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Välkommen
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Tack för att du har köpt Worx ACS!

Kundservice
www.worx-europe.com/support

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

Vi är här för att hjälpa:

S



Säkerheten kommer först
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VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla 
anvisningar.

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

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

Symboler

Varning

Läs handboken.

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

S



Bli bekant med

VAD FINNS I PAKETET
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ACS-modul

1 sexkantnyckel

2 skruvar

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C
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HUR DET FUNGERAR
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ACS-tillvalet gör att Landroid kan detektera hinder såsom träd och styra undan för att undvika dem. 
Det ger ”ögon” till din Landroid.

Landroid använder samma typ av ultraljudssensorer som finns i fordon för att upptäcka hinder och undvika dem. ACS detekterar 
hinder som är högre än 20 cm och tjockare än 25 mm. Notera att om gräset är högre än 20 cm kommer ACS att detektera det 
som ett hinder och därmed kommer inte gräset att klippas ned. I detta fall rekommenderas det att inaktivera ACS-funktionen (via 
displayen eller via appen).  

ACS inaktiveras när:
- Landroid lyfts upp eller fastnar
- Landroid startar, ACS inaktiveras under några sekunder
- Landroid återvänder till laddningsbasen på begränsningskabeln
- Landroid är på väg till en klippzon
- Landroid möter begränsningskabeln och studsar tillbaka, ACS inaktiveras under 2–8 sekunder
- det regnar (eftersom stora droppar kan betraktas som hinder)
- det finns mycket dagg på morgonen
- roboten lyfts upp
- sensorerna är smutsiga (vänligen kom ihåg att rengöra dem regelbundet).

Du bör även vara medveten om att ACS inte är kompatibelt med ultraljudsanordningar såsom djurskrämmor - de avger ultraljud 

Bli bekant med

VIKTIG ANMÄRKNING: Även om ACS potentiellt kan förbättra säkerheten, ska den inte användas som en säkerhets-
funktion. Lämna inte din Landroid utrustad med ACS för att fungera utan uppsikt om du vet att det finns barn, husdjur eller 
personer i närheten.
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Komma igång
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INSTALLATION
Installationen av ACS-modulen är enkel. Landroid känner automatiskt igen den nya modulen och agerar på motsvarande sätt - 
inga manuella inställningar krävs. När ACS-modulen har installerats korrekt visas den på både appens startsida och på Landroids 
display.
Nedan följer stegen som ska följas för att installera ACS på olika Landroid-modeller.
Före installationen ska du säkerställa att din Landroids programvara är uppdaterad till den senaste versionen. För mer information 
om uppdateringen av programvaran, se sektionen ”Underhåll” i Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).

1. Slå från din Landroid. 2. Använd en skruvmejsel för att ta bort locket. 

3. Ta bort det inre skyddet i Landroids kontaktdon. 4. Anslut ACS-kontaktdonen till Landroids kontaktdon.

5. Placera ACS i öppningen. 6. Placera kablarna och kontaktdonen noggrant (enligt figuren).

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

S

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET
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7. Fäst ACS med de medföljande skruvarna.

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Komma igång

8. Ikonen ACS är nu aktiv. Tryck på den för att visa statusen 
och för att aktivera/inaktivera tillvalet. Om statusen 

visar ”fel”, kontakta vår kundservice på 
https://support.worx-europe.com.

8
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1.Slå från din Landroid.

 3. Ta bort Landroids knivar med en skruvmejsel – använd 
skyddshandskar för att undvika skador. 

2. Vänd din Landroid upp och ned.

9

65

5. Tryck lätt för att öppna höljet på den 
andra sidan av Landroid.

6. Stäng fliken.

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Öppna den lilla fliken enligt figuren.

Komma igång
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3 4
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7. Skruva åter fast Landroids knivar.

87

8. Vänd tillbaka din Landroid till dess position.

9 10

9. Ta bort öppningens lock. 10. Ta bort det inre skyddet i Landroids kontaktdon. 

11 12

11. Anslut ACS-kontaktdonen till Landroids kontaktdon. 12. Placera ACS i öppningen.

Komma igång S



13. Fäst ACS med de medföljande skruvarna.
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Komma igång
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14. Ikonen ACS är nu aktiv. Tryck på den för att visa statusen 
och för att aktivera/inaktivera tillvalet. Om statusen 

visar ”fel”, kontakta vår kundservice på 
https://support.worx-europe.com.

14
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1.Slå från din Landroid.

3 4

4. Öppna den lilla fliken enligt figuren.

65

5. Tryck lätt för att öppna höljet på den 
andra sidan av Landroid.

6. Stäng fliken.

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

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

2. Vänd din Landroid upp och ned.

 3. Ta bort Landroids knivar med en skruvmejsel – använd 
skyddshandskar för att undvika skador. 

Komma igång
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13

887

7. Skruva åter fast Landroids knivar. 8. Vänd tillbaka din Landroid till dess position.

9 10

9. Ta bort öppningens lock. 10. Ta bort det inre skyddet i Landroids kontaktdon.  

11 12

11. Anslut ACS-kontaktdonen till Landroids kontaktdon. 12. Placera ACS i öppningen.

Komma igång S



13. Fäst ACS med de medföljande skruvarna.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL
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14. ”ACS” visas på Landroids skärm: ACS är korrekt installerat.

15. ”!ACS” visas på Landroids skärm: dubbelkontrollera att 
ACS-sensorerna är rena - om så inte är fallet ska de rengöras 

med en mjuk trasa. Om felet kvarstår ska du gå till följande 
sida https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och 

göra en felanmälan med hjälp av formuläret.
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Komma igång

16. Ikonen ACS är nu aktiv. Tryck på den för att visa statusen 
och för att aktivera/inaktivera tillvalet. Om statusen 

visar ”fel”, kontakta vår kundservice på 
https://support.worx-europe.com.

16
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Komma igång

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1.Slå från din Landroid.

3 4

4. Öppna den lilla fliken enligt figuren.

65

5. Tryck lätt för att öppna höljet på den 
andra sidan av Landroid.

6. Stäng fliken.

2. Vänd din Landroid upp och ned.

2

 3. Ta bort Landroids knivar med en skruvmejsel – använd 
skyddshandskar för att undvika skador. 

S



7. Skruva åter fast Landroids knivar.

87

8. Vänd tillbaka din Landroid till dess position.

9 10

9. Ta bort öppningens lock. 10. Ta bort det inre skyddet i Landroids kontaktdon. 

11 12

11. Anslut ACS-kontaktdonen till Landroids kontaktdon. 12. Placera ACS i öppningen.

16
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13. Fäst ACS med de medföljande skruvarna.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Komma igång
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14. Ikonen ACS är nu aktiv. Tryck på den för att visa statusen 
och för att aktivera/inaktivera tillvalet. Om statusen 

visar ”fel”, kontakta vår kundservice på 
https://support.worx-europe.com.

14

S



1.Slå från din Landroid. 2. Vänd din Landroid upp och ned.

3 4

4. Öppna den lilla fliken enligt figuren.

65

5. Tryck lätt för att öppna höljet på den 
andra sidan av Landroid.

6. Stäng fliken.
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START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Komma igång
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 3. Ta bort Landroids knivar med en skruvmejsel – använd 
skyddshandskar för att undvika skador. 

S



7. Skruva åter fast Landroids knivar.

87

8. Vänd tillbaka din Landroid till dess position.

9 10

9. Ta bort öppningens lock. 10. Ta bort det inre skyddet i Landroids kontaktdon. 

11 12

11. Anslut ACS-kontaktdonen till Landroids kontaktdon. 12. Placera ACS i öppningen.

19

Komma igång S



13. Fäst ACS med de medföljande skruvarna.

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. ”ACS” visas på Landroids skärm: ACS är korrekt installerat.

15. ”!ACS” visas på Landroids skärm: dubbelkontrollera att 
ACS-sensorerna är rena - om så inte är fallet ska de rengöras 

med en mjuk trasa. Om felet kvarstår ska du gå till följande sida 
https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och göra en 

felanmälan med hjälp av formuläret.
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16. Ikonen ACS är nu aktiv. Tryck på den för att visa statusen 
och för att aktivera/inaktivera tillvalet. Om statusen 

visar ”fel”, kontakta vår kundservice på 
https://support.worx-europe.com.

16
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Snabbguide
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Tekniska data
 Märkspänning 20V       Max 

Felsökning
Säkerställ att din ACS-modul är säkert installerad och följ åtgärderna nedan om din Landroid® inte fungerar korrekt. Om 
åtgärderna inte identifierar och justerar problemet, gå till följande sida https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och 
göra en felanmälan med hjälp av formuläret.

Symptom Orsak Åtgärd

Landroid® undviker inte hindren.

Det finns damm på locket eller 
ultraljudssensorn.

Se till att locket och ultraljudssensorn är rena.

Vissa former av hinder (buskar, lutande 
träd, stenar...) förhindrar att ekosignalen 
kan återvända.

Detta är helt normalt, ingen åtgärd krävs.

Aktivera ACS genom att använda appens 
ACS-inställningar eller LCD-displayens 
inställningar. På displayen med sju tecken 
går det inte att agera direkt på ACS-
inställningarna, använd istället appen.

ACS slås ifrån när din Landroid® 
kommer tillbaka till laddningsbasen 
längs med begränsningskabeln.

Om din Landroid® stöter emot ett hinder 
eller känner av begränsningskabeln 
inaktiveras ACS i 2–8 sekunder.

ACS-modulen slås ifrån automatiskt 
om det regnar eftersom den betraktar 
intensivt regn som ett hinder.

ACS inaktiveras.

Landroid® rör sig onormalt, kör i 
cirklar eller svänger till höger eller 
vänster.

ACS-modulen är inte korrekt installerad.
Säkerställ att ACS-modulen är säkert 
installerad utan att den skakar. 

Det finns damm på locket eller 
ultraljudssensorn.

Se till att locket är fritt och rent.

Locket är allvarligt deformerat.
Kontakta servicerepresentanten för att byta ut 
locket mot ett nytt.

Gräset är högt.

Ingen åtgärd krävs, dag för dag kommer 
högt gräs att klippas ned och din 
Landroid® kommer att gå tillbaka till dess 
standardklippning.

S



Snabbguide

Försäkran om överensstämmelse
Vi,
Positec Germany GmbH 
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

försäkrar att produkten
Beskrivning ACS-modul
Typ WA0860
Funktion Undvika hinder 

Överensstämmer med följande direktiv:
2014/30/EU, 2011/65/EU och (EU) 2015/863

Uppfyller standarderna i
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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