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Takk for at du valgte WORX Landroid RadioLink. 

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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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

RadioLink-gateway og knutepunkt – generelle 
sikkerhetsadvarsler 

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.

Krav i forbindelse med RF-eksponering
For å oppfylle kravene i forbindelse med RF-eksponering er det viktig å opprettholde en avstand på minst 
200 mm mellom dette utstyret og mennesker mens det er i drift. Vi anbefaler ikke at utstyret er i drift når 
avstanden til mennesker er mindre enn 200 mm. 
Antennen på denne senderen må ikke plasseres sammen med andre antenner eller sendere. 

Vedlikehold
Utstyret skal kun vedlikeholdes av kvalifiserte serviceteknikere og det må kun brukes identiske utskiftingsdeler. 
Dette ivaretar sikkerheten til utstyret.

Restriksjoner for idriftsettelse
Ingen restriksjoner for bruk.

Symboler

Advarsel

Les brukermanualen.

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



Tenk sikkerhet først
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AC-adapter – generelle sikkerhetsadvarsler

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.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner til senere bruk.
Denne enheten kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap, så lenge de enten bruker enheten under tilsyn, eller har fått 
opplæring i bruk av enheten på en sikker måte og forstår farene i forbindelse med slik bruk. Barn må ikke leke 
med enheten. Barn må ikke rengjøre enheten eller vedlikeholde den uten tilsyn.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler
a.  Enheten bør plasseres nær et strømuttak som er lett tilgjengelig.
b.  Enheten må IKKE brukes dersom kabelen eller huset er skadet.
c.  Følg de tekniske dataene fra produsenten under bruk.
d.  Trekk ut kontakten når enheten ikke er i bruk.
e.  Enheten må ikke brukes til andre formål enn det den er designet for.  
f. Maks. omgivelsestemperatur 45 °C.
g. Strømtilkoblingen på denne enheten kan ikke skiftes ut. Dersom den er ødelagt eller skadet, må hele 

enheten skiftes ut.
h. Enheten må ikke utsettes for vannsprut, regn eller fuktighet.
i.  Beholdere som inneholder væske, for eksempel vaser, må ikke plasseres på toppen av enheten.

 
Symboler

Skal kun brukes innendørs 

Les brukermanualen.

Sikring 

Dobbelisolasjon

Lav strømforsyning
 

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.
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Tenk sikkerhet først
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VEDLIKEHOLD av strømadapteren må utføres med den STØRSTE 
FORSIKTIGHET

Ta kontakten ut av støpselet før du utfører eventuelle justeringer, service eller vedlikehold.
Strømadapteren krever ikke smøring eller vedlikehold. Den må aldri rengjøres med vann eller kjemiske 
rengjøringsmidler. Tørk av den med en tørr klut. Strømadapteren må alltid oppbevares tørt.

MILJØVERN

  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.

Produsent: Mass Power Electronic Limited, 
10/F, TOWER A, BILLION CENTER 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

Importør: Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

NO



  Bli kjent med

INNHOLDET I ESKEN
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AC-adapter

RadioLink-gateway

RadioLink-modul

Kabel

Ethernetkabel

A

B

C
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Bli kjent med

PRODUKTETS FUNKSJON
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RadioLink-tilleggsfunksjonen gir klipperen vedvarende tilkobling til nettet.
Vanlige trådløse hjemmenettverk dekker vanligvis bare deler av hagen. RadioLink bruker radiosignaler som utvider signalet fra Wi-
Fi-ruteren, uavhengig av vegger, hindringer og interferens.

NO
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Komme i gang

INSTALLASJON
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).
RadioLink kommer i to deler og er klar til bruk umiddelbart. Avhengig av hvilken Landroid-modell du har, følger du en av frem-
gangsmåtene under.

1. Slå av Landroiden 2. Åpne toppdekselet på Landroiden

3. Fjern spordekselet med et skrujern 4. Sett Landroid-kontakten inn i RadioLink-modulen til du 
hører et klikk og sett modulen inn i sporet

5. Monter dekselet med et skrujern 6. Lukk toppdekselet

Landroid S 300 (WR130E)

2

OKSTART

SET

1

CLICK!

43
A

65

NO
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7. Koble RadioLink-gatewayen (B) til ruteren din, selv om den 
ikke har Wi-Fi, ved å koble til ethernetkabelen (E)

Komme i gang

9. Følgende lyssignaler vises: Lysdioden for UWB (Ultra Wide 
Band) er rød, lysdioden for Wi-Fi LAN er grønn og lysdioden for 
strømtilførsel er blå. Dersom dette ikke stemmer, må du sjekke 

feilsøkingsveiledningen bak i denne manualen.

12. Trykk på OK i tre sekunder 

10. Trykk skrujernet inn i hullet, som vist i illustrasjonen over, til 
du hører et klikk

11. Lysdiodene blinker i forskjellige farger

8

8. Sett AC-adapteren (A) inn i strømuttaket og koble den til 
RadioLink-gatewayen (B) ved hjelp av kabelen (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

NO
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Komme i gang

13. Trykk på hjemknappen. Wi-Fi-symbolet vises på skjermen 
sammen med «rL». Trykk deretter på OK.

15. Etter et par minutter lyser alle tre lysdioder grønt. 
Du finner mer informasjon om de forskjellige lysdiodefargene 

og hva de betyr i feilsøkingsdelen.

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Hvis alt fungerer normalt, viser skjermen «SUcc».

15 16

16. RadioLink-ikonet er nå aktivt. Trykk på ikonet for å vise sta-
tus. Hvis statusen viser «feil», tar du kontakt med kundestøtte på 

https://support.worx-europe.com

NO
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Komme i gang

OKSTART

SET

1 2

Landroid M 500 (WR141E)

1. Slå av Landroiden 2. Åpne toppdekselet på Landroiden

3

CLICK!

4
A

3. Fjern spordekselet med et skrujern 4. Sett Landroid-kontakten inn i RadioLink-modulen til du hører 
et klikk og sett modulen inn i sporet 

65

5. Monter dekselet med et skrujern 6. Lukk toppdekselet

NO
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Getting started

7. Koble RadioLink-gatewayen (B) til ruteren din, selv om den 
ikke har Wi-Fi, ved å koble til ethernetkabelen (E)

12. Trykk på OK i tre sekunder 

10. Trykk skrujernet inn i hullet, som vist i 
illustrasjonen over, til du hører et klikk

11. Lysdiodene blinker i forskjellige farger

8

8. Sett AC-adapteren (A) inn i strømuttaket og koble den til 
RadioLink-gatewayen (B) ved hjelp av kabelen (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

9. Følgende lyssignaler vises: Lysdioden for UWB (Ultra Wide 
Band) er rød, lysdioden for Wi-Fi LAN er grønn og lysdioden 
for strømtilførsel er blå. Dersom dette ikke stemmer, må du 

sjekke feilsøkingsveiledningen bak i denne manualen.

NO
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Komme i gang

15. Etter et par minutter lyser alle tre lysdioder grønt. 
Du finner mer informasjon om de forskjellige lysdiodefargene 

og hva de betyr i feilsøkingsdelen. 

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Hvis alt fungerer normalt, viser skjermen «SUcc».

15 16

16. RadioLink-ikonet er nå aktivt. Trykk på ikonet for å vise sta-
tus. Hvis statusen viser «feil», tar du kontakt med kundestøtte 

på https://support.worx-europe.com

13. Trykk på hjemknappen. Wi-Fi-symbolet          vises på skjer-
men sammen med «rL». Trykk deretter på OK.

NO
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Komme i gang

Landroid M 700 (WR1421E)
Landroid M 1000 (WR143E)

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

21

1. Slå av Landroiden 2. Åpne toppdekselet på Landroiden

3

CLICK!

4
A

3. Fjern spordekselet med et skrujern 4. Sett Landroid-kontakten inn i RadioLink-modulen til du hører 
et klikk og sett modulen inn i sporet 

65

5. Monter dekselet med et skrujern 6. Lukk toppdekselet

NO
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Komme i gang

7. Koble RadioLink-gatewayen (B) til ruteren din, selv om den 
ikke har Wi-Fi, ved å koble til ethernetkabelen (E)

10. Trykk skrujernet inn i hullet, som vist i illustrasjonen over, til 
du hører et klikk

8

8. Sett AC-adapteren (A) inn i strømuttaket og koble den til 
RadioLink-gatewayen (B) ved hjelp av kabelen (D).

A

E

D

9

B

10

11

START OK
A

BC D

Wed.11/29 09:00PM

12

11. Lysdiodene blinker i forskjellige farger 12. Velg «generell innstilling»  i menyen 
på skjermen og trykk på OK 

9. Følgende lyssignaler vises: Lysdioden for UWB (Ultra Wide 
Band) er rød, lysdioden for Wi-Fi LAN er grønn og lysdioden for 
strømtilførsel er blå. Dersom dette ikke stemmer, må du sjekke 

feilsøkingsveiledningen bak i denne manualen.

NO
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Komme i gang

14. Meldingen «trykk på OK for å starte sammenkoblingen av 
RadioLink-gatewayen» vises. Trykk på OK

15. Meldingen «sammenkoblingen er fullført)» vises på skjermen 16. Etter et par minutter lyser alle tre lysdioder grønt. 
Du finner mer informasjon om de forskjellige lysdiodefargene 

og hva de betyr i feilsøkingsdelen.  

START OK
A

BC D

General setting
Set date & time
Rain start delay
Setup WIFI
Setup Radio Link

13

13. Velg «velg RadioLink»
ved hjelp av pilene og trykk på OK

START OK
A

BC D

14
Setup Radio Link

Press “OK”
to start pairing

Radio Link - Gateway

START OK
A

BC D

15
Setup Radio Link

Pairing successful !

16

17

17. The RadioLink icon is now active.Touch it to see the status. 
If the Status shows “feil” contact our support team 

at https://support.worx-europe.com

NO
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Komme i gang

Landroid L 1000 (WR147E)

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

2

OKSTART

SET

1

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

3. Fjern spordekselet med et skrujern 4. Sett Landroid-kontakten inn i RadioLink-modulen 
til du hører et klikk og sett modulen inn i sporet

5. Monter dekselet med et skrujern 6. Sett Landroid-klipperen riktig vei igjen

NO
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Komme i gang

7. Koble RadioLink-gatewayen (B) til ruteren din, selv om den 
ikke har Wi-Fi, ved å koble til ethernetkabelen (E)

10. Trykk skrujernet inn i hullet, som vist i illustrasjonen 
over, til du hører et klikk

8

8. Sett AC-adapteren (A) inn i strømuttaket og koble den til 
RadioLink-gatewayen (B) ved hjelp av kabelen (D).

A

E

D

9

B

10

11

11. Lysdiodene blinker i forskjellige farger

9. Følgende lyssignaler vises: Lysdioden for UWB (Ultra Wide 
Band) er rød, lysdioden for Wi-Fi LAN er grønn og lysdioden 
for strømtilførsel er blå. Dersom dette ikke stemmer, må du 

sjekke feilsøkingsveiledningen bak i denne manualen.

OKSTART

SET

3s

12

12. Trykk på OK i tre sekunder 

NO
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Komme i gang

15. Etter et par minutter lyser alle tre lysdioder grønt. 
Du finner mer informasjon om de forskjellige lysdiodefargene 

og hva de betyr i feilsøkingsdelen.  

15 16

16.  RadioLink-ikonet er nå aktivt. Trykk på ikonet for å 
vise status. Hvis statusen viser «feil», tar du kontakt med 

kundestøtte på https://support.worx-europe.com

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

15 16

13. Trykk på hjemknappen. Wi-Fi-symbolet         vises på skjer-
men sammen med «rL». Trykk deretter på OK.

14. Hvis alt fungerer normalt, viser skjermen «SUcc».

NO



21

Komme i gang

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

3. Fjern spordekselet med et skrujern 4. Sett Landroid-kontakten inn i RadioLink-modulen til du hører 
et klikk og sett modulen inn i sporet

5. Monter dekselet med et skrujern 6. Sett Landroid-klipperen riktig vei igjen

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

NO

Landroid L 1000 (WR147E.1)
Landroid L 800 (WR148E)
Landroid M 500 Plus (WR165E)
Landroid M 700 Plus (WR167E)
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Komme i gang

7. Koble RadioLink-gatewayen (B) til ruteren din, selv om den 
ikke har Wi-Fi, ved å koble til ethernetkabelen (E)

10. Trykk skrujernet inn i hullet, som vist i illustrasjonen over, til 
du hører et klikk

8

8. Sett AC-adapteren (A) inn i strømuttaket og koble den til 
RadioLink-gatewayen (B) ved hjelp av kabelen (D).

A

E

D

9

B

10

11. For å få tilgang til hovedmenyen, vri knappen medurs og 
trykk på knappen for å bekrefte.

12. Drei knappen for å velge meny-elementet “Setup Radio-
Link”. Trykk deretter på knappen for å bekrefte.  

9. Følgende lyssignaler vises: Lysdioden for UWB (Ultra Wide 
Band) er rød, lysdioden for Wi-Fi LAN er grønn og lysdioden for 
strømtilførsel er blå. Dersom dette ikke stemmer, må du sjekke 

feilsøkingsveiledningen bak i denne manualen.

NO

A

Diagnose

Radio Link
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Komme i gang

14. Vellykket paring.

15. Etter et par minutter lyser alle tre lysdioder grønt. 
Du finner mer informasjon om de forskjellige lysdiodefargene 

og hva de betyr i feilsøkingsdelen.

13. Trykk på knappen for å bekrefte og begynne paringen.

16

16. RadioLink-ikonet er nå aktivt. Trykk på ikonet for å vise sta-
tus. Hvis statusen viser «feil», tar du kontakt med kundestøtte 

på https://support.worx-europe.com

NO
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Hurtigreferanse

Feilsøking
 Symptom Årsak Handling

Lysdioden
for strømtilførsel:

  

lyser 
vedvarende 
rødt

tilkoblingen er brutt eller mangler Kontakt internettleverandøren

lyser 
vedvarende 
blått

er i ferd med å starte opp Krever ingen handling

blinker lilla sender data Krever ingen handling

lyser 
vedvarende 
grønt

tilkoblet Krever ingen handling

            
            Lysdioden 
            for Wi-Fi/LAN: 
 

lyser 
vedvarende 
grønt

tilkoblet med ethernetkabel / 
tilkoblet til LAN-nettverket

Krever ingen handling

lyser 
vedvarende 
rødt

ethernetkabelen er ikke tilkoblet Sørg for at kabelen er riktig tilkoblet

        
Lysdioden for UWB    
(Ultra Wide Band):                      

             

lyser 
vedvarende 
rødt

ingen tilkobling, eller så er 
RadioLink-gatewayen og 
Landroid-klipperen ikke 
sammenkoblet 

Kontroller om Landroid-klipperen er 
påslått
Kontroller om modulen er riktig 
tilkoblet
Kontroller om sammenkoblingen er 
utført
Dersom klipperen har vært på service, 
må sammenkoblingen utføres på nytt

Krever ingen handlingblinker blått sender data

Krever ingen handlinglyser 
vedvarende 
grønt

RadioLink-gatewayen og 
Landroid-klipperen er tilkoblet

Krever ingen handlingblinker gult
prøver å sende data på nytt 
på grunn av mye trafikk på 
radiokanalen

Tekniske data for RadioLink-gatewayen
Merkespenning 5 V likestrøm
Frekvensbånd for sub1G 869,4~869,65 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt for sub1G 22 dBm
Frekvensbånd for Wi-Fi 2400~2483,5 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt for Wi-Fi 20 dBm
Temperaturområde -20~800C

Tekniske data for RadioLink-modulen
Merkespenning 5 V likestrøm
Frekvensbånd for sub1G 869,4~869,65 MHz
Maks. radiofrekvenseffekt 22 dBm
Temperaturområde -20~800C

Restriksjoner for idriftsettelse
Ingen restriksjoner for bruk.

NO



Hurtigreferanse

Tekniske data for AC-adapteren
Nominell inngangsspenning 100–240 V~50/60 Hz 0,2 A
Inngangsfrekvens 50 Hz/60 Hz
Utgangsspenning 5,0 V
Utgangsstrøm 1,0 A
Utgangseffekt 5,0 W

Gjennomsnittlig virkningsgrad 
Den gjennomsnittlige virkningsgraden er over 73,62 % ved 115 Vac/60 Hz og 

230 Vac/50 Hz med 100 %, 75 %, 50 %, 25 % nominell belastning 
Dette resultatet overholder DOE VI.

Strømforbruk uten belastning 0,1 W
Vekt 30 g
Beskyttelsesklasse   /II

Nominell maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Nominell minimal omgivelsestemperatur 0 °C

25
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Hurtigreferanse

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

Erklærer at produktet
Beskrivelse Radiolink
Type WA0864
Funksjon Konvertering og forsterkning av WiFi-signal

Etterlever følgende direktiver:
2014/53/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

Og at det etterlever følgende standarder:
EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.1.1; EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 
220-2 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1; EN 50385:2017, EN50665:2017; EN62311:2008; EN 62368-
1:2014+A11:2017

Kontaktperson:
Navn  Marcel Filz
Adresse Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2020/05/14
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

26
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Hurtigreferanse

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

som representant for Mass Power Electronic Limited i EU, erklærer at produktet (som brukes med RadioLink) 

Beskrivelse AC-adapter
Type NBS05B050100VEU

Etterlever følgende direktiver:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU & (EU)2015/863, 2009/125/EC 

Og at det overholder følgende standarder:
EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, 
EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50563, (EU)2019/1782, EN 55014-1, EN 55014-2, EN55024
 

2020/03/12
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

27
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