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Děkujeme vám za zakoupení robotické sekačky na trávu Worx Landroid. 
Je zcela autonomní, plně konfigurovatelná, hbitá a efektivní. Váš trávník citlivě poseká a učiní z něj chloubu zahrady. Tato příručka vám 
pomůže s nastavením.

Podpora 
www.worx-europe.com/support

Stránky pro vlastníky sekačky Landroid  
www.worx-europe.com/mylandroid

Asistenční linka pro zákazníky
00420739452615

Jsme tu pro vás:
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 
UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
           
Pozor: přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny pro bezpečný provoz stroje. Nedodržení 
 pokynů a varování může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

• Sekačka Landroid není určena k používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou či mentální schopností, případně s  
 nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nedohlíží nebo jim nedává pokyny k použití zařízení osoba,  
 která je za jejich bezpečnost odpovědná
• Je třeba dávat pozor na děti, aby si se sekačkou Landroid nehrály
• Sekačku Landroid je povoleno používat pouze s dodanou napájecí jednotkou

Bezpečnostní pokyny před použitím
• Pečlivě si přečtěte pokyny. Ujistěte se, že dobře rozumíte všem pokynům, znáte funkci všech ovládacích prvků a správný způsob pou 
 žívání sekačky Landroid
• Nikdy nedovolte, aby sekačku Landroid používali lidé neznající tyto pokyny, případně děti
• Uživatel je odpovědný za nehody nebo rizika, kterým jsou vystaveni jiní lidé nebo jejich majetek

Příprava před použitím
• Zajistěte správnou instalaci okrajového drátu, dle pokynů
• Pravidelně kontrolujte oblast, kde je sekačka Landroid používána, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a další cizí předměty
• Pravidelně zrakem kontrolujte, zda nejsou čepele, šrouby čepelí a řezací sestava opotřebené či poškozené. Opotřebené či poškozené  
 čepele a šrouby vyměňte jako celou sadu
• Při kontrole čepelí sekačku Landroid vypněte, vyjměte akumulátor, nasaďte si ochranné rukavice a dávejte pozor, protože otočení jedné  
 čepele může způsobit otočení ostatních
VAROVÁNÍ! Sekačka se nesmí používat bez nasazeného bezpečnostního krytu

Bezpečný provoz
• Nikdy nepoužívejte zařízení, jestliže jsou bezpečnostní kryty poškozené nebo nejsou na svém místě
• Nedávejte do blízkosti rotujících částí ruce ani nohy 
• Nikdy nezvedejte sekačku Landroid, pokud je spuštěná
• Před odstraněním blokujícího předmětu a kontrolou, čištěním a práci na stroji ho vypněte a vyjměte akumulátor
• Je zakázáno upravovat původní konstrukci sekačky Landroid. Všechny úpravy jsou pouze na vaše vlastní riziko
• Spusťte sekačku Landroid podle pokynů. Když je zapnutý napájecí spínač, ujistěte se, že máte ruce a nohy mimo dosah   
  rotujících čepelí.
• Když je sekačka Landroid zapnutá, nezvedejte ji ani nepřenášejte
• Nepokládejte nic na sekačku Landroid ani na její nabíjecí stanici
• Nenechávejte sekačku Landroid pracovat s poškozeným diskem čepelí nebo tělem. Nepoužívejte ji ani tehdy, pokud jsou poškozené  
 čepele, šrouby, matky nebo kabely
• Jestliže sekačku Landroid nehodláte delší dobu používat, vypněte ji
• Sekačka Landroid se dokáže spustit jen tehdy, pokud je zapnutá a je zadaný správný kód PIN
• Nepoužívejte sekačku Landroid při špatném počasí, zejména když hrozí blesky
• Nedotýkejte se pohybujících nebezpečných částí, než se tyto zcela zastaví
• Nenechávejte sekačku Landroid v provozu bez dozoru, jestliže jsou v okolí jiní lidé, děti nebo domácí zvířata
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Pozor: Když je sekačka otočena spodní částí nahoru, musí být napájecí spínač vždy vypnutý. Během práce na spodním rámu sekačky, 
např. během čištění nebo výměny čepelí, musí být napájecí spínač vypnutý a akumulátor vyjmutý.
 
• Nemyjte sekačku Landroid vysokotlakým čističem – vysoký tlak může způsobit, že se voda dostane dovnitř a poškodí  
 elektronické obvody
• Při výměně čepelí použijte ochranné rukavice, abyste zabránili zranění
• Udržujte všechny šrouby a matky pevně utažené, aby byla sekačka Landroid v bezpečném pracovním stavu
• Každý týden sekačku Landroid zkontrolujte a vyměňte opotřebované nebo poškozené díly
• Ujistěte se, že jsou použity náhradní čepele správného typu
• Ujistěte se, že akumulátor nabíjíte za pomoci nabíjecí stanice Landroid. Nesprávné používání může způsobit úraz elektrickým proudem  
 nebo přehřátí akumulátoru
• Servis sekačky Landroid musí být prováděn podle pokynů výrobce

Doporučení
Adaptér nabíjecí stanice Landroid zapojujte pouze do okruhu chráněného jističem s vypínacím proudem nižším než 30 mA.

Bezpečná přeprava
• Při přepravě sekačky Landroid na delší vzdálenosti je nutné používat původní balení
• Postup pro bezpečný přesun sekačky Landroid v rámci pracovní oblasti:
  - stiskněte na sekačce tlačítko STOP 
  - sekačku přenášejte s diskem čepelí směrem od sebe

Bezpečnost akumulátoru
• Akumulátor nedemontujte, neotvírejte ani nelikvidujte
• Zabraňte zkratování akumulátoru. Neskladujte akumulátory nebezpečně v krabici či šuplíku, kde se mohou navzájem dotknout a  
 zkratovat nebo se mohou dotknout a zkratovat o jiné vodivé materiály 
• Když není akumulátor používán, udržujte ho mimo dosah kovových předmětů, jako jsou například sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby  
 a další, které mohou způsobit spojení jedné koncovky s druhou. Zkratování koncovek akumulátoru může způsobit popálení nebo požár
• Nevystavujte akumulátor horku nebo ohni. Neskladujte na přímém slunečním světle   
• Nevystavujte akumulátor mechanickým otřesům
• Jestliže dojde k požití článku nebo akumulátoru, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
• Akumulátor udržujte čistý a suchý
• Akumulátor podává největší výkon, pokud je provozován při teplotě kolem 20 °C
• Při likvidaci akumulátorů je nutné oddělit od sebe jednotlivé různé druhy (dle elektrochemického složení)
• Dobíjejte jen za pomoci nabíječky uvedené společností Worx. Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku, která nebyla speciálně poskytnuta k  
 nabíjení sekačky Landroid. 
 Použití nabíječky vhodné pro jeden typ akumulátorů může u jiného typu způsobit riziko požáru
• Nepoužívejte akumulátor, který nebyl navržen k použití s tímto zařízením
• Uchovávejte akumulátor mimo dosah dětí
• Akumulátor likvidujte řádným způsobem. Akumulátory na konci životnosti vraťte do sběrného místa k tomu určeného

Zařízení třídy III
• Odpadní elektrické výrobky nesmí být likvidovány spolu s domácím odpadem. Pokud je to možné, recyklujte. Zkontrolujte pokyny k  
 recyklaci, které uvádí místní úřady nebo prodejce

VAROVÁNÍ! Při nesprávném používání může být sekačka Landroid nebezpečná. Před použitím sekačky Landroid si pečlivě přečtěte 
uživatelskou příručku a ujistěte se, že jejímu obsahu rozumíte
VAROVÁNÍ! Když je sekačka v provozu, udržujte si od ní bezpečnou vzdálenost
VAROVÁNÍ! Před prací na stroji nebo jeho zvedáním ho vypněte a odstraňte akumulátor
VAROVÁNÍ! Na stroji nejezděte
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1  Worx Landroid S 

2  konektory na opravu kabelu 

3  sady náhradních čepelí

1  imbusový klíč

1  nabíjecí stanice

7  šroubů

drátěné kolíčky x130 

1  napájecí adaptér 

okrajový drát 100m

1  akumulátor 20 V 2,0 Ah

2  distanční měrky pro okrajový drát

1  Bertelsenovo pravítko

A 

B 

C 

D 
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OBSAH BALENÍ
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Zdířka pro Find My Landroid / Radio Link 

Bezpečnostní zastavení

Dešťový senzor

Nabíjecí konektor

Zdířka pro Off Limits

Zdířka pro Voice Control

Zdířka pro akumulátor
Seřízení výšky sekání

Kapota

Otvor pro mikrofon

Rozhraní

Zdířka pro ACS

POZNÁVÁME SEKAČKU
LANDROID

A

B

USB port
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JAK SEKAČKA LANDROID FUNGUJE

V následující části bychom vám rádi podrobněji vysvětlili, jak sekačka Landroid funguje.
Landroid je autonomní stroj, schopný fungovat sám o sobě. Sekačka sama ví, kdy musí zajet na nabíjecí stanici, dokáže  
rozpoznat, když prší, zastaví se, když rozpozná problém, a zastaví se, vrátí nebo otočí,  
když narazí na něco, co jí blokuje cestu. Aby nedošlo k nehodě, sekačka Landroid také automaticky zastaví svůj disk čepelí, jakmile je 
zvednuta ze země.

Sama se nabíjí

Když sekačka Landroid potřebuje nabít, přestane sekat a podle okrajového drátu dojede, proti směru hodinových ručiček, k 
 nabíjecí stanici. Jakmile je nabíjení dokončeno, sekačka Landroid automaticky obnoví sekání, nebo zůstane na nabíjecí stanici podle 
plánu sekání.   

Určování a správa okraje sekání

Sekačka Landroid je naprogramována k sekání trávy podél vámi stanoveného okraje, a to jednou za týden, v pondělí. Chcete-li toto 
nastavení změnit, lze to provést pomocí chytrého telefonu nebo pomocí ovládacího panelu v nabídce „Work time-Customise Work time“. 
Podrobné pokyny naleznete na konci této příručky.

Dešťový senzor

Sekačka Landroid je 100% odolná vůči počasí a je ráda venku. Nicméně výsledky sekání mokré trávy nejsou příliš potěšující. Sekačka 
Landroid je proto vybavena dešťovým senzorem, který detekuje déšť a sdělí jí, že má přestat sekat a vrátit se na nabíjecí stanici.   

Prodleva po dešti

Po dešti se sekačka Landroid znovu spustí, když už není tráva mokrá. Výchozí prodleva po dešti je 180 minut. Dobu prodlevy můžete 
změnit pomocí nastavení času v aplikaci Landroid nebo prostřednictvím ovládacího panelu. Podrobné pokyny naleznete na konci této 
příručky.

Chytré automatické plánování

Sekačka Landroid se programuje sama, poznává váš trávník a nastavuje pro něj perfektní plán. Pomocí cloud computingu sekačka 
Landroid neustále ladí sekací cykly dle aktuální rychlosti růstu trávy. Přestože je možné sekačku naprogramovat ručně, doporučujeme 
vám využívat této pokročilé funkce automatického plánování, a to tak, že sekačku Landroid připojíte k internetu a budete používat aplikaci 
Landroid (zdarma).   



CZ

9

Jak sekačka Landroid funguje

9   

Již žádné hrabání posekané trávy

Denní procedury sekačky vytváří velmi jemnou travnatou drť, kterou není třeba hrabat. Tato drť je perfektní organickou živinou pro váš 
trávník. Časté sekání zlepšuje hustotu trávníku a efektivně brání šíření plevele.   

Výška sekání

Výšku sekání lze nastavit od 20 do 50 mm, po 10mm skocích. Než spustíte svou sekačku Landroid poprvé, ujistěte se, že tráva není 
vyšší než 10 cm. Je-li vyšší, použijte klasickou sekačku a trávu před použitím sekačky Landroid zkraťte. Chcete-li zásadně zkrátit výšku 
trávy, doporučuje se provádět to postupně, a to krokovým snižováním výšky sekání. 

Zabezpečení a ochrana kódem PIN

Aby sekačku nemohly používat nepovolané osoby, je chráněna pomocí kódu PIN, který lze snadno nastavit. Jestliže je sekačka Landroid 
připojena k síti Wi-Fi, můžete ji zamknout pomocí aplikace ve svém chytrém telefonu. Je-li třeba další zabezpečení, je k dispozici funkce 
Find My Landroid, která vám umožní sledovat svou sekačku skrze zabudovanou předplacenou SIM kartu.

Za extrémnějšího počasí…

V případě bouřky chraňte sekačku Landroid odpojením nabíjecí stanice, odpojením okrajového drátu a ujištěním se, že se sekačka  
Landroid nemůže nabíjet. V zimě, a zejména při velmi chladném počasí a sněhu, doporučujeme uskladnit sekačku uvnitř budovy. V 
některých zemích nabízíme zimní servis vaší sekačky, tak aby byla připravena na jaro. Obraťte se na svého prodejce nebo vyhledejte 
informace online.
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INSTALUJETE SEKAČKU LANDROID SAMI?
JE TO SNAZŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE

Instalace vaší sekačky Worx Landroid je snadná, pokud budete postupovat dle těchto pokynů. V zásadě jde o instalaci nabíjecí stanice a 
položení okrajového drátu kolem vašeho trávníku. Kromě této příručky můžete také použít rychlého průvodce, 
 který je součástí balení, nebo si prohlédnout komplexní video návody na našem kanálu YouTube*.  
 
*Tyto informace jsou poskytovány pro vaše pohodlí, ale nijak nenahrazují návod a bezpečnostní pokyny, které je nutné si řádně přečíst a porozumět jim.  

KAŽDÁ MINUTA STRÁVENÁ PLÁNOVÁNÍM VÁM UŠETŘÍ 10 MINUT PŘI PROVÁDĚNÍ

Instalace sekačky Landroid je ještě snazší, jestliže si jasně řeknete, co je třeba udělat. Řádné plánování vám pomůže vyhnout se  
chybám a nebudete muset přepracovávat instalaci, když je hotová. 

Na povrchu, nebo zahrabat?
Okrajový drát sekačky Landroid je navržen tak, aby ležel na povrchu trávníku. Nejprve bude skoro neviditelně ležet v trávě, ale po několika 
týdnech se zahrabe. Jestliže chcete drát zahrabat ihned, doporučujeme nejprve jej položit a vyzkoušet, zda byla instalace úspěšná, a to 
provozem sekačky kolem vytyčeného okruhu. Tento test vám umožní snadno vše zkontrolovat a v případě potřeby změnit rozvržení drátu 
předtím, než ho zahrabete. Drát je nutné zahrabat do hloubky maximálně kolika málo centimetrů, tak aby předával dobrý signál sekačce.

Plán pro nabíjecí stanici
Nabíjecí stanice je místo, kde se dobíjí akumulátor sekačky Landroid. Jde také o místo, kde sekačka parkuje mezi jednotlivými sekáními. 
Najděte vhodné místo pro nabíjecí stanici, přitom berte na vědomí následující:
• Je nutné do ní vést elektřinu, takže by neměla být dále než 10 metrů od elektrické zásuvky
• Je-li to možné, najděte místo ve stínu, tak aby se akumulátor při nabíjení nepřehříval
• Základna musí být na rovném povrchu, aby se sekačka efektivně zaparkovala
• Vyhněte se místům, kde jsou zavlažovací trysky 

Proveďte 
prohlídku 
svého trávníku 
a naplánujte 
instalaci

Položte  
okrajový  
drát

Zapněte sekačku 
Landroid.
Proveďte test 
a připravte ji na 
sekání

Připojte  
nabíjecí   
stanici do 
elektrické 
zásuvky

Nainstalujte  
nabíjecí stanici
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Nabíjecí stanici můžete položit na trávník nebo na pevný povrch, jako například chodník, ovšem v takovém případě musí být pevný 
povrch ve stejné výšce s trávníkem (žádné schody). 

K zaparkování v nabíjecí stanici potřebuje sekačka Landroid minimálně 80 cm rovného prostoru před stanicí. Na straně výjezdu potřebuje 
minimálně 30 cm rovné cesty a poté prostor pro zatočení doleva (obr. 1). Jestliže má zatáčet doprava, není potřeba žádná rovná cesta (obr. 2).   

Kontrolní seznam pro nabíjecí stanici:

  v dosahu elektrické zásuvky
  ve stínu
  rovná cesta na vstupu; rovná cesta na výstupu, je-li třeba
  rovný povrch
  žádné zavlažovací trysky

Plán pro okrajový drát
Drát musí být umístěn v jisté vzdálenosti od okraje trávníku. Vzdálenost se mění v závislosti na tom, co je na druhé straně okraje. Různé 
části vašeho trávníku mohou vyžadovat různé vzdálenosti:
1.   Je-li okraj trávníku v blízkosti schodu: drát musí být ve vzdálenosti 26 cm od okraje.
2.   Je-li okraj trávníku v blízkosti cesty se stejnou výškou: drát musí být ve vzdálenosti 10 cm od okraje.
3.   Je-li okraj trávníku v blízkosti štěrku: drát musí být 26 cm od okraje, jinak mohou kolečka sekačky Landroid na štěrku prokluzovat.

Jestliže je váš trávník v blízkosti sousedova trávníku, který je také sekán robotickou sekačkou, položte drát 1 metr od sousedova drátu, 
aby nedocházelo k rušení signálů. 

80cm30cm

1

80cm

2

26cm 10cm 26cm
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Určete místa, kam sekačka nesmí 
Nechcete, aby vaše sekačka sekala okrasné květiny, spadla do bazénků nebo ničila kořeny stromů, které vyrůstají nad zem. Najděte tyto 
zakázané oblasti a obežeňte je okrajovým drátem, tak aby k nim sekačka nezajížděla.

Okrajový drát je signální smyčka na obou koncích připojená k nabíjecí stanici, takže budete muset vést drát od okraje k oblasti, kterou 
chcete chránit, danou oblast obehnat, a poté se vrátit k okraji trávníku, viz obr. 1.
Jestliže jsou oblasti, které chcete chránit, daleko od okraje trávníku, nebo je těchto oblastí např. se stromy hodně, je tato tradiční metoda 
časově velmi náročná.

Skvělou alternativou je zakoupení funkce Off-Limits. S ní je možné chráněné oblasti obehnat digitálním plotem Off-Limits, který nemusí být 
připojen k okrajové smyčce (obr. 2). Digitální plot Off-Limits je také skvělý k ochraně sezónního vybavení, např. trampolíny, nebo k ochraně 
nových prvků zahrady, aniž by bylo potřeba předělávat okrajový drát.

Určete překážky 
Překážkový senzor sekačky Landroid zvládne pevné překážky, jako jsou stromy, nábytek apod., které není potřeba obehnat okrajovým 
drátem. Jestliže je na vašem trávníku několik překážek nebo stromů blízko sebe, doporučujeme zakoupit funkci Landroid ACS, což je 
inteligentní ultrazvukový autopilot, který sekačce Landroid umožní objíždět překážky namísto toho, aby do nich narážela.

21

okrajový drát

digitální plot

PROHLÉDNĚTE SVŮJ TRÁVNÍK

Sekačka Landroid je navržena tak, aby si poradila i s těmi nejobtížnějšími trávníky. Trávník zrakem prohlédněte, tak abyste mohli provést 
bezproblémovou instalaci okrajového drátu.
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VYHRŇTE SI RUKÁVY. AŽ TO BUDE, TAK TO BUDE!
 
Nyní, když máte naplánovanou instalaci do posledního detailu, je čas na akci. Před započetím bude možná dobré naposledy použít vaši 
starou sekačku a očistit trávník, aby byla instalace snazší.

Umístěte nabíjecí stanici na zvolené místo
• Připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí dodaných šroubů a imbusového klíče (obr. 1)
• Jestliže dáte stanici na pevný povrch, upevněte ji pomocí šroubovacích fixačních prvků (nejsou součástí dodávky)

Připojte jeden konec okrajového drátu k nabíjecí stanici
• Oholte konec drátu pomocí nůžek (obr. 2)
• Otevřete plastová dvířka a vložte oholený konec drátu do červené svorky (obr. 3)
• Protáhněte drát skrze vodicí kanál v nabíjecí stanici, viz obr. 3

1

OUT

32

Položte okrajový drát kolem svého trávníku
• Pomocí dodávaného měřidla upravte vzdálenost drátu od okraje
• Je-li na okraji vašeho trávníku schod, je nutné vést drát 26 cm od něj (obr. 4)
• Není-li zde žádný schod, udržujte vzdálenost drátu 10 cm od okraje (obr. 5)

26cm
26 cm

10 cm

10,2 inch.

4 cm

4

10cm

26 cm

10 cm

10,2 inch.

4 cm

5
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Zajistěte drát u země pomocí kolíků
• Kolíky by měly být asi 80 cm od sebe (obr. 6)
• Ujistěte se, že se drát vždy těsně dotýká země (obr. 7)   

Dle potřeby vytvořte ochranné ostrůvky
• Chraňte květinové záhony, rybníčky, kořeny stromů a další oblasti, a to tak, že kolem nich protáhnete okrajový drát
• Od okraje trávníku veďte drát pod pravým úhlem k chráněné oblasti
• Obtáhněte oblast drátem, přitom udržujte vzdálenost 26 cm, a ochranný ostrůvek uzavřete 
• Drát vždy veďte ve směru hodinových ručiček. Jestliže tak neučiníte, sekačka vjede do ostrůvku
• Vraťte se na okraj trávníku stejnou cestou

80cm

80cm

80cm

6 7

8

Bertelsenova metoda: jak vytvořit přesně 90° stupňů u rohů, které jsou čelem k trávníku
Jestliže máte na zahradě pravoúhlé rohy, které směřují dovnitř trávníku, použijte Bertelsenovo pravítko, které umožní sekačce provádět 
perfektní otočky (čímž se odstraní riziko, že sekačka Landroid při manévrování narazí na překážku na okraji trávníku).

26cm

26cm

26cm

9
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Uzavřete smyčku
Jakmile dokončíte pokládání drátu na okruh kolem trávníku, budete zpět u nabíjecí stanice.
• Protáhněte drát skrze vodicí kanálek v nabíjecí stanici, až ke svorce (obr. 10)
• Ustřihněte zbývající délku drátu a oholte konec drátu pomocí nůžek
• Vložte oholený konec do pravé, černé svorky

Finální kroky 
Tu nejnudnější část máte za sebou! Zbývá už jen pár kroků:
• Připojte nabíjecí stanici do elektrické zásuvky (obr. 11)
• Je-li všechno v pořádku, rozsvítí se kontrolka LED zeleně
• Jestliže je ve smyčce chyba, např. zlomený drát nebo nesprávně připojené konce drátu do svorek, kontrolka LED bude svítit červeně.  
 Zkontrolujte, zda je všechno v pořádku, případně se podívejte do části s často kladenými dotazy 

• Otevřete zadní část sekačky Landroid a vložte akumulátor PowerShare do slotu, dokud nezacvakne (obr. 12)

IN

10

11

CLICK!

12
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Balení obsahuje dva malé, voděodolné spojovací konektory. Lze je použít k následujícím věcem:
• Když má váš trávník velmi dlouhý obvod a potřebujete extra okrajový drát k dokončení instalace. Nepřekračujte 350 metrů   
 okrajového drátu: to je maximální délka obvodu
• Když je okrajový drát omylem ustřižen a je nutné ho opravit
• Když se rozhodnete přepracovat zahradu a potřebujete upravit původní vedení okrajového drátu

Konektory jsou voděodolné a poskytují optimální elektrické spojení. 
• Vložte oba konce drátu do kterýchkoliv dvou otvorů ze tří na konektoru; dráty není třeba oholit 
• Vložte dráty zcela tak, aby konce byly vidět na druhé straně konektoru 
• Pomocí kleští pevně stiskněte konektor

Pozor: nedoporučuje se jednoduše spojit okrajový drát pomocí izolační pásky nebo používat ke spojení svorkovnici. Po čase se může 
objevit vada ve spojení, protože vlhkost v zemi dokáže drát zoxidovat.   

Spojení okrajového drátu  

• Vložte sekačku Landroid na nabíjecí stanici a ujistěte se, že má dobrý kontakt se stanicí (obr. 13). Kontrolka LED bude zeleně blikat.  
 Jakmile bude akumulátor nabitý, bude kontrolka LED nepřerušovaně svítit zeleně. 

Nechte sekačku Landroid chvilku nabíjet. Zatímco se nabíjí, je čas na zasloužený odpočinek po namáhavé práci: přečtěte si následující 
pokyny a připojte sekačku Landroid k síti Wi-Fi.

13
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OKSTART

SET

Seznamte se s ovládacím panelem

Ovládací panel sekačky Landroid nabízí klíčové funkce, přitom jeho design je minimalistický. 
Pokročilé funkce lze ovládat pomocí bezplatné aplikace Landroid, která nabízí mnoho funkcí v bohatším rozhraní vašeho chytrého 
telefonu.
 

NYNÍ JE NA ČASE ZÁBAVA! 
PROVEĎTE PRVNÍ SPUŠTĚNÍ SEKAČKY LANDROID.

Spusťte sekačku Landroid
• Umístěte sekačku Landroid do prostoru ohraničeného okrajovým drátem
• Stiskněte tlačítko On/Off, dokud se nerozsvítí obrazovka
• Zadejte výchozí kód PIN 0000 stiskem tlačítka OK čtyřikrát za sebou. Obrazovka ukáže 0000
• Stiskněte tlačítko START a poté stiskněte OK. Sekačka Landroid začne sekat
• Sekačku Landroid můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka STOP 
• Chcete-li sekačku Landroid poslat na nabíjecí stanici, stiskněte tlačítko Home a poté OK

Změna kódu PIN
Aby bylo používání sekačky Landroid bezpečnější, změňte výchozí kód PIN 0000 na PIN dle vlastní volby. 
• Zapněte sekačku Landroid a odemkněte ji zadáním kódu PIN, poté potvrďte stisknutím OK
• Stiskněte zároveň obě tlačítka šipek (START a Home), dokud obrazovka neukáže PIN 1 následovaný blikající 0

OK: potvrzení 
vybrané volby

POWER
On/Off (zapnuto/vypnuto)

Plán

PIN – ikona zamčeno/odemčeno

Nabití akumulátoru

Indikátor signálu sítě Wi-Fi

HOME: pošle sekačku Landroid
 zpět na nabíjecí stanici

START: spustí sekání trávy/
vynuluje závady

STOP
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Důležité 
Nový kód PIN si zapište a uložte na bezpečné místo. Pro extra zabezpečení je možné zaregistrovat sekačku Landroid a zaznamenat 
PIN na webové stránce společnosti Worx. Kód uložíme bezpečně a vy budete mít vždy možnost získat ho skrze v sekci My Landroid 
webových stránek. 
Upozorňujeme, že v případě ztráty kódu PIN nebudete moci svou sekačku Landroid používat. Aby byla sekačka Landroid co nejvíce 
zabezpečena, není možné provést vynulování kódu PIN. Nedokáže ho provést nikdo, ani servisní centra Landroid. 
Jestliže se rozhodnete sekačku Landroid prodat, obnovte výchozí PIN 0000, nebo novému majiteli prozraďte svůj vlastní PIN.
Jestliže předáváte sekačku Landroid do servisu, sdělte zaměstnancům svůj kód PIN.

• Výběr každé z číslic vašeho kódu PIN proveďte pomocí šipek: ↑ pro počítání nahoru (1, 2, 3...) a  ↓ pro počítání dolů (9, 8, 7…)
• Stisknutím OK potvrďte každou číslici kódu PIN, poté vyberte další číslici kódu PIN
• Jakmile jsou zadány čtyři číslice, obrazovka ukáže PIN 2
• Opakujte postup a zadejte nový kód PIN
• Jestliže obě zadání souhlasí, obrazovka zobrazí nový kód PIN 
• Jestliže obě zadání nesouhlasí, obrazovka zobrazí starý kód PIN. Opakujte postup a změňte starý kód PIN za nový
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Proč připojit sekačku Landroid k internetu
Sekačka Landroid patří mezi zařízení typu IoT (internet věcí). Chcete-li ze své sekačky získat maximum,  
je nutné neustále aktualizovat její software, k tomu je potřeba připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo pomocí příslušenství 
Find My Landroid. 

NEŽ ZAČNETE

PŘIPOJENÍ SEKAČKY LANDROID K INTERNETU

1. Stáhněte si aplikaci  

Nejprve stáhněte bezplatnou aplikaci Landroid. Je možné ji stáhnout z obchodů pro Android (4.4.2 nebo vyšší) nebo pro Apple (iOS 11 
nebo vyšší)

2. Ujistěte se, že máte:

• Heslo k vaší síti Wi-Fi 
• Sériové číslo sekačky Landroid: naleznete ho na štítku pod zadním krytem stroje. 
 Jestliže nechcete 20místné sériové číslo přepisovat, lze ho zadat pomocí QR kódu a fotoaparátu na vašem chytrém telefonu.

Štítek a QR kód

Stáhněte si aplikaci 

1

Ujistěte se, že máte 
po ruce heslo k síti 

Wi-Fi a sériové číslo,
 které jsou potřeba

2

Zkontrolujte 
nastavení sítě Wi-Fi

3
> >

GET IT ON Available on the
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3. Zkontrolujte nastavení sítě Wi-Fi 

• Sekačka Landroid funguje na síti Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz
• Ujistěte se, že je sekačka připojena ke stejnému routeru jako váš chytrý telefon
• Ujistěte se, že vzdálenost mezi sekačkou Landroid, chytrým telefonem a routerem je co nejmenší 

JAK PŘIPOJIT SEKAČKU LANDROID K INTERNETU

Spusťte aplikaci a postupujte podle těchto pokynů.

Zaregistrujte svůj účet zadáním 
uživatelského jména a hesla, nebo 
přihlášením se skrze účet služby 
Facebook či Google.

1. Zaregistrujte svůj účet 2. Zadejte sériové číslo sekačky 
Landroid

3. Zvolte způsob připojení

Zaregistrujte svoji sekačku Landroid 
zadáním sériového  
čísla, ručně, nebo pomocí QR 
kódu.

Vyberte svou síť Wi-Fi nebo připojte 
sekačku pomocí funkce Find My 
Landroid či RadioLink

Tip: Když se sekačka Landroid dostane do oblasti zahrady, kde je špatný nebo žádný signál sítě Wi-Fi, pokyny zadané skrze aplikaci 
budou provedeny až poté, co se vrátí do oblasti s dobrým signálem.

Jestliže vaše síť Wi-Fi nepokrývá celý prostor trávníku, zvažte zakoupení funkce RadioLink, která zvyšuje dosah signálu až do vzdálenosti 
500m. 
Alternativou je také zakoupení funkce Find My Landroid, která kromě připojení vaší sekačky Landroid k internetu skrze zabudovanou SIM 
kartu umožňuje sledovat její polohu v případě, že je sekačka zcizena.
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APLIKACE LANDROID
VÍCE NEŽ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Nemyslete si, že jde pouze o jakýsi dálkový ovladač. Aplikace je integrální součástí pokročilého systému Worx Landroid, který využívá 
cloud computing a umělou inteligenci.

Jakmile je sekačka Landroid připojena, získá přístup k unikátní funkci automatického plánování skrze cloud a bude schopna stahovat 
nejnovější software za účelem optimalizace výkonu.

Díky funkci rozšířené virtuální reality můžete skrze aplikaci změřit 
přesnou plochu svého trávníku. Stačí se jen projít podél jeho okraje.

Aplikaci můžete využívat k nahrání informací o druhu trávy, typu půdy 
a zavlažování. Tyto zadané informace, v kombinaci s daty o počasí 
a velikosti trávníku, umožní naší cloudové službě vypočítat na míru 
pracovní plán sekačky Landroid dle aktuální rychlosti růstu trávy.

Aplikace vám také umožní sledovat statistiky, co za vás sekačka 
Landroid udělala. 

Je-li kdykoliv třeba sekačku Landroid opravit, můžete dokonce otevřít 
servisní nabídku a požádat o zákrok skrze aplikaci. 

Aplikace také upozorní, když je  
k dispozici nový software pro sekačku Landroid ke stažení, a navíc ho 
automaticky stáhne.
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Inteligentní vyhýbání se překážkám pomocí ultrazvukových senzorů.
• Tradiční robotické sekačky jsou slepé. Narážejí do předmětů a mohou se snadno zatoulat. Každodenní nárazy také poškozují stromy,  
 rostliny a venkovní nábytek. Sekačka Landroid vybavená funkcí ACS se tomu dokáže vyhnout: snadno projíždí mezi překážkami 
• Sekačka Landroid používá ultrazvukové senzory známé z automobilového průmyslu k detekci překážek. Díky nim dokáže autopilot  
 sekačky Landroid rozpoznat překážky a vyhnout se jim   

Snadné zadávání pokynů hlasem namísto používání tlačítek.
• Hlasoví asistenti, jako například Amazon Alexa nebo Google Asistent, fungují pouze při připojení k internetu. Proto jsme vytvořili   
  pokročilé ovládání hlasem, které k provozu internet nepotřebuje  
• S funkcí Voice Control stačí zmáčknout velké červené tlačítko a sekačka Landroid vám položí jednoduché dotazy. Sekačka Landroid  
 se poté bude chovat tak, jak odpovíte. Je to velmi jednoduché

Funkce Off Limits vytváří okraje kolem oblastí vašeho trávníku, aniž by bylo potřeba vést k nim hlavní okrajový drát.
• Lze ji použít k zásadnímu zjednodušení instalace sekačky Landroid, kdy není potřeba vnitřní oblasti trávníku chránit pomocí hlavního  
 okrajového drátu 
• Je také vhodná k dočasnému vyhrazení jisté oblasti. Například kolem sezónního vybavení zahrady, jako je trampolína
• Můžete také provést permanentní změnu v rozvržení trávníku, aniž by bylo třeba narušovat původní okrajový drát

Chraňte svou sekačku Landroid před odcizením pomocí GPS a mobilního signálu. Díky funkci připojení k mobilní síti není potřeba 
neustále zachovávat připojení k síti Wi-Fi nebo prostřednictvím funkce RadioLink, aby byla sekačka neustále připojena k internetu.
• Je-li vaše sekačka Landroid vynesena mimo ohraničenou oblast, budete okamžitě informováni aplikací Landroid na chytrém telefonu.  
 Robota bude možné zamknout a sledovat. GPS modul bude fungovat, i když bude ze sekačky vyjmut hlavní akumulátor
• Funkce Find My Landroid poskytujete datové připojení k multi-IMSI SIM kartě, která funguje s mnoha telefonními operátory a zajišťuje  
 neustále dobrý signál

Běžné domácí sítě Wi-Fi obvykle pokrývají jen část zahrady – funkce RadioLink toto vyřeší. Vytváří naprosto stabilní rádiové spojení, které 
dosáhne až 500 metrů od vašeho Wi-Fi routeru. 
• Využijte plného potenciálu umělé inteligence díky nepřetržitému připojení skrze funkci RadioLink

PROVEĎTE KONFIGURACI SEKAČKY LANDROID
DLE VLASTNÍCH POTŘEB 

Sekačku Landroid lze dovybavit pěti unikátními funkcemi, které optimalizují její vlastnosti tak, aby co nejlépe odpovídaly specifickým 
požadavkům vaší zahrady. Zde je krátký přehled—více informací naleznete na našich webových stránkách.



CZÚdržba

23

ÚDRŽBA
Vaše sekačka tvrdě pracuje, a tak je třeba ji čas od času vyčistit a zkontrolovat. Tato část příručky vám pomůže udržet sekačku Landroid 
v dobrém stavu, tak aby vydržela mnoho let bez problémů. Zde je návod, jak o sekačku Landroid pečovat

UDRŽUJTE JI OSTROU

Sekačka Landroid neseká trávu stejným způsobem jako jiné sekačky. Její čepele jsou ostré jako břitva, mají 2 hrany a otáčí se oběma 
směry, aby dosáhly maximálního řezacího výkonu. 
• Disk čepelí se otáčí po směru i proti směru hodinových ručiček, náhodně, tak aby byly využity obě řezné hrany a minimalizována  
 nutnost výměny čepelí 
• Je-li naprogramováno každodenní sekání, každá čepel vydrží zhruba 2 měsíce
• Vždy zkontrolujte, zda nejsou čepele poškozené, a případně je vyměňte 
• Když jsou čepele tupé a opotřebované, je nutné je vyměnit za nové čepele dodané společně s vaší sekačkou Landroid. 
 Další náhradní čepele je možné zakoupit u vašeho prodejce značky Landroid

VAROVÁNÍ! Před každým čištěním, seřizováním nebo výměnou čepelí je nutné sekačku Landroid VYPNOUT a vyjmout akumulátor. 
Vždy použijte ochranné rukavice.

Výměna čepelí

Vyjměte akumulátor (obr. 1) a jemně otočte sekačku Landroid spodní částí nahoru (obr. 2)

Odstraňte šrouby z čepelí pomocí šroubováku (obr. 3–4)

11 2

3         4
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Pevně našroubujte nové čepele (obr. 5–6)

Vraťte akumulátor na místo (obr. 7)

6         5

7

Pozor: Při montáži nových čepelí je nutné vyměnit VŠECHNY čepele. 
• Při montáži vždy používejte nové šrouby. To je nutné k zajištění pevnosti přichycení čepelí a vyvážení disku čepelí. Pokud tak neučiníte  
 , může dojít k vážnému zranění
• Důležité: Jakmile přišroubujete čepel k disku čepelí, ujistěte se, že se může čepel volně otáčet

UDRŽUJTE JI ČISTOU

Sekačku Landroid je nutné pravidelně čistit. To pomáhá udržet ji v dobrém stavu, zejména když je třeba odstranit zeminu nebo zbytky 
trávy po každodenním sekání. Před čištěním sekačku Landroid vypněte. Pro větší bezpečnost je nutné vyjmout akumulátor.

VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE vysokotlaký čistič, protože vysoký tlak může způsobit, že se do sekačky dostane voda. Vysokotlaká voda 
může proniknout těsněním a poškodit elektronické a mechanické části.

Čištění horní části těla sekačky
• Čistěte pomocí ručního spreje s vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo leštidla
• K odstranění nečistot použijte kartáček nebo čistý hadřík

Čištění spodní části
• Otočte sekačku Landroid spodní částí nahoru
• Odstraňte nečistoty a trávu pomocí kartáčku 
• Dávejte pozor, abyste se nedotkli čepelí rukama. Použijte ochranné rukavice
• Pořádně očistěte disk čepelí, šasi a přední kolečka pomocí měkkého kartáče nebo vlhkého hadru
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• Otočte disk čepelí tak, aby se mohl volně otáčet. Odstraňte případné blokující předměty. Odstraňte zachycené nečistoty, tak aby  
 nezpůsobily zlomení disku čepelí. I ta nejmenší prasklina má negativní dopad na výkon
• Zkontrolujte, zda se čepele kolem šroubů otáčejí volně. Odstraňte případné blokující předměty

Čištění pojezdových koleček
• Pomocí kartáče odstraňte z koleček bahno, tak aby měla kolečka dobrý záběr

Čištění nabíjecích kontaktů
• Pomocí hadříku očistěte kontaktní kolíky na nabíjecí stanici a nabíjecí proužky na sekačce Landroid 
• Pravidelně odstraňujte nánosy trávy nebo nečistot kolem kontaktních kolíků a proužků,  
 tak aby se sekačka Landroid vždy mohla nabíjet

UDRŽUJTE JI NABITOU

Srdcem sekačky Landroid je její 20V li-ion akumulátor Worx Powershare. 
• Vhodné skladování akumulátoru probíhá při plném nabití, na suchém místě, při teplotě -20 °C až 60 °C
• Doporučená provozní teplota je v rozmezí 0–55 °C
• Životnost akumulátoru závisí na provozní době a délce použití každý den během sezóny

Údržba akumulátoru během skladování
• Sekačku Landroid lze nabíjet ručně, bez okrajového drátu
• Připojte nabíjecí stanici k vhodné elektrické zásuvce. Na nabíjecí stanici se rozsvítí zelené světlo
• Ručně zaparkujte vypnutou sekačku Landroid na nabíjecí stanici
• Zelené světlo na nabíjecí stanici začne blikat a sekačka Landroid se začne nabíjet
• Když je akumulátor plně nabitý, zelené světlo bude svítit nepřetržitě

SKLADUJTE JI V ZIMĚ NA VHODNÉM MÍSTĚ

Přestože je sekačka Landroid navržena a vyrobena tak, aby přežila i nejhorší počasí, doporučujeme ji během zimy skladovat v garáži či 
kůlně. Příprava sekačky na zimní spánek:
• Pořádně ji očistěte
• Nabijte naplno akumulátor
• Vypněte ji

Obnovení provozu na jaře
Když je čas opět sekat trávu, proveďte následující kontrolu sekačky Landroid:
• Aktualizujte nastavení času a data skrze aplikaci
• Jestliže si všimnete nějakých známek oxidace na nabíjecích kontaktech sekačky nebo nabíjecí stanice, očistěte je 
  jemným hadříkem
• Před spuštěním sekačku Landroid plně nabijte

UDRŽUJTE JI AKTUALIZOVANOU

Společnost Landroid neustále zlepšuje software, který je vždy v nové verzi dostupný zdarma. Pravidelně aktualizujte software, tak abyste 
mohli sekačku využívat naplno.

Aktualizace přes bezdrátovou síť
Jestliže je vaše sekačka Landroid připojena k síti Wi-Fi, bude vám dostupnost nové verze softwaru oznámena prostřednictvím aplikace. 
Jakmile potvrdíte, aktualizace bude provedena přes bezdrátovou síť.
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Zkontrolujte, jakou verzi softwaru máte nainstalovánu.
Postup zobrazení verze softwaru:
• Stiskněte a podržte tlačítka Power a OK zároveň.

• Ozve se pípnutí.
• Poté se na obrazovce objeví číslo
• To je číslo verze softwaru.

Ruční aktualizace
• Není-li vaše sekačka Landroid připojena k síti Wi-Fi, stále je možné ji aktualizovat na nejnovější software pomocí USB flash disku 
• Pravidelně navštěvujte webové stránky Worx Landroid, zda není k dispozici nová verze. Jestliže jste se přihlásili k odběru novinek od  
 společnosti Landroid, bude vám dostupnost nové verze oznámena takto
• Stáhněte nejnovější verzi softwaru z našich webových stránek 
• Použijte prázdný USB flash disk formátovaný na systém FAT32 
• Uložte soubor zip a rozbalte ho na USB flash disk  
• Položte sekačku Landroid na pevný a rovný povrch 
• Sekačku Landroid vypněte
• Přejděte k její zadní části, kde je USB port. Viz strana 7 této příručky
• Vložte USB flash disk do portu 
• Položte sekačku Landroid zpět na trávník do pracovního prostoru ohraničeného okrajovým drátem
• Zapněte sekačku
• Aniž byste sekačku Landroid zvedali, vytáhněte USB flash disk, jakmile se zobrazí nápis „USB“
• Aktualizace se automaticky spustí a může chvilku trvat. Sekačka Landroid se automaticky restartuje, jakmile je aktualizace dokončena

POZNÁMKA: Před restartem se ujistěte, že je sekačka Landroid uvnitř prostoru vyznačeného okrajovým drátem.

OK
SET

START

OK
SET

START
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OVLÁDACÍ PANEL LANDROID

Pokročilé funkce v integrovaném rozhraní 
Přes svůj minimalistický design umožňuje ovládací panel nastavit několik pokročilých funkcí. 
Nicméně nejlépe je nastavovat tyto funkce prostřednictvím bezplatné aplikace Landroid, která nabízí bohatší a intuitivnější rozhraní.

OKSTART

SET
OK: potvrzení 
vybrané volby

POWER
On/Off (zapnuto/vypnuto)

Plán

PIN – ikona zamčeno/odemčeno

Nabití akumulátoru

Indikátor signálu sítě Wi-Fi

HOME: pošle sekačku Landroid
 zpět na nabíjecí stanici

START: spustí sekání trávy/
vynuluje závady

Nastavení času
Postup nastavení času na nové sekačce Landroid:
• Zapněte sekačku Landroid a zadejte kód PIN
• Stiskněte tlačítko Start po dobu 3 sekund, dokud obrazovka nezačne ukazovat blikající rok (např. 2019):
  stiskněte tlačítko ↑ (Start) nebo ↓ (Home) a zvolte rok, potvrďte stisknutím OK.
• Nyní se objeví datum ve formátu měsíc/den:
 stisknutím tlačítka ↑ (Start) nebo ↓ (Home) vyberte měsíc, potvrďte stisknutím OK 
 stisknutím tlačítka ↑ (Start) nebo ↓ (Home) vyberte den, potvrďte stisknutím OK
• Nyní bude blikat čas ve formátu hod/min:
 stisknutím tlačítka ↑ (Start) nebo ↓ (Home) zadejte hodinu, potvrďte stisknutím OK
 stisknutím tlačítka ↑ (Start) nebo ↓ (Home) zadejte minutu, potvrďte stisknutím OK.
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NASTAVENÍ ČASU SEKÁNÍ
Sekačka Landroid vytváří vlastní automatický plán a pracovní dobu v závislosti na vašem trávníku a dalších faktorech. Doporučujeme tato 
nastavení ručně neměnit. Nicméně existují 3 způsoby, jak upravit čas sekání, jestliže si to přejete.

1. Použijte aplikaci a jednoduché nabídky na obrazovce

3. Nastavení času spuštění

Sekačka Landroid je předprogramována tak, aby spustila sekání každý den v 09:00.
Sekačka Landroid vytváří vlastní automatický plán a pracovní dobu v závislosti na vašem trávníku a dalších faktorech. Doporučujeme tato 
nastavení ručně neměnit.  

Chcete-li, aby začala se sekáním ve vámi stanovenou dobu, postupujte následovně. Upozorňujeme, že sekačka Landroid začne sekat v 
čase, kdy provedete tuto operaci. Pokud například provedete nastavení ve 22:00 večer, tak to bude čas, kdy bude sekačka každý den 
spuštěna a začne sekat.

• Zapněte sekačku
• Zadejte kód PIN
• Stiskněte zároveň tlačítka Start a Stop
• Uslyšíte 3× dlouhé pípnutí a 1× krátké
• Čas spuštění sekání byl nastaven 

2. Nastavení pracovní oblasti

Sekačka Landroid automaticky přizpůsobuje dobu sekání velikosti vašeho trávníku. Pokud velikost trávníku neznáte, můžete ji snadno 
vypočítat pomocí funkce pro výpočet velikosti trávníků v aplikaci. 
Chcete-li ručně zadat velikost pracovní oblasti, postupujte následovně.
• Zapněte sekačku Landroid a zadejte kód PIN
• Stiskněte OK po dobu 3 sekund, dokud nezačnou blikat hodiny, poté potvrďte stisknutím OK
• Objeví se blikající písmeno A (area, oblast) s číselnou hodnotou m²
• Stisknutím tlačítka ↑ (Start) nebo ↓ (Home) změňte hodnotu v m² na skutečnou velikost trávníku, potvrďte stisknutím OK.
• Tímto jste úspěšně nastavili oblast sekání.
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CHYBOVÉ ZPRÁVY

Někdy se může něco pokazit. Naštěstí je sekačka Landroid dostatečně chytrá a řekne vám, jaký problém se vyskytl a jak ho vyřešit. 
Nevíte-li si rady, navštivte naše webové stránky, kde naleznete užitečná videa a další podporu.

ZPRÁVA PŘÍČINA ČINNOST

EE Neznámá chyba. Obraťte se na oddělení služeb 
zákazníkům.

F1 Prodleva po dešti. Sekačka Landroid začne sekat, jakmile 
přestane pršet a poté po uplynutí této 
prodlevy.

E1 Chybí okrajový drát NEBO je sekačka 
Landroid mimo drát.

1. Je-li sekačka Landroid mimo svou  
pracovní oblast: vypněte ji, přeneste ji 
do pracovní oblasti. Zapněte sekačku. 
Stiskněte start.

2. Je-li sekačka ve své pracovní 
oblasti, zkontrolujte, zda zeleně a 
nepřerušovaně svítí kontrolka LED. 
Pokud ne, zkontrolujte nabíjecí stanici, 
zda je správně připojena k adaptéru 
a ten je správně připojen k vhodné 
elektrické zásuvce. Jestliže jsou řádně 
připojeny, jsou okrajové dráty špatně 
zapojeny a je nutné je prohodit.

3. Prohoďte konce okrajového drátu.

E2 Motorová kolečka mají poruchu. Vypněte sekačku a přeneste ji do 
oblasti, kde nejsou žádné překážky.
Zapněte sekačku. Stiskněte start.
Jestliže se chybová zpráva stále 
zobrazuje, vypněte sekačku. Otočte 
sekačku Landroid spodní částí nahoru a 
zkontrolujte, zda něco nebrání kolečkům 
v otáčení.

Případný blokující předmět odstraňte. 
Otočte sekačku do výchozí polohy a 
zapněte ji.

E3 Porucha motorové čepele. Vypněte sekačku.

Otočte sekačku Landroid spodní částí 
nahoru, nasaďte si ochranné rukavice 
a zkontrolujte, zda něco nebrání disku 
čepelí v otáčení.

Odstraňte případný blokující předmět.

Otočte sekačku do výchozí polohy a 
přeneste ji do oblasti s kratší trávou 
nebo upravte výšku sekání;

Zapněte sekačku. Stiskněte start.
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E4 Sekačka zachycena. Vypněte sekačku.

Přeneste sekačku Landroid do oblasti 
bez překážek a zapněte ji. Stiskněte 
start.

Jestliže se chybová zpráva stále 
zobrazuje, vypněte sekačku a otočte ji  
spodní částí nahoru. Zkontrolujte, zda 
něco nebrání kolečkům v otáčení.

Případný blokující předmět odstraňte. 
Otočte sekačku do výchozí polohy a 
zapněte ji.

E5. Sekačka zdvižena. Vypněte sekačku.

Přeneste sekačku Landroid do oblasti 
bez překážek a zapněte ji. Stiskněte 
start.

Jestliže se chybová zpráva stále 
zobrazuje, vypněte sekačku a otočte ji  
spodní částí nahoru. Poté zkontrolujte, 
zda ji něco nezvedá.

Případný zvedající předmět odstraňte.  
Otočte sekačku do výchozí polohy a 
zapněte ji.

E6 Sekačka otočena spodní částí nahoru 
(překlopena).

Otočte sekačku zpět do výchozí polohy.

E7 Chyba nabití akumulátoru. 1) Teplota akumulátoru je při nabíjení 
příliš vysoká (více než 55 °C). 
Umístěte nabíjecí stanici na stinné místo 
nebo počkejte, než se teplota sníží.

2) Teplota akumulátoru je příliš nízká. 
Vnější teplota brání sekačce Landroid v 
provozu. Je čas ji na zimu uskladnit.

3) Špatné spojení:  
zkontrolujte spojení mezi kontaktními 
kolíky na nabíjecí stanici a nabíjecími 
proužky a zda je nabíjecí stanice na 
dokonale rovném povrchu.

4) Přerušen přívod energie: obraťte se 
na oddělení služeb zákazníkům.

E8 Chyba při hledání domácí polohy. 1) Nabíjecí stanice je špatně umístěna 
(není na rovném povrchu), takže 
sekačka Landroid nemůže najít kolíky a 
nezastaví se. Zkontrolujte stanici. 
 
2) Sekačka Landroid se vybila, než 
 stačila dosáhnout nabíjecí stanice.  
Prodloužený okrajový drát nesmí být 
delší než 350 metrů.
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POZNÁMKY
• Před zapnutím vždy nejprve zkontrolujte, zda je sekačka Landroid v pracovní oblasti. 
• Chcete-li z jakéhokoliv důvodu (např. party na zahradě, hrající si děti) sekačku Landroid zaparkovat v nabíjecí stanici: stiskněte tlačítko  
 domů a poté OK. Sekačka Landroid odjede na nabíjecí stanici a zůstane zde. Upozorňujeme, že sekačka Landroid bude nyní čekat až  
 na další naplánovanou relaci sekání. Chcete-li sekačku restartovat, stačí kdykoliv stisknout start a poté OK, čímž se spustí
• Jestliže v jedné a té samé oblasti trávníku neustále dochází k závadám, bude problém nejspíše v okrajovém drátu. Přečtěte si pokyny k  
 instalaci a zkontrolujte, zda je správně provedena.
• Je-li váš trávník rozdělen do dvou samostatných částí, které jsou spojeny cestou užší než 1 metr, a v jedné z částí není nabíjecí stanice: 
  jakmile je sekačka Landroid vybitá, přeneste ji na nabíjecí stanici
• Jestliže se sekačka Landroid občas chová nestandardně, resetujte ji vypnutím a poté vyjmutím akumulátoru po dobu 30 sekund. Poté  
 ji restartujte. Jestliže se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům o pomoc

E9 Když je zapnuta funkce „Lock Function“ 
a sekačka Landroid neobdrží signál 
z vašeho Wi-Fi routeru po dobu 
3 dnů, zamkne se (jde o bezpečnostní 
opatření).

To se může stát například proto, že se 
váš router vypnul nebo došlo ke změně 
Wi-Fi routeru či poskytovatele sítě.

Připojte znovu sekačku Landroid k síti 
Wi-Fi, se kterou byla předtím spárována. 

Není-li to možné, obraťte se na oddělení 
služeb zákazníkům.

Er:60 – Er:61 – Er:62 – Er:63 – Er:64 Nastala chyba při aktualizaci softwaru 
pro modul.

Zkontrolujte, zda je modul správně 
připojen. Zkontrolujte, zda není 
poškozen soubor zkopírovaný na USB 
flash disk. 
Vypněte sekačku, poté ji opět zapněte a 
znovu zkuste aktualizaci softwaru. 

Er:50 –- Er:51 – Er:52 – Er:80 – Er:81 – 
Er:82 – Er:83 – Er:84 – EF:80 

Nastala chyba při aktualizaci softwaru. Zkuste aktualizaci softwaru opakovat 
nebo se obraťte na oddělení služeb 
zákazníkům
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Jestliže vaše sekačka Landroid nefunguje správně, postupujte dle pokynů níže. Pokud i poté závada přetrvává, obraťte se na oddělení 
služeb zákazníkům.

SYMPTOM PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Kontrolka LED na nabíjecí stanici se 
nerozsvítí.

Chybí napájení elektřinou. Zkontrolujte nabíjecí stanici, zda je 
správně připojena k adaptéru a ten je 
správně připojen k vhodné elektrické 
zásuvce.

Červené světlo na nabíjecí stanici. Okrajový drát není připojen. Zkontrolujte okrajový drát, zda je 
správně zapojen do nabíjecí stanice. 
Zkontrolujte, zda není 
 okrajový drát někde přerušený.

Sekačka Landroid se zapne, ale disk 
čepelí se netočí.

Sekačka Landroid hledá nabíjecí stanici. To je normální: pokud sekačka Landroid 
potřebuje nabít, disk čepelí se během 
hledání nabíjecí stanice neotáčí.

Sekačka Landroid vibruje. Disk čepelí není vyvážený. 
Čepele mohou být poškozené. 

Zkontrolujte čepele a v případě 
poškození je vyměňte. 
Odstraňte nečistoty a cizí předměty z 
čepelí a disku čepelí.

Sekání trávy je nerovnoměrné. Sekačka Landroid nepracuje dostatek 
hodin denně, aby řádně posekala trávu.

Zkuste přidat několik hodin k plánu 
sekání.

Oblast sekání je moc velká pro sekačku 
Landroid dané velikosti.

Zkuste zmenšit plochu oblasti určené k 
sekání.

Čepele jsou tupé. Vyměňte všechny čepele a šrouby, tak 
aby byl disk čepelí vyvážen.

Výška sekání je nastavena příliš nízko 
pro danou trávu.

Zvyšte výšku sekání 
 a poté ji postupně snižujte.

Kolem disku čepelí se namotala tráva 
nebo jiný předmět.

Zkontrolujte disk čepelí a odstraňte 
veškerou trávu a předměty, 
 které mu brání v otáčení.

Na disku čepelí nebo motorové skříni je 
nahromaděna tráva.

Ujistěte se, že disk čepelí se snadno 
otáčí. Je-li třeba, můžete disk čepelí 
vyjmout a poté nečistoty odstranit.

Vaše sekačka Landroid je uvnitř 
pracovní oblasti a okrajový drát je 
připojen, ale obrazovka ukazuje nápis 
„– E1 –“.

Konce okrajového drátu jsou nesprávně 
zapojeny.

Prohoďte konce okrajového drátu a 
znovu je připojte k nabíjecí stanici.
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Doba nabíjení je daleko delší než je 
uvedená jmenovitá doba.

Špatné spojení kontaktů způsobené 
nečistotami na nabíjecím proužku.

Pomocí hadříku očistěte kontaktní kolíky 
na nabíjecí stanici a nabíjecí proužky na 
sekačce Landroid.

Kvůli vysoké teplotě je aktivován 
program ochrany nabíjení.

Umístěte nabíjecí stanici na stinné místo 
nebo počkejte, než se teplota sníží.

Sekačka se nenabíjí. Chybí napájení elektřinou. Zkontrolujte napájecí kabel, zda je 
správně připojen k adaptéru a ten je 
správně připojen k vhodné elektrické 
zásuvce.
Ujistěte se, že se oba nabíjecí proužky 
na sekačce dotýkají středu kontaktních 
proužků na nabíjecí stanici.

Sekačka Landroid začíná mít kratší cykly 
mezi jednotlivými nabíjeními.

Něco brání disku čepelí v pohybu, 
čímž se vytváří tření a zvyšuje spotřebu 
energie.

Demontujte disk čepelí a očistěte ho. 
Možná je tráva moc vysoká nebo moc 
hustá.

Sekačka Landroid se hodně třese, 
protože disk čepelí je nevyvážený.

Zkontrolujte disk čepelí a čepele, 
odstraňte nečistoty a cizí předměty z 
čepelí a disku čepelí. 
Vyměňte čepele za novou sadu.

Akumulátor může být vybitý nebo starý. Vyměňte akumulátor.

Sekačka Landroid nepracuje ve správ-
nou dobu.

Hodiny jsou nesprávně nastaveny. Nastavte hodiny na správný čas.

Naprogramované časy sekání nejsou 
správné.

Změňte nastavení času pro spuštění a 
zastavení sekačky.

Sekačka Landroid se nemůže správně 
zaparkovat na nabíjecí stanici.

Vliv okolního prostředí. Restartujte sekačku Landroid.

Špatné spojení kontaktů způsobené 
nečistotami na nabíjecím proužku.

Pomocí hadříku očistěte kontaktní kolíky 
na nabíjecí stanici a nabíjecí proužky na 
sekačce Landroid.

Zelená kontrolka na nabíjecí stanici 
se rozsvítí předtím, než je nabíjení 
dokončeno.

Nabíjecí stanice se přehřívá. Obrazovka 
píše „Battery temperature out of range! 
please wait“.

Umístěte nabíjecí stanici na stinné místo 
nebo počkejte, než se teplota sníží.

Kolečka sekačky Landroid opakovaně 
prokluzují.

Pod sekačkou mohou být cizí předměty, 
překážky atd., např. 
větvičky.

Odstraňte cizí předměty z prostoru pod 
sekačkou Landroid.

Trávník je příliš mokrý. Počkejte, až trávník uschne.
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Sekačka Landroid běží mimo prostor 
ohraničený okrajovým drátem. 

Sekačka Landroid neseká oblast uvnitř 
oblasti ohraničené okrajovým drátem. 

Sekačka Landroid se zmateně otáčí 
poblíž okrajového drátu.

V těsné blízkosti sekačky je okrajový 
drát jiné sekačky Landroid či jiného 
výrobce.

Ujistěte se, že mezi vaším okrajovým 
drátem a drátem souseda je alespoň 
1 metr.

Když je vlhko, může docházet k úniku 
elektrického signálu v bodě, kde byl 
okrajový drát několikrát spojen či 
opraven.

Zkontrolujte spoje okrajového drátu. 
Spoj řádně zaizolujte, aby byl vodotěsný.

Kvůli poškozené izolaci dochází k úniku 
elektrického signálu z okrajového drátu.

Opravte poškozený okrajový drát 
pomocí konektorů dodaných k sekačce.

Sekačka  Landroid opouští pracovní 
oblast při jízdě z kopce.

Nedostatečný záběr koleček. Zkontrolujte, zda jsou kolečka čistá a 
nezanesená zeminou, tak aby měla 
 maximální záběr.

Operační systém Landroid padá, 
když se sekačka nabíjí nebo je v 
pohotovostním režimu.

Chyba softwaru nebo obrazovky. Restartujte sekačku Landroid.

Sekačka Landroid se při zaparkování na 
nabíjecí stanici vypne.

Sekačka Landroid se nenabíjí kvůli 
zapnuté ochraně před vysokými 
teplotami a vypne se.

Umístěte nabíjecí stanici na stinné místo 
nebo počkejte, než se teplota sníží.

Špatné spojení. Zkontrolujte LED na nabíjecí stanici.

Zkontrolujte spojení mezi kontaktními  
kolíky na nabíjecí stanici a nabíjecími 
proužky na sekačce.

Sekačka Landroid se zastavuje v 
pracovní oblasti.

V pracovní oblasti je nějaká překážka. Odstraňte překážku z pracovní oblasti.

Výška sekání je nastavena příliš nízko 
pro danou trávu, nebo je tráva příliš 
hustá.

Zvyšte výšku sekání a poté ji postupně 
snižujte.

Prodloužený okrajový drát nesmí 
být delší než 350 metrů, jinak může 
způsobovat problém se signálem.

Zkraťte délku okrajového drátu.

Vzdálenost mezi středem trávníku a 
okrajovým drátem nesmí přesáhnout 
25 metrů, jinak dojde k zeslabení 
signálu.

Snižte vzdálenost mezi středem 
trávníku a okruhem okrajového drátu na 
max. 25 metrů.

Sekačka Landroid se převrací. Na trávníku je nějaká nerovnost. Odstraňte překážku z pracovní oblasti.
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Sekačka Landroid se nepřipojuje k 
internetu.

Zkontrolujte, zda je správně nastaven 
router.

Ujistěte se, že router pracuje v pásmu 
2,4 GHz. Jestliže má router dvě 
nastavení, zapněte pásmo 2,4 GHz.

Ujistěte se, že je router nastaven na 
režim 802.11 a smíšený provoz režimu 
b/g/n.

Ujistěte se, že má router zapnutou 
funkci vysílání SSID, když k němu 
připojujete stroj pomocí aplikace. 
Po úspěšném připojení jej lze zavřít.

Ujistěte se, že je zapnuta funkce DHCP.

Jestliže jste změnili síť Wi-Fi, musíte 
sekačku Landroid připojit k nové síti.

Jestliže máte router „Fritz!box“, 
nezapomeňte v nastavení aktivovat  
funkci „Umožnit  komunikaci mezi 
zařízeními ve stejné síti“.

Ochrana přírody
Odpadní elektrické výrobky nesmí být likvidovány s domácím odpadem. Pokud je to možné, recyklujte. Zkontrolujte pokyny k recyklaci, 
které uvádí místní úřady nebo prodejce.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

 A SPECIFIKACE WR130E

Jmenovité napětí 20 V Max.*

Rychlost volnoběhu 2 800 ot./min.

Oblast sekání 300 m²

Průměr sekání 18 cm

Výška sekání 20-50 mm

Pozice výšky sekání 4

Typ akumulátoru lithium-iontový

Model akumulátoru WA3551.3

Přibližná doba nabíjení 130 min

Model nabíječky WA3755.1 (UK)
WA3766 (ostatní země)

Jmenovité vlastnosti nabíječky Vstup: 100–240 V~50/60 Hz, 15W,
Výstup: 20 V, 0,5A

Hmotnost stroje 8.0 kg

Stupeň ochrany III

Aplikace Ano

Frekvenční pásmo zabudovaného mo-
dulu WLAN

2,14–2,484 GHz

Max. radiofrekvenční výkon  
zabudovaného modulu WLAN

802.11b: +16±2 dBm (při 11 Mbps)
802.11g: +14±2 dBm (při 54 Mbps)
802.11n: +13±2 dBm (při HT20,MCS7)

*Napětí měřeno při nulovém zatížení. Úvodní napětí akumulátoru dosahuje maxima 20 voltů. Nominální napětí je 18 voltů

Hluk
Zvukový tlak měřený podle metody A  LpA = 44.2 dB (A), KpA= 0.4 dB(A)
Zvukový výkon měřený podle metody A  LwA = 64.2 dB (A), KwA= 0.4 dB(A)


