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Bedankt voor uw aanschaf van een Worx Find My Landroid. 

Ondersteuning
www.worx-europe.com/support

Website voor Landroid-eigenaars
https://account.worxlandroid.com/login

Wij staan voor u klaar:
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Veiligheid voorop
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WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en 
alle instructies. 

 Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Lees de instructies zorgvuldig door voor een veilige bediening van de 
machine.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige raadpleging.

Vereisten m.b.t. RF-blootstelling
Om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot RF-blootstelling moet er een scheidingsafstand van 200 mm of meer 
worden aangehouden tussen dit apparaat en personen tijdens het gebruik van het apparaat.
Gebruikstoepassingen op een kleinere afstand worden niet aanbevolen. 
De antenne die gebruikt wordt voor deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst. 

Onderhoud
1)  Laat uw apparatuur onderhouden door een gekwalificeerde technicus die alleen identieke 

vervangingsonderdelen gebruikt. 

 Hierdoor wordt de veiligheid van de apparatuur gewaarborgd.
2)  Voer nooit service uit aan een beschadigde accu. 
 Service aan de accu mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of geautoriseerde dienstverleners.

Symbolen

Lees de gebruikershandleiding.

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijke afval. 
Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor recycling. 
Neem contact op met uw plaatselijke instantie of leverancier voor advies over recycling.
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 Vertrouwd raken met het apparaat
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Find My Landroid-module

3 anti-tamperschroeven

A 

B 

A 

B
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De optie Find My Landroid traceert uw Landroid bij diefstal en stelt de Landroid in staat om te werken als er geen wifi-dekking 
is in uw tuin.
Find my Landroid gebruikt GPS en een mobiele netwerkverbinding om altijd verbonden te zijn met het internet; zo heeft u 
geen wifi nodig om uw maaier te besturen via de app.

Geo-omheind gebied
Als uw Landroid van uw geo-omheind gebied wordt weggenomen, wordt daarvan onmiddellijk melding gemaakt op uw 
smartphone via de Landroid-app. U kunt de robot dan vergrendelen en traceren. Let op: als de FML in de “deep sleep” (diepe 
slaapmodus) is, dan wordt de melding met enkele minuten vertraging gegeven (zie onder). U kunt het geo-omheinde gebied 
instellen in de app. Houd er rekening mee dat er een klein tolerantiegebied is (30 m vanaf de geo-omheining): als u de Find 
My Landroid wilt testen, dan moet u de Landroid wat verder weg brengen.

Back-upaccu
De Find my Landroid heeft een back-upaccu: als de hoofdaccu wordt verwijderd of de Landroid uitgeschakeld is, blijft de 
verbinding nog een week actief. In deze gevallen gaat de Find My Landroid over in de “deep sleep” (diepe slaapmodus) om 
de accu te sparen: hij wordt elke tien minuten twee minuten wakker en probeert dan verbinding te maken met GPS en zijn 
positie door te geven. Na enige tijd verstuurt Find My Landroid minder berichten, om de levensduur van de accu te verlengen; 
hij verzendt er dan één per 30 minuten en later één per uur.
Als u de accu opzettelijk uit uw Landroid haalt of hem uitschakelt om hem ergens op te bergen binnen het geo-omheinde 
gebied (bv. in de garage), dan blijft Find My Landroid nog één dag werken. Daarna gaat hij over naar de “storage mode” 
(opbergmodus) en stuurt hij geen berichten meer.
 
Prepaid SIM-kaart
Find My Landroid biedt dataconnectiviteit via de multi-IMSI SIM-kaart, die met vele telecomproviders werkt. 
De meegeleverde SIM-kaart is voor drie jaar prepaid, en kan voor een klein jaarlijks bedrag worden verlengd. U ontvangt een 
mail met alle informatie over verlenging zodra de kaart bijna verlopen is. 
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Aan de slag

INSTALLATIE

Selecteer vervolgens 
“Installeren” en volg 
de stapsgewijze 
instructies op de app.

Om de Find My Landroid 
te installeren opent u de 
app en selecteert u 
“Find My Landroid”.

Succesvolle installatie van de Find My Android-module wordt weergegeven op het hoofdscherm van de app (het Find My Lan-
droid-symbool wordt oranje). Door het oranje symbool van Find My Landroid aan te raken krijgt u toegang tot de verdere stappen 
om de FindMyLandroid-instellingen te voltooien.
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Snelle referentie

Probleemoplossing
Zorg dat uw Find My Landroid®-module stevig geïnstalleerd is en volg de onderstaande handelingen als uw Landroid® niet 
correct werkt. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, neem dan contact op met uw servicevertegenwoordiger.

Symptoom Oorzaak Wat te doen

De positie van de Landroid® 
kan niet exact worden 
weergegeven op de app, of 
de positie kan niet worden 
waargenomen.

Het GPS-signaal wordt beïnvloed 
door het weer of door bepaalde 
storing. 

1. Controleer en zorg ervoor dat: de Landroid® 
niet op zijn kop of op zijn zij ligt; de Landroid® 
niet afgedekt wordt door bepaalde metalen 
voorwerpen.
2. Neem de Landroid® mee naar een open 
gebied waar het apparaat een mobiel signaal kan 
ontvangen. 

U gebruikt niet de meest recente 
versie van de Landroid® App. 

Update de Landroid® App naar de nieuwste 
versie.

De Landroid® geeft geen 
alarm wanneer hij buiten de 
Geo-omheining is. 

De software van de Landroid® is 
niet de meest recente versie.

Update de software van de Landroid® voordat u 
de module gebruikt.

Er is een klein tolerantiegebied 
onmiddellijk buiten de omtrek 
ingesteld voor Find My Landroid®. 

Breng de Landroid® buiten het tolerantiegebied 
(ongeveer 30 m vanaf de Geo-omheining) om te 
controleren of Find My Landroid® werkt.

De Find My Landroid®-module is 
uitgeschakeld.

Schakel de Landroid® uit en laad hem zo nodig 
op. Als hij niet opgeladen hoeft te worden, dan 
wordt de Find My Landroid®-module opgeladen 
door de Landroid® PowerShare-accu. 
(De Landroid® heeft een interne accu die 
een week meegaat nadat het apparaat is 
uitgeschakeld).

De Geo-omheining is niet ingesteld, 
of de radius van de Geo-omheining 
is niet ingesteld.

Gebruik de Landroid®App om hem op de juiste 
manier in te stellen.

De Landroid® is uitgeschakeld.
In dit geval wordt het alarm 10 minuten nadat de 
Landroid® buiten de Geo-omheining is gebracht 
verzonden.

De Landroid® werkt nog 
steeds wanneer hij buiten de 
Geo-omheining is.

De Geo-omheining is niet ingesteld, 
of de radius van de Geo-omheining 
is niet ingesteld. Gebruik de Landroid®App om hem op de juiste 

manier in te stellen.
Geo-omheining is niet 
ingeschakeld.

De Landroid® werkt normaal, 
maar de communicatie 
tussen de Landroid® en de 
smartphone werkt niet goed.

De dekking van het mobiele netwerk 
van Find My Landroid® is zwak.

Controleer of uw Find My Landroid® een zwak 
signaal heeft. Zo ja, ga dan naar een gebied met 
een goed signaal.

De Find My Landroid-module is 
beschadigd.

Ga naar https://account.worxlandroid.com/, open 
uw profiel en dien een assistentieaanvraag in door 
gebruik te maken van het formulier

De software van de Landroid® is niet 
de meest recente versie. Update de software van de Landroid®.

De Landroid® App moet geüpdatet 
worden.

Update uw Landroid®App voordat u de module 
gebruikt.

De SIM van de Find My Landroid®-
module is niet geactiveerd.

Voordat u de module voor het eerst gebruikt, 
moet u de SIM-kaart activeren door de procedure 
in de Landroid® App te volgen.

De Find My Landroid®-module 
is niet goed aangesloten op de 
Landroid®.

Installeer de Find My Landroid®-module opnieuw. 
Controleer of de connector van de module op de 
juiste manier is aangebracht met een klik.

De Landroid® ontvangt geen stroom.

Controleer of het scherm van de Landroid® 
verlicht is. Zo niet, stuur de Landroid® dan terug 
naar de laadbasis om hem op te laden of start 
een noodprocedure om hem op te laden.

Het abonnement van de prepaid 
SIM-kaart is verlopen.

De SIM-kaart heeft een 3-jarig prepaid 
abonnement. Na afloop hiervan moet het 
abonnement worden verlengd. 
U ontvangt een mail met alle informatie over 
verlenging zodra de kaart bijna verlopen is. Volg 
de instructies in de mail.
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Landroid® kan geen real-time 
positionering realiseren of 
de locatie van de Landroid® 
kan niet in real-time worden 
bijgewerkt..

De module is ontworpen om de 
positionering elke 10 minuten bij te 
werken. Wanner de Landroid® een 
laag accuvermogen heeft, wordt het 
tijdinterval voor het bijwerken van 
de positionering langer.

Dit is normaal. U hoeft niets te doen.

De Landroid® is meer dan 24 uur 
uitgeschakeld voor opslag binnen 
de Geo-omheining.

OPMERKING: 
1. De Find My Landroid®-module en de Radiolink-module kunnen alleen afwisselend geïnstalleerd worden. 
     En de anti-diefstalschroef moet worden verwijderd door de servicevertegenwoordiger. 
2. De accu van de Find My Landroid®-module moet worden vervangen door de servicevertegenwoordiger.
3. Zorg dat de Landroid® regelmatig wordt opgeladen tijdens opslag. Eenmaal per half jaar wordt aanbevolen.

4. De Find My Landroid®-module moet worden verlengd na het 3-jarige prepaid abonnement van de SIM-kaart.

Technische gegevens

Band Tx (MHz) Rx (MHz)
Max (EIRP)
Uitgezonden 
vermogen (dBm)

EGPRS 900MHZ 880~915 925~960 30

EGPRS 1800MHZ 1710~1785 1805~1880 30

NB-IOT Band3 1710~1785 1805~1880 24

NB-IOT Band8 880~915 925~960 24

NB-IOT B20 832~862 791~821 24

Symptoom Oorzaak Wat te doen
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Snelle referentie

Verklaring van overeenstemming
Wij,
Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,
Beschrijving   4G+GPS-module
Type   WA0862 (2 - aanduiding van de machine, representatief voor de 4G+GPS-module) 
Functie  GPS-lokalisatie + draadloze connectiviteit

Voldoet aan de volgende richtlijnen:
2014/53/EU, 2011/65/EU & (EU) 2015/863 

De betrokken aangemelde instantie
Naam: TIMCO ENGINEERING, Inc (aangemelde instantie CE1177)
Adres: 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
Certificering nr. : TCF-437CC20

In overeenstemming is met de volgende normen:
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 301 511 V12.5.1, 
EN 303 413 V1.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, Draft EN 301 489-52 V1.1.0, 
EN 301 489-19 V2.1.1, EN 50665:2017, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014+A11:2017

14/05/2020
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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