
Installation 
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AVERTISMENT: Citiţi toate avertismentele de siguranţă şi toate instrucţiunile. În caz de nerespectare a 
avertismentelor şi instrucţiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor şi/sau al accidentării grave.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile pentru utilizarea în siguranţă a maşinii.
Păstraţi toate avertismentele şi instrucţiunile pentru consultări ulterioare.

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 tunde iarba de-a lungul perimetrului gazonului de două ori pe săptămână în zilele de Luni și Vineri.  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.

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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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

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

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. 

Usor de curatat

Datorită funcției sale impermeabile IPX5, Landroid scapă de praf, gazon și mediul dur întâlnit în timpul lucrului.  Faceți Landroid să 
arate și să performeze mai bine.

Tracker la sol

Cu noul design automat de ridicare, lamele sale pot fi ridicate automat pentru a oferi o distanță mai mare. Acest lucru îl ajută pe 
Landroid să evite anumite situații care ar bloca alte mașini de tuns iarba.
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CE ESTE INCLUS ÎN PACHET
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Worx Landroid 

Conectori de reparare a cablurilor

Seturi de lamele de rezervă

Cheie hexagonală

Platformă de încărcare

Greutate de încărcare

Șuruburi

Țăruși pentru cablu   

Unitate de alimentare cu energie

Cablu perimetral  

Acumulator 20V 

Dispozitiv de măsurare a distanței pentru cablul de delimitare
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Imaginea servește doar ca referință
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INSTALAREA
Instalarea robotului dumneavoastră Worx Landroid este mai facilă, dacă urmați aceste instrucțiuni. În fond, este vorba despre instala-
rea 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 sigu-
ranță 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. 

1. 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.

2. Planificarea pentru stația de încărcare
Stația de încărcare, format dintr-o grămadă de încărcare și o bază 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:
A. Este necesară alimentarea cu energie electrică, așadar nu poate fi mai departe de 10 metri de o sursă de alimentare ca.
B. Dacă este posibil, alegeți o poziție la umbră, deoarece acumulatorii și încărcătoarele nu preferă supraîncălzirea
C. Platforma trebuie să stea pe o suprafață plană, pentru a asigura conectarea corespunzătoare
D. 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). 

3. Lista de verificare pentru stația de încărcare
A . aproape de o sursă de alimentare ca
B . la umbră
C. potecă dreaptă la intrare; potecă dreaptă la ieșire, dacă este
D. cazul teren plat
E. fără aspersoare pentru irigație în apropiere

4. Amplasarea firului limită în pante
Firul limită superior NU are voie să fie amplasat în pante având o înclinație mai mare de 35% (20°)*. Firul limită inferior NU are voie 
să fie amplasat în pante având o înclinație mai mare de 17% (10°), și trebuie amplasat cel puțin la 40cm față de orice obstacole în 
cazul poziționării pe o pantă de 17%.

80cm30cm

1

80cm

2

Firul lim
ită superior

Firul lim
ită inferior

Firul lim
ită inferior

26cm

17%~35% <17%

40cm

3 4 0°0°

*Modalitatea de calcul a înclinării 
suprafeţei gazonate:
Înclinarea suprafeţei va fi de:
35 cm (Altitudine) 

= 35% (Pantă/înclinare)
100 cm (Lungime)   

100cm

35cm

Lungime

A
ltitudine Pantă/Înclinare 

de max. 35%
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5. 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:
A. Dacă marginea gazonului se învecinează cu o suprafață situată la nivel diferit: păstrați cablul la o distanță de 26 de cm de margine (figura 1) 
B. Dacă marginea gazonului se învecinează cu o alee la aceeași înălțime: păstrați cablul la o distanță de 10 cm de margine. (figura 2)
C. În cazul în care marginea limitei gazonului este o piscină: țineți firul la cel puțin 30cm distanță față de margine. (Figura 3)

În cazul în care o parte a limitelor gazonului dumneavoastră este gazonul vecinului în care este operată o cositoare robot, puneți firul 
dumneavoastră la cel puțin 1m distanță față de firul vecinului dumneavoastră pentru a evita posibilele interferențe.

21

0cm

2. 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 di-
stanțe 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.

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.

1. Identificarea zonelor interzise
Nu vreți ca cositoarea dumneavoastră robot să cosească florile, 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.   

26cm 10cm 30cm

1 2 3
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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.

1. Amplasarea stației de încărcare în locul selectat
A. Introduceți teancul de încărcare în baza de încărcare. Apoi utilizați cheia hexagonală inclusă pentru a fixa stația de încărcare la sol 
cu șuruburile închise (Fig. 1)
B. Dacă amplasați platforma pe o suprafață dură, fixați-o cu pene și elemente de fixare pentru șuruburi (nu sunt incluse în volumul de livrare)

2. Conectați un capăt al cablului perimetral la stația de încărcare
A . Dezizolați capătul cablului cu o foarfecă (figura 2)
B . Deschideți ușa de plastic și introduceți capătul dezizolat în clema roșie din partea stângă (figura 3)
C . Treceți cablul prin ghidajul platformei, conform figurii 3

3. Amplasați cablul perimetral în jurul gazonului dumneavoastră
A. Utilizați dispozitivul de măsurare furnizat pentru a măsura distanța dintre cablul și margine.
B. Dacă există o diferență de nivel la marginea gazonului dumneavoastră, păstrați cablul la 26 de cm de margine (figura 4)
C. Dacă nu există o diferență de nivel, păstrați cablul la o distanță de 10 cm de margine (figura 5)
D. Asigurați-vă că linia limită este complet dreaptă la fiecare colț și unghiul liniei limită este mai mare de 90 °.

1

OUT
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4. Fixați cablul pe sol folosind țăruși
A . Amplasați țărușii la o distanță de aproximativ 80 de cm unul față de celălalt (figura 7).
B. Asigurați-vă că întotdeauna cablul se află aproape de sol (figura 8).

5. Realizați insule în perimetru, dacă este cazul
A. Protejați straturile de flori, iazurile, rădăcinile copacilor și alte zone înconjurându-le cu cablul perimetral.
B. Porniți de la margine în unghi drept pentru a ajunge în zona care trebuie protejată.
C. Înconjurați zona cu cablu, respectând distanța de 26 de cm, până când închideți insula.
D. Amplasați cablul întotdeauna în sens orar. Dacă nu respectați această instrucțiune, unitatea de cosire va pătrunde pe insulă.
E. Reveniți la marginea gazonului urmând același traseu.

6. 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 Bertelsen pentru a ajuta robotul Lan-
droid 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).

80cm

80cm

80cm

7 8

9
1m

26cm

26cm

26cm

26cm

10

<90o

>90o >90o
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7. Închiderea buclei
De îndată ce ați finalizat amplasarea cablului de-a lungul perimetrului gazonului dumneavoastră, veți reveni la platforma de încărcare.
A. Treceți cablul prin ghidajul platformei, până la clemă (figura 11)
B. Tăiați excesul de cablu și dezizolați capătul cu o foarfecă
C. Introduceți capătul dezizolat în clema neagră din dreapta

8. Ultimii pași
Partea plictisitoare s-a terminat! Mai sunt doar câțiva pași de efectuat:
A. Conectați stația de încărcare la o sursă de alimentare ca (figura 12)
B. Dacă totul este în regulă, LED-ul va lumina verde.
C. 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

D. Deschideți partea din spate a robotului Landroid și introduceți acumulatorul PowerShare în fantă până auziți un clic (figura 13)
E. Puneți Landroid la încărcare și asigurați-vă că s-a stabilit un contact ferm cu baza (fig. 14). LED-ul va pulsa verde; îndată ce bateria 

este încărcată complet, LED-ul va lumina cu lumină verde continuă.

IN

11 12

F.  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.

CLICK!

13 14
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Cutia Landroid include doi conectori impermeabili, de mici dimensiuni, pentru cablul perimetral. Aceștia pot fi utilizați în următoarele situații:
A.  Atunci când gazonul dumneavoastră ocupă o suprafață mare și aveți nevoie de cablu perimetral suplimentar pentru a finaliza instalarea.  
  Vă rugăm să nu depășiți 300 de metri de cablu perimetral: aceasta este lungimea maximă a perimetrului cablului perimetral
B . Atunci când cablul perimetral este tăiat accidental și trebuie să îl reparați.
C.  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. (Fig.15).
D.  Introduceți ambele capete ale cablului în oricare două orificii ale celor trei orificii ale conectorului; nu este necesară dezizolarea cablurilor. 
E.  Introduceți cablurile complet, până când ambele capete sunt vizibile pe partea cealaltă a conectorului. 
F.  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. 

9. Îmbinarea cablului perimetral  

15
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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.

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

HOME
trimiteți robotul Landroid

la stația de încărcare

Wed.11/29 09:00PM

STOP

Wed.11/29 09:00PM Wed.11/29 09:00PM General setting
Language
Time format
Date format
Set time

1

2

Doar pentru referință

Pornirea robotului Landroid
A. Amplasați robotul Landroid în interiorul perimetrului realizat folosind cablul perimetral
B. Apăsați  până când ecranul se aprinde. Apoi introduceți codul PIN
C. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  pentru a selecta numărul și apăsați scurt  pentru a confirma unul câte unul.  Ecranul va afișa 
„PIN code OK”
D. Apăsați butonul  , apoi apăsați  . Landroid va începe să tundă gazonul
E. Puteți opri robotul Landroid în orice moment apăsând butonul  
F. Pentru a trimite robotul Landroid la stația de încărcare, apăsați butonul  , apoi apăsați  
Notă: Codul PIN implicit este 0000

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.

RETURN/REVENIRE
Înapoi la meniul acțiune

POWER ON/OFF/
PORNIT/OPRIT
Pornește și oprește

BULON (Selectați și introduceți)

AFIȘA

START
începe tunderea gazonului

1. Înființat 
A. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  pentru a introduce setarea
B. Apoi rotiți  pentru a selecta “Setări generale   “ / “Ore de lucru  ”  / 
“Securitate  “, apăsați scurt pentru a intra.  
C. Folosiți aceeași metodă pentru a lua măsuri de urmărire. 
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Set date & time

Date(dd/mm/yy):
Time(12h):

2020/07/07
08:37 PM

Set date & time

Date(dd/mm/yy):
Time(12h):

2020/07/07
08:37 PM

General setting
Language
Time format
Date format
Set date & time

1

2

1

2

1

2

Doar pentru referință

Customize work time
0h20min
0h20min

15h10min
4h0min

Sunday

Total:

Monday
Tuesday

Monday 6h30min
Scheduler #1             09:00-14:30
Border cut
Scheduler #2  

1

2

Working time
Auto Work Time

Customize work zone

Customize work time
Define zones

1

2

1

2

1

2

Monday 6h30min
Scheduler #1             09:00-14:30
Border cut
Scheduler #2  

Monday 6h30min
Scheduler #1             09:00-14:30
Border cut
Scheduler #2  

Monday 6h30min
Scheduler #1             09:00-14:30
Border cut
Scheduler #2  

Monday 6h30min
Scheduler #1             09:00-14:30
Border cut
Scheduler #2  

1
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3. Program de lucru personalizat
A. Înapoi la “programul de lucru”
B. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  Accesați “Programul de lucru 
personalizat”, apoi apăsați scurt pentru a intra.  
C. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  Selectați ziua săptămânii, apoi 
apăsați scurt.  
D. Apoi, apăsați   pentru a introduce setările. 
E. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  pentru a activa “Programarea # 1 *”.  
Apăsați scurt  pentru a confirma.  
F. Apoi, rotație în sensul acelor de ceasornic  Selectați ora de început “oră 
/ minut”, apoi apăsați scurt pentru a introduce setarea.  Numărul selectat va 
clipi.
G. Rotiți  pentru a selecta ora de început pe care doriți să o tăiați 
LANDROID la o anumită dată, apoi apăsați scurt pentru a confirma.  Utilizați 
aceeași metodă pentru a finaliza timpul de oprire. 
H. După aceea, rotație în sensul acelor de ceasornic  și apăsați scurt 
pentru a introduce setarea “tăiere cadru”.  
I. Rotiți  pentru a alege dacă activați “Border Cut”, apoi apăsați scurt 
pentru a confirma. 
J. Dacă doriți să setați “Programarea # 2 *”, vă rugăm să utilizați aceeași 
metodă ca mai sus.
K. Apăsați  și utilizați aceeași metodă pentru a seta programul de lucru al 
celorlalte zile lucrătoare.  

* Se pot seta două programe într-o singură zi.

*  Actualizați continuu în funcție de versiunea software-ului. 
** Numai pentru servicii post-vânzare

2. Setați data & Ora 
A. Înapoi la “Setări generale”
B. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  “Setați data & ora”, apoi apăsați 
scurt pentru a intra.  
C. Apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic  Selectați “Ziua” și Apăsați 
scurt. Numărul selectat va clipi. 
D. Următorul , Rotiți  pentru a selecta numărul și apăsați scurt pentru a 
confirma.  Utilizați aceeași metodă pentru a finaliza “Luna / An / Ora”. 

Pagina navigare* 

Limba
Format ora
Format data
Setarea datei și a orei
Întârziere în urma polii
App Link
Diagnostic**

Timpul de operare automată
Modificarea timpului de lucru
Definirea zonelor
Modificarea zonei de lucru

Schimbarea codului PIN

Setări generale        

Timpul de lucru     

Asigurare     
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4. Reglarea orelor de lucru
Puteți regla rapid programul de lucru al săptămânii.  Creșterea / scăderea 
timpului va fi alocată în mod egal zilelor lucrătoare necesare
A.  Reveniți la ecranul principal.
B. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic  Pentru a activa reglarea timpului 
de lucru.
NOTĂ: Timpul total se bazează pe timpul de lucru personalizat și poate fi 
ajustat într-un gradient de 10%.
C. Apoi rotiți  pentru a regla și apăsați scurt pentru a confirma. 

5. Setare cu o singură tăiere
Dacă peluza dvs. are mai multe zone conectate prin coridoare, lățimea ar trebui să fie de cel puțin 0,6m .  Dacă coridorul este mai îngust 
decât 0,6m , va fi dificil pentru Landroid să se deplaseze între ele.  În acest caz, se recomandă amenajarea zonelor primare și secundare pe 
gazon. Linia de delimitare trebuie plasată așa cum se arată. 
Pentru setări de lucru flexibile (fie să reveniți la stația de încărcare, fie să tăiați cadrul), mai ales atunci când Landroid este situat într-o zonă 
auxiliară fără stație de încărcare, Timpii tăiați. 

- Plasați Landroid în linia de graniță. 
- Când Landroid este conectat la baza de încărcare . 
A.  Reveniți la ecranul principal.
B. Apăsați rapid  de trei ori.  
C. Rotiți în sensul acelor de ceasornic  Selectați “Cadou la domiciliu? - DA / 
NU “ (indiferent de stație de încărcare indiferent dacă este în această zonă), apoi 
apăsați scurt pentru a introduce setarea.  Cuvântul selectat va clipi, apoi apăsați 
scurt pentru a confirma.
D. Apoi, rotiți  Selectați “Activați tăierea chenarelor da / nu” (dacă trebuie tăiate 
chenarele), apoi apăsați scurt.  Cuvântul selectat va clipi, apoi apăsați scurt pentru 
a confirma. Apoi utilizați aceeași metodă pentru a finaliza “timpul de lucru”. 
E.  Apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic  Selectați “Start”, apoi apăsați scurt 
pentru a începe tăierea 
Atenție: Landroid va reveni la Stație de încărcare Pentru a încărca bateria 
Terminați sau timpul de reducere a expirat. Dacă Landroid este complet încărcat și 
timpul stabilit nu a expirat, Landroid va continua să tundă până la sfârșitul timpului. 

- Când Landroid este deconectat de la Stația de încărcare , 
A.  Reveniți la ecranul principal.
B. Apăsați rapid  de trei ori.  
C. Rotire  Selectați “Cadou acasă? - DA / NU “ ( Stație de încărcare Fie că 
este în această zonă) și apăsați scurt Introduceți setările .  Cuvântul selectat 
va clipi, apoi apăsați scurt pentru a confirma. Folosiți aceeași metodă pentru a 
finaliza “timpul de lucru”. 
D. Apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic  Selectați “Start”, apoi apăsați 
scurt pentru a începe tăierea 
Notă: când Landroid-ul dvs. este situat în zona principală (de obicei situat 
în stația de încărcare ), acesta va reveni stația de încărcare este folosit pentru 
a se încărca atunci când bateria este epuizată sau timpul de tăiere a expirat. 
Dacă Landroid este complet încărcat și timpul stabilit nu a expirat, Landroid va 
continua să tundă până la sfârșitul timpului.  Când Landroid-ul dvs. se află în 
zona secundară, acesta se va opri din tuns și va rămâne acolo unde bateria 
este epuizată, a venit timpul de tăiere, Landroid întâmpină unele probleme (de 
exemplu, crash și altele) sau apăsați manual “STOP” .

<0.6m

Zona principală

Zona secundară



196

RO

CUM SĂ CONECTAȚI LANDROID LA INTERNET
Rulați aplicația și urmați instrucțiunile de mai jos.

Înregistrați-vă contul prin 
introducerea 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 dumneavoastră 
Landroid prin introducerea manuală a 
numărului de serie sau prin scanarea 
codului QR.

Alegeți rețeaua Wi-Fi sau Bluetooth, 
sau vă puteți conecta la Landroid 
căutând opțiunea mea Landroid 
sau RadioLink.

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 300m. 
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.

Bluetooth

Warranty registation only

2. Asigurați-vă că aveți:
A. Parola rețelei dumneavoastră de Wi-Fi / Funcția Bluetooth pe smartphone
B. 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.

3. Verificați setările
Conexiune Wi-Fi 
A. Landroid funcționează cu semnal Wi-Fi de 2,4 GHz
B. Asigurați-vă că robotul dumneavoastră Landroid este conectat la același router ca smartphone-ul dumneavoastră
C. Asigurați-vă că distanța între robotul dumneavoastră Landroid, smartphone și routerul dumneavoastră este cât mai mică posibil în   
timpul conexiunii
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.
Conexiune Bluetooth
A.  Funcția Bluetooth de pe smartphone este activată.
B. Asigurați-vă că Landroid se află la distanța conectabilă.

Etichetă și 
cod QR

De ce să conectați Landroid la internet
Landroid-ul dvs. poate fi conectat prin Wi-Fi sau Bluetooth.
Landroid este un dispozitiv care aparține Internetului obiectelor. Pentru a vă bucura de fun-
cționalitatea 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.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
1. Descărcați aplicația
Mai întâi, descărcați aplicația Landroid gratuită. Puteți descărca aplicația din Google Play 
sau din Apple app store. 

CONECTAREA LANDROID LA INTERNET
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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.
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 
Mulți factori afectează rata de creștere a ierbii. Landroid le combină pentru a determina cel mai 
bun tratament pentru gazon. Zi dupa zi




