Komma igång
med Off Limits

I paketet

WA0863

kompatibel med Landroid-modellerna
WR130E/WR141E/WR142E/WR143E/WR153E/WR155

WA0892

kompatibel endast med Landroid
WR165E/WR167E/WR148E/WR147E.1/WR147E

Från din
verktygslåda
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Välkommen

Tack för att du har köpt Worx Off Limits!

Vi är här för att hjälpa:

Kundservice
www.worx-europe.com/support
Webbplats för ägare av Landroid
https://account.worxlandroid.com/login
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Säkerheten kommer först
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VARNING:
Läs alla säkerhetsvarningar och alla anvisningar.
Underlåtenhet att följa varningarna och anvisningarna kan leda till elchock, brand och/eller allvarlig personskada.

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

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.
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Bli bekant med

VAD FINNS I PAKETET

B

A

C

D
A

8 kontaktdon

C

4 rullar med magnetremsa

B

24 märlor

D

Off Limits-modul
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Bli bekant med
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HUR DET FUNGERAR
Med Off Limits-tillvalet kan du fastställa en utesluten zon på gräsmattan utan att använda begränsningskabeln.
Att lägga ut en ö i mitten av trädgården, långt från kanterna, kan ofta vara komplicerat och kräver en mycket lång kabel. Med Off
Limits-tillvalet behöver du endast installera magnetremsan runt föremålet du vill utesluta från klippningen och så är det klart.
Det är särskilt användbart om du har säsongsbetonad utrustning såsom plaskdammar eller studsmattor, eller om du nyligen har
sått gräsmattan och vill att den ska stabilisera sig innan Landroid får klippa den. Off Limits är också användbart om du vill ändra
trädgårdens utformning efter det att du har lagt ut begränsningskabeln - t.ex. om du vill lägga till en rabatt - så att du inte behöver
göra om gräsmattans hela omkrets.
Off Limits levereras i två delar: en dosa med en sensor som ska installeras på din Landroid och en magnetremsa för att omringa
de förbjudna områdena. Remsan behöver inte anslutas till begränsningskabeln eller elnätet. Sensorn detekterar det magnetiska
fältet som avges av remsan och robotgräsklipparen studsar bort.
Vänligen observera att Cut To Edge-funktionen inte fungerar runt remsan Off Limits.
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INSTALLATION

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).
Följ stegen nedan beroende på vilken Landroid-modell är i din ägo.

Landroid S 300 (WR130E)
Landroid M 500 (WR141E)

1

START

OK

SET

1. Slå från din Landroid.

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

4

3

CLICK!

3. Ta bort öppningens lock med en skruvmejsel.

4. Anslut kablarna för Off Limits tills du hör ett klick
och placera modulen i öppningen.
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5. Sätt tillbaka locket och säkra det med
de medföljande skruvarna.

6. Skruva åter fast Landroids knivar och slå till din Landroid.
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9. Använd kontaktdonet för att försluta kretsen. Magnetremsans ändar inuti kontaktdonet ska vara åtminstone 2 cm
långa. Du kan sammankoppla hur många magnetremsor
du vill med användning av kontaktdonen.
Det finns ingen gräns.

>2m
cm

9

8. Fäst magnetremsan med de medföljande märlorna. Avståndet mellan märlorna ska vara ungefär 80 cm.

32

7. Lägg ut magnetremsan runt området.
Lägg ut magnetremsan åtminstone 32 cm från området
på en plan yta i en cirkulär eller elliptisk form
(undvik raka sträckor och hörn).

cm

10. Magnetremsan ska läggas ut åtminstone 2 m från begränsningskabeln eller ett annat Off Limits-område.
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11.Ikonen Off Limits 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.

Kom ihåg att du inte kan korsa begränsningskabeln
med magnetremsorna!
Undvik att lägga ut magnetremsan i områden där
Landroid kan slira (t.ex. områden med sluttningar).
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Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

1. Slå från din Landroid.

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

4. Anslut kablarna för Off Limits tills du hör
ett klick och placera modulen i öppningen.

3. Ta bort öppningens lock med en skruvmejsel.

6

5

5. Sätt tillbaka locket och säkra det med
de medföljande skruvarna.

6. Skruva åter fast Landroids knivar och slå till din Landroid.
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9. Använd kontaktdonet för att försluta kretsen. Magnetremsans ändar inuti kontaktdonet ska vara åtminstone 2 cm
långa. Du kan sammankoppla hur många magnetremsor
du vill med användning av kontaktdonen.
Det finns ingen gräns.

>2m
cm

9

8. Fäst magnetremsan med de medföljande märlorna.
Avståndet mellan märlorna ska vara ungefär 80 cm.

32

7. Lägg ut magnetremsan runt området.
Lägg ut magnetremsan åtminstone 32 cm från området
på en plan yta i en cirkulär eller elliptisk form
(undvik raka sträckor och hörn).

cm

10. Magnetremsan ska läggas ut åtminstone 2 m från
begränsningskabeln eller ett annat Off Limits-område.

11

11.Ikonen Off Limits 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.

Remember that you can’t cross the boundary wire with the
magnetic strips!
Avoid lying the magnetic strip in areas where Landroid can
slip (eg. areas with slopes).
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Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L1000 (WR147E) / Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1
Power OFF
Goodbye

START

OK

SET

1. Turn off Landroid

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

4

3

CLICK!

3. Ta bort öppningens lock med en skruvmejsel.

4. Anslut kablarna för Off Limits tills du hör ett klick
och placera modulen i öppningen.

5

5. Sätt tillbaka locket och säkra det med
de medföljande skruvarna.

6. Skruva åter fast Landroids knivar och slå till din Landroid.
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9. Använd kontaktdonet för att försluta kretsen. Magnetremsans ändar inuti kontaktdonet ska vara åtminstone 2 cm
långa. Du kan sammankoppla hur många magnetremsor du
vill med användning av kontaktdonen.

>2m
cm

9

8. Fäst magnetremsan med de medföljande märlorna. Avståndet mellan märlorna ska vara ungefär 80 cm.

32

7. Lägg ut magnetremsan runt området.
Lägg ut magnetremsan åtminstone 32 cm från området på en
plan yta i en cirkulär eller elliptisk form
(undvik raka sträckor och hörn).

cm

10. Magnetremsan ska läggas ut åtminstone 2 m från begränsningskabeln eller ett annat Off Limits-område.

11

11. Ikonen Off Limits 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.

Kom ihåg att du inte kan korsa begränsningskabeln med
magnetremsorna!
Undvik att lägga ut magnetremsan i områden där Landroid kan slira (t.ex. områden med sluttningar).
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Landroid L 1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

1. Slå från din Landroid.

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

3. Ta bort öppningens lock med en skruvmejsel.

4. Anslut kablarna för Off Limits tills du hör ett klick
och placera modulen i öppningen.

5. Sätt tillbaka locket och säkra det med de
medföljande skruvarna.

6. Skruva åter fast Landroids knivar och slå till din Landroid.

5
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9. Använd kontaktdonet för att försluta kretsen. Magnetremsans ändar inuti kontaktdonet ska vara åtminstone 2 cm
långa. Du kan sammankoppla hur många magnetremsor du
vill med användning av kontaktdonen.

>2m
cm

9

8. Fäst magnetremsan med de medföljande märlorna.
Avståndet mellan märlorna ska vara ungefär 80 cm.

32

7. Lägg ut magnetremsan runt området.
Lägg ut magnetremsan åtminstone 32 cm från området
på en plan yta i en cirkulär eller elliptisk
form (undvik raka sträckor och hörn).

cm

10. Magnetremsan ska läggas ut åtminstone 2 m från begränsningskabeln eller ett annat Off Limits-område.

11

11. Ikonen Off Limits 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.

Kom ihåg att du inte kan korsa begränsningskabeln med
magnetremsorna!
Undvik att lägga ut magnetremsan i områden där
Landroid kan slira (t.ex. områden med sluttningar).
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Snabbguide

Felsökning
Säkerställ att din Off Limits-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

Landroid® känner inte av
magnetremsan och kör över den.

®

Landroid stannar nära
magnetremsan.

Orsak

Åtgärd

Magnetremsans krets är inte försluten.

Magnetremsans alla ändar inuti kontaktdonet
ska inte vara kortare än 20 mm.

Kontaktdonet är inte väl sammanfogat.

Kontrollera och säkerställ att kontaktdonet är
väl sammanfogat.

Magnetremsan har grävts ned för djupt i
marken, i ett hål eller under betong.

Placera magnetremsan så att den ligger plant
på marken.

Magnetremsan fungerar inte eftersom
temperaturen är för hög (mer än 65 °C).

Vänta tills temperaturen sjunker.

1. Slå från din Landroid och flytta den till ett
område utan hinder.
Landroid har fastnat efter att ha kört på
2. Kontrollera magnetremsans installation.
magnetremsan flera gånger.
3. Slå till din Landroid®. Tryck på START och
på OK.
®

Magnetremsan är för nära
Håll ett avstånd på åtminstone 2 m mellan
begränsningskabeln.
begränsningskabeln och magnetremsan eller
Två cirkelformade inhägnade områden är
mellan två cirkelformade inhägnade områden.
för nära varandra.

Din Landroid® kör runt nära det
Magnetremsan överlappar
cirkelformade inhägnade området.
begränsningskabeln.

Magnetremsan ska hållas 2 m från
begränsningskabeln.

Vissa störningar kan finnas i
arbetsområdet på grund av elkablar eller Kontrollera och eliminera störningen.
järnbitar under jorden.
Din Landroid® slirar när den drar sig
Din Landroid® kör in i det
bakåt och svänger efter att ha känt av
cirkelformade inhägnade området.
magnetremsan.

Undvik att lägga ut magnetremsan i områden
där Landroid® kan slira (t.ex. områden med
sluttningar).

Tekniska data
Märkspänning											

5V
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Försäkran om överensstämmelse
Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
försäkrar att produkten
Beskrivning Fence-modul
Typ WA0863
Funktion Isolering av område
Överensstämmer med följande direktiv:
2014/30/EU, 2011/65/EU och (EU) 2015/863
Uppfyller standarderna i
EN 55014-1, EN 55014-2

2020-04-08
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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