iarba să fie prea înaltă și 

prea groasă.

Landroid vibrează puternic deoarece 

discul cu lame nu este echilibrat.

Verificați discul cu lame și lamele, 

îndepărtați mizeria și obiectele străine 

de pe lame și de pe disc. 

Înlocuiți lamele cu un set nou.

Acumulatorul poate fi descărcat complet 

sau vechi.

Înlocuiți acumulatorul.

Landroid nu intră în funcțiune la ora 

corectă.

Ceasul nu este setat la ora corectă. Setați ceasul la ora corectă.

Timpii programați pentru tunderea 

gazonului pentru robotul Landroid nu 

sunt corecți.

Modificați setările de timp pentru 

pornirea și oprirea robotului.

Landroid nu se poate conecta corect la 

platforma de încărcare.

Influențe ale mediului. Reporniți robotul Landroid.

Conexiunea slabă cauzată de murdăria 

de pe banda de încărcare.

Curățați știfturile de contact amplasate 

pe platforma de încărcare și pe benzile 

de încărcare ale robotului Landroid 

folosind o lavetă.

Lumina verde a platformei de încărcare 

se aprinde înainte de finalizarea 

încărcării.

Platforma de încărcare se 

supraîncălzește, ecranul afișează 

mesajul „Battery temperature out of 

range! please wait”.

Amplasați platforma de încărcare într-o 

zonă la umbră sau așteptați până ce 

temperatura scade.

Roțile robotului Landroid alunecă sau 

patinează în mod repetat.

Obstacole străine, precum ramuri sau 

crengi pot fi blocate sub robotul 

Landroid.

Îndepărtați obiectele străine din partea 

inferioară a robotului Landroid.

Gazonul este prea ud. Așteptați până la uscarea gazonului.
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Robotul Landroid se deplasează în 

exteriorul perimetrului realizat folosind 

cablul perimetral. 

Landroid nu tunde o suprafață aflată în 

interiorul unei zone delimitate cu ajutorul 

cablului perimetral. 

Landroid se deplasează înapoi sau se 

rotește necontrolat în apropierea cablului 

perimetral.

Cablul perimetral al unui alt robot 

Landroid sau al unui alt robot pentru 

tuns gazonul este poziționat prea 

aproape.

Asigurați-vă că există o distanță 

de cel puțin 1 metru între cablul 

dumneavoastră perimetral și cel al 

vecinului dumneavoastră.

În condiții umede, semnalul electric al 

cablului perimetral se poate pierde acolo 

unde cablul a fost îmbinat sau reparat în 

mod necorespunzător.

Verificați îmbinările cablului perimetral. 

Izolați pentru a asigura o conexiune 

perfect impermeabilă.

Semnalul electric al cablului perimetral 

este întrerupt din cauza izolației rupte.

Reparați cablul perimetral deteriorat, 

folosind conectorii de cablu furnizați.

Landroid alunecă în afara zonei de lucru 

deplasându-se în jos pe teren înclinat.

Aderență redusă a roților motrice ale 

robotului Landroid.

Vă rugăm să verificați ca roțile să fie 

curate și fără noroi, pentru a asigura 

nivelul maxim posibil de aderență.

Sistemul de operare al robotului 

Landroid nu mai funcționează în timpul 

încărcării sau atunci când robotul este în 

standby.

Eroare software sau eroare de afișare. Reporniți robotul Landroid.

Landroid se oprește atunci când este 

conectat la platforma de încărcare.

Robotul Landroid nu se încarcă din 

cauza protecției împotriva supraîncălzirii 

și se oprește.

Amplasați platforma de încărcare într-o 

zonă la umbră sau așteptați până ce 

temperatura scade.

Conexiune slabă. Verificați lumina LED a platformei de 

încărcare.

Verificați conexiunea dintre 

știfturile de contact amplasate pe 

platforma de încărcare și pe benzile de 

încărcare.

Robotul Landroid se oprește în zona de 

lucru.

Există un obstacol în zona de lucru. Îndepărtați obstacolul din zona de lucru 

a robotului Landroid.

Înălțimea de tăiere este prea joasă 

pentru lungimea ierbii sau iarba este 

prea deasă.

Ridicați înălțimea de tăiere și apoi 

coborâți-o treptat.

Cablul de desfășurare extins nu ar trebui 

să depășească 350 de metri, deoarece 

în caz contrar poate duce la probleme 

de semnal.

Reduceți lungimea cablului perimetral.

Distanța dintre centrul gazonului și ca-

blul perimetral nu ar trebui să depășeas-

că 25 de metri, deoarece în caz contrar 

poate provoca atenuarea semnalului.

Reduceți distanța dintre 

centrul gazonului și perimetrul realizat de 

cablul perimetral până la 25 de metri.

Robotul Landroid se răstoarnă. Există un obstacol înclinat pe gazon. Îndepărtați obstacolul din zona de lucru 

a robotului Landroid.
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Robotul Landroid nu reușește să se 

conecteze la internet.

Vă rugăm verificați ca setările routerului 

dumneavoastră să fie corecte.

Asigurați-vă că routerul dumneavoastră 

funcționează pe banda de frecvență 2,4 

Ghz. Dacă routerul dumneavoastră are 

două setări, vă rugăm activați banda de 

frecvență 2,4 Ghz.

Asigurați-vă că routerul dumneavoastră 

este setat în modul 802.11 și setările 

wireless sunt în modul b/g/n mixed.

Asigurați-vă că routerul dumneavoastră 

are funcția de transmitere SSID activată 

atunci când conectați robotul la 

aplicație. 

Puteți închide după conectarea 

cu succes.

Asigurați-vă că funcția DHCP este 

activă.

Dacă ați schimbat rețeaua 

dumneavoastră Wi-Fi, trebuie să 

conectați robotul Landroid la noua rețea.

În cazul în care aveți un router 

„Fritz!box”, 

vă rugăm să vă asigurați că opțiunea 

„Permite 

comunicarea între dispozitive din 

aceeași rețea” este activată în cadrul 

setărilor.

Protecția mediului înconjurător
Deșeurile de echipamente electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați, dacă există astfel de 

facilități. Solicitați autorităților locale sau vânzătorului recomandări privind reciclarea.
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DATE TEHNICE

SPECIFICAȚII WR142E WR143E

Tensiune nominală max* 20 V

Turație fără sarcină 2800 rpm

Suprafață de tăiere 700 m² 1000 m²

Diametru de tăiere 18 cm

Înălțime de tăiere 30-60 mm

Poziții ale înălțimii de tăiere 4

Tip de acumulator Litiu-ion

Model acumulator WA3553.3

Timp aproximativ de încărcare 135 min. 70 min.

Model încărcător WA3755.1 (UK - IT - CH)

WA3750.1 (alte țări)

WA3762 (UK - IT - CH) 

WA3751 (alte țări)

Valori nominale încărcător Intrare: 100-240 V~50/60 Hz, 38 W,

Ieșire: 20 V, 1,5 A

Intrare: 100-240 V~50/60 Hz, 90 W,

Ieșire: 20 V, 3.0 A

Greutate echipament 8,8 kg

Clasă de protecție III

Aplicație Da

Banda de frecvență a modulului WLAN 

integrat

2,14 GHz - 2,484 GHz

Puterea maximă a frecvenței radio a 

modulului WLAN integrat

802.11b:+16±2dBm(@11Mbps)

802.11g:+14±2dBm(@54Mbps)

802.11n:+13±2dBm(@HT20,MCS7)

*Tensiunea măsurată fără ca echipamentul să fie sub sarcină. Tensiunea inițială a acumulatorului atinge o valoare maximă de 20 V. Tensiunea nominală este de 18 V

Informații privind zgomotul
Presiune sonoră ponderat A  LpA = 45.5 dB (A), KpA= 0.6 dB(A)

Putere acustică ponderat A  LwA = 65.5 dB (A), KwA= 0.6 dB(A)


