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Velkommen
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Takk for at du valgte WORX ACS. 

Kundestøtte
www.worx-europe.com/support

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

Vi er her for å hjelpe:

NO



Tenk sikkerhet først
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ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler 
og -instruksjoner

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

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

Symboler

Advarsel

Les brukermanualen.

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

NO



Bli kjent med

INNHOLDET I ESKEN
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ACS-modul

1 unbrakonøkkel

2 skruer

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C

NO



PRODUKTETS FUNKSJON
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Med ACS kan Landroid-klipperen registrere hindringer som trær og hagemøbler, og styre rundt dem. 
Det gir med andre ord Landroid-klipperen din «øyne».

Landroid bruker ultralydsensorer av samme klasse som de som brukes i bilindustrien, til å registrere og unngå hindringer. ACS 
registrerer objekter som er høyere enn 20 cm og bredere enn 25 mm. Vær oppmerksom på at ACS registrerer gress som er høyere 
enn 20 cm som en hindring, og at den derfor ikke vil klippe dette gresset. Hvis gresset har vokst seg over 20 cm høyt, anbefaler 
vi at du deaktiverer ACS-funksjonen (på skjermen eller i appen).  

ACS deaktiveres når:
– Landroiden løftes eller står fast
– Landroiden starter (ACS deaktiveres i noen få sekunder)
– Landroiden kjører tilbake til ladeplaten langs begrensningskabelen
– Landroiden er på vei til en klippesone
– Landroiden møter begrensningskabelen og støtes bort – dette gjør at ACS blir deaktivert i 2–8 sekunder
– det regner (ACS kan registrere store dråper som hindringer)
– det er mye dugg om morgenen
– robotgressklipperen løftes opp
– sensorene er skitne (husk å tørke av dem med jevne mellomrom).

Vær også oppmerksom på at ACS ikke er kompatibel med annet utstyr som sender ut ultralyd, f.eks. dyreskremmere. Denne 

Bli kjent med

VIKTIG: Selv om ACS-modulen kan føre til sikrere drift, skal den ikke brukes som en sikkerhetsfunksjon. Landroid-klippere 
som er utstyrt med ACS, må ikke være i drift uten tilsyn når du vet det er barn, dyr eller mennesker i nærheten.

NO



Komme i gang
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INSTALLASJON
Det er enkelt å installere ACS-modulen. Landroid registrerer automatisk den nye modulen og endrer funksjonalitet deretter. Det 
er ikke nødvendig å utføre noen manuelle innstillinger. Så snart ACS-modulen er riktig installert, blir den synlig både på start-
skjermen på appen og på skjermen på selve Landroid-klipperen.
Under følger fremgangsmåtene for å installere ACS på de forskjellige Landroid-modellene.
Før installasjon må du sørge for at fastvaren på Landroiden er oppdatert til den nyeste versjonen. Du finner mer informasjon om 
fastvareoppdatering under «Vedlikehold» på Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).

1. Slå av Landroiden 2. Ta av dekselet på Landroidens ACS-spor 

3. Fjern den indre beskyttelsen fra Landroidens kontakter 4. Sett ACS-kontaktene inn i Landroidens kontakter

5. Sett ACS inn i sporet 6. Sørg for at ledninger og kontakter ligger riktig (som vist i 
illustrasjonen)

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

NO

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)
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7. Monter ACS med skruene som følger med

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Komme i gang

8. ACS-ikonet er nå aktivt. Trykk på det for å se status, og for 
å aktivere/deaktivere alternativet. Hvis statusen 
viser «feil», tar du kontakt med kundestøtte på 

https://support.worx-europe.com

8

NO



1.Slå av Landroiden

 3. Demonter Landroid-kniven med et skrujern – husk å bruke 
hansker for å unngå skader 

2. Vend Landroid-klipperen opp-ned

9

65

5. Trykk forsiktig ned for å åpne huset på motsatt 
side av klipperen

6. Lukk klaffen

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Åpne den lille klaffen som vist i illustrasjonen

Komme i gang

2

3 4

NO
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7. Sett Landroid-kniven tilbake på plass og fest skruene

87

8. Vend Landroid-klipperen riktig vei igjen

9 10

9. Ta av dekselet på sporet 10. Fjern den indre beskyttelsen fra Landroidens kontakter 

11 12

11. Sett ACS-kontaktene inn i Landroidens kontakter 12. Sett ACS inn i sporet

Komme i gang NO



13. Monter ACS med skruene som følger med

11

Getting started

13

14. ACS-ikonet er nå aktivt. Trykk på det for å se status, og for 
å aktivere/deaktivere alternativet. Hvis statusen viser «feil», 

tar du kontakt med kundestøtte på 
https://support.worx-europe.com

14

NO
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1.Slå av Landroiden

3 4

4. Åpne den lille klaffen som vist i illustrasjonen

65

5. Trykk forsiktig ned for å åpne huset på motsatt 
side av klipperen

6. Lukk klaffen

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

2. Vend Landroid-klipperen opp-ned

 3. Demonter Landroid-kniven med et skrujern – husk å bruke 
hansker for å unngå skader 

Komme i gang

2

3

NO
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887

7. Sett Landroid-kniven tilbake på plass og fest skruene 8. Vend Landroid-klipperen riktig vei igjen

9 10

9. Remove the slot cover 10. Fjern den indre beskyttelsen fra Landroidens kontakter  

11 12

11. Sett ACS-kontaktene inn i Landroidens kontakter 12. Sett ACS inn i sporet

Komme i gang NO

9. Ta av dekselet på sporet 



NO

13. Monter ACS med skruene som følger med

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. Skjermen på Landroiden viser «ACS»: 
ACS er nå korrekt installert

15. Landroid-skjermen viser «!ACS»: kontroller at ACS-
sensorene er rene – hvis ikke må du tørke av dem med en 
myk klut. Hvis feilen vedvarer, går du til https://account.
worxlandroid.com/, åpner profilen din og sender inn en 

støtteforespørsel ved hjelp av skjemaet.

14

Komme i gang

16. ACS-ikonet er nå aktivt. Trykk på det for å se status, og for 
å aktivere/deaktivere alternativet. Hvis statusen viser «feil», 

tar du kontakt med kundestøtte på 
https://support.worx-europe.com

16
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Komme i gang

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1.Slå av Landroiden

3 4

4. Åpne den lille klaffen som vist i illustrasjonen

65

5. Trykk forsiktig ned for å åpne huset på motsatt 
side av klipperen

6. Lukk klaffen

2. Vend Landroid-klipperen opp-ned

2

 3. Demonter Landroid-kniven med et skrujern – husk å bruke 
hansker for å unngå skader 

NO



7. Sett Landroid-kniven tilbake på plass og fest skruene

87

8. Vend Landroid-klipperen riktig vei igjen

9 10

9. Ta av dekselet på sporet 10. Fjern den indre beskyttelsen fra Landroidens kontakter 

11 12

11. Sett ACS-kontaktene inn i Landroidens kontakter 12. Sett ACS inn i sporet

16

Komme i gang NO



13. Monter ACS med skruene som følger med

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Komme i gang

17

14. ACS-ikonet er nå aktivt. Trykk på det for å se status, og for 
å aktivere/deaktivere alternativet. Hvis statusen viser «feil», tar 

du kontakt med kundestøtte på 
https://support.worx-europe.com

14

NO



1.Slå av Landroiden 2. Vend Landroid-klipperen opp-ned

3 4

4. Åpne den lille klaffen som vist i illustrasjonen

65

5. Trykk forsiktig ned for å åpne huset på 
motsatt side av klipperen

6. Lukk klaffen

18

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Komme i gang

2

 3. Demonter Landroid-kniven med et skrujern – husk å bruke 
hansker for å unngå skader 

NO



7. Sett Landroid-kniven tilbake på plass og fest skruene

87

8. Vend Landroid-klipperen riktig vei igjen

9 10

9. Ta av dekselet på sporet 10. Fjern den indre beskyttelsen fra Landroidens kontakter 

11 12

11. Sett ACS-kontaktene inn i Landroidens kontakter 12. Sett ACS inn i sporet

19

Komme i gang NO



13. Monter ACS med skruene som følger med

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. Skjermen på Landroiden viser «ACS»: 
ACS er nå korrekt installert

15. Landroid-skjermen viser «!ACS»: kontroller at ACS-
sensorene er rene – hvis ikke må du tørke av 

dem med en myk klut. Hvis feilen vedvarer, går du til 
https://account.worxlandroid.com/, 

åpner profilen din og sender inn 
en støtteforespørsel ved hjelp av skjemaet.

20

Komme i gang

16. ACS-ikonet er nå aktivt. Trykk på det for å se status, og for 
å aktivere/deaktivere alternativet. Hvis statusen 
viser «feil», tar du kontakt med kundestøtte på 

https://support.worx-europe.com

16

NO



Hurtigreferanse
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Tekniske data
 Merkespenning 20V       Maks 

Feilsøking
Hvis Landroid®-klipperen din ikke fungerer på korrekt måte, må du kontroller at ACS-modulen er sikkert installert og utføre 
handlingene som er beskrevet under. Hvis du ikke finner og retter opp feilen ved hjelp av disse handlingene, går du til 
https://account.worxlandroid.com/, åpner profilen din og sender inn en støtteforespørsel ved hjelp av skjemaet.

Symptom Årsak Handling

Landroid® går ikke utenom 
hindringer.

Det kan være støv eller smuss på 
dekselet eller ultralydsensoren.

Sørg for at dekselet og ultralydsensoren er 
rene.

Noen hindringer (busker, hengende 
grener, stener osv.) stenger for 
ekkosignalet.

Dette er normalt og du trenger ikke å foreta 
deg noe.

Aktiver ACS ved hjelp av ACS-innstillingene i 
appen, eller innstillingene på LCD-skjermen. 
Det er ikke mulig å velge ACS-innstillinger 
direkte på syvsegment-displayet, så bruk 
appen.

ACS slås av når Landroid®-klipperen 
følger begrensningskabelen tilbake til 
ladestasjonen.

Hvis Landroid® støter borti en hindring 
eller krysser begrensningskabelen, vil 
ACS deaktiveres i 2–8 sekunder.

ACS-modulen slås av automatisk når 
det regner, siden den registrerer tett 
regn som en hindring.

ACS er deaktivert

Landroid® forflytter seg på 
unormal måte, går i sirkel eller 
snur til høyre eller venstre.

ACS-modulen er ikke korrekt montert.
Sørg for at ACS-modulen er sikkert montert 
og at den ikke er løs. 

Det kan være støv eller smuss på 
dekselet eller ultralydsensoren.

Hold dekselet rent og uten fremmedlegemer.

Dekselet er svært deformert. Kontakt forhandleren for å skaffe nytt deksel.

Gresset er høyt.

Du trenger ikke å foreta deg noe. det høye 
gresset klippes dag for dag og Landroid®-
klipperen starter etter hvert å klippe som 
vanlig igjen.

NO



Hurtigreferanse

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

Erklærer at produktet
Beskrivelse   ACS-modul
Type   WA0860
Funksjon Unngåelse av hindringer 

Etterlever følgende direktiver:
2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Og at det overholder følgende standarder:
EN 55011, EN 55014-2

2020/03/27
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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NO


