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Welkom
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Bedankt voor uw aanschaf van een Worx ACS.

Ondersteuning
www.worx-europe.com/support

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

Wij staan voor u klaar:

NL



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.

Symbolen

Waarschuwing

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.

NL



Vertrouwd raken met het ap

WAT ZIT ER IN DE DOOS
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ACS-module

1 inbussleutel

2 schroeven

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C
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HOE WERKT HET
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Dankzij de ACS-optie kan de Landroid obstakels zoals bomen en meubels waarnemen en eromheen sturen om ze te vermijden. 
Deze optie geeft uw Landroid “ogen”.

Landroid gebruikt automotive, ultrasone sensoren om obstakels waar te nemen en te vermijden. ACS neemt voorwerpen waar die 
hoger zijn dan 20 cm en dikker dan 25 mm. Als het gras hoger is dan 20 cm, dan zal de ACS dit waarnemen als een obstakel, en 
zal het gras niet gemaaid worden. In dat geval wordt geadviseerd om de ACS-functie uit te schakelen (via het display of de app).  

ACS wordt uitgeschakeld wanneer:
- de Landroid wordt opgetild of vast komt te zitten
- de Landroid start; de ACS wordt dan enkele seconden uitgeschakeld
- de Landroid terugkeert naar de oplaadbasis op de grensdraad
- de Landroid op weg is naar een maaizone
- de Landroid de grensdraad tegenkomt en terugkaatst; de ACS wordt dan 2 - 8 seconden uitgeschakeld
- het regent (omdat grote druppels voor obstakels aangezien zouden kunnen worden)
- er veel dauw is ‘s morgens
- de robot wordt opgetild
- de sensoren vuil zijn (vergeet niet om ze regelmatig schoon te maken).

Houd er ook rekening mee dat de ACS niet compatibel is met ultrasonische apparaten zoals dierverjagers – deze zenden ultra-
sone tonen uit die de sensoren storen.

Vertrouwd raken met het ap

BELANGRIJKE OPMERKING: Hoewel de ACS de veiligheid kan verbeteren, mag de module niet worden gebruikt als 
een veiligheidsvoorziening. Laat een Landroid met ACS niet onbeheerd werken als u weet dat er kinderen, huisdieren of 
mensen in de buurt zijn.

NL



Aan de slag
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INSTALLATIE
Het installeren van het ACS-accessoire is simpel. De Landroid herkent de nieuwe module automatisch en gedraagt zich dieno-
vereenkomstig - handmatige instellingen zijn niet nodig. Als de ACS-module goed is geïnstalleerd, wordt hij zowel op het begin-
scherm van de app als op het display van de Landroid weergegeven.
Hieronder vindt u de stappen voor het installeren van de ACS op de verschillende Landroid-modellen.
Zorg dat de firmware van uw Landroid bijgewerkt is naar de nieuwste versie voordat u met de installatie begint. Zie voor meer infor-
matie over het upgraden van de firmware het hoofdstuk “Onderhoud” van de Landroid-o-pedia (https://support.worx-europe.com).

1. Schakel de Landroid uit 2. Gebruik een schroevendraaier om het deksel 

3. Verwijder de binnenste bescherming van 
de Landroid-connector 

4. Steek de ACS-connectors in de Landroid-connectors

5. Plaats de ACS in de sleuf 6. Leg de kabels en connectors netjes neer 
(zoals weergegeven in de afbeelding)

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

NL

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)
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7. Zet de ACS vast met de meegeleverde schroeven

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Aan de slag

8. Het ACS-pictogram is nu actief. Raak het aan om de status 
te bekijken en om de optie in of uit te schakelen. Als de status 
“fout” weergeeft, neem dan contact op met ons ondersteunin-

gsteam op https://support.worx-europe.com

8
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1.Schakel de Landroid uit

 3. Verwijder de messen van de Landroid met behulp van een 
schroevendraaier – draag handschoenen 

om letsel te voorkomen 

2. Keer de Landroid ondersteboven

9

65

5. Duw voorzichtig om de behuizing aan de andere kant van de 
Landroid te openen

6. Sluit de klep

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Open het kleine klepje zoals weergegeven in de afbeelding

Aan de slag

2

3 4

NL
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7. Schroef de messen van de Landroid weer op hun plaats

87

8. Keer de Landroid weer om in zijn normale positie

9 10

9. Verwijder het deksel van de sleuf 10. Verwijder de binnenste bescherming van 
de Landroid-connector 

11 12

11. Steek de ACS-connectors in de Landroid-connectors 12. Plaats de ACS in de sleuf

Aan de slag NL



13. Zet de ACS vast met de meegeleverde schroeven

11

Aan de slag
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14. Het ACS-pictogram is nu actief. Raak het aan om de status 
te bekijken en om de optie in of uit te schakelen. Als de status 
“fout” weergeeft, neem dan contact op met ons ondersteunin-

gsteam op https://support.worx-europe.com

14

NL
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1.Schakel de Landroid uit

3 4

4. Open het kleine klepje zoals weergegeven in de afbeelding

65

5. Duw voorzichtig om de behuizing aan de andere kant 
van de Landroid te openen

6. Sluit de klep

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

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

2. Keer de Landroid ondersteboven

 3. Verwijder de messen van de Landroid met behulp van een 
schroevendraaier – draag handschoenen 

om letsel te voorkomen 

Aan de slag

2

3

NL
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887

7. Schroef de messen van de Landroid weer op hun plaats 8. Keer de Landroid weer om in zijn normale positie

9 10

9. Verwijder het deksel van de sleuf 10. Verwijder de binnenste bescherming van 
de Landroid-connector  

11 12

11. Steek de ACS-connectors in de Landroid-connectors 12. Plaats de ACS in de sleuf

Aan de slag NL



13. Zet de ACS vast met de meegeleverde schroeven

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. “ACS” verschijnt op het scherm van de Landroid: de ACS is 
correct geïnstalleerd

15. “!ACS” verschijnt op het scherm van de Landroid: 
controleer dan nogmaals of de sensoren van de ACS 

schoon zijn - zo niet, maak ze dan schoon met een zachte 
doek. Als het probleem aanhoudt, ga dan naar https://

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

14

Aan de slag

16. Het ACS-pictogram is nu actief. Raak het aan om de status 
te bekijken en om de optie in of uit te schakelen. Als de status 

“fout” weergeeft, neem dan contact op met ons ondersteuning-
steam op https://support.worx-europe.com

16
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Aan de slag

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1.Schakel de Landroid uit

3 4

4. Open het kleine klepje zoals weergegeven in de afbeelding

65

5. Duw voorzichtig om de behuizing aan de andere 
kant van de Landroid te openen

6. Sluit de klep

2. Keer de Landroid ondersteboven

2

 3. Verwijder de messen van de Landroid met behulp van een 
schroevendraaier – draag handschoenen 

om letsel te voorkomen 

NL



7. Schroef de messen van de Landroid weer op hun plaats

87

8. Keer de Landroid weer om in zijn normale positie

9 10

9. Verwijder het deksel van de sleuf 10. Verwijder de binnenste bescherming van 
de Landroid-connector 

11 12

11. Steek de ACS-connectors in de Landroid-connectors 12. Plaats de ACS in de sleuf

16
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13. Zet de ACS vast met de meegeleverde schroeven

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Aan de slag
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14. Het ACS-pictogram is nu actief. Raak het aan om de status 
te bekijken en om de optie in of uit te schakelen. Als de status 

“fout” weergeeft, neem dan contact op met ons ondersteuning-
steam op https://support.worx-europe.com

14

NL



1.Schakel de Landroid uit 2. Keer de Landroid ondersteboven

3 4

4. Open het kleine klepje zoals weergegeven in de afbeelding

65

5. Duw voorzichtig om de behuizing aan de andere kant 
van de Landroid te openen

6. Sluit de klep

18

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Aan de slag

2

 3. Verwijder de messen van de Landroid met behulp van een 
schroevendraaier – draag handschoenen 

om letsel te voorkomen 

NL



7. Schroef de messen van de Landroid weer op hun plaats

87

8. Keer de Landroid weer om in zijn normale positie

9 10

9. Verwijder het deksel van de sleuf 10. Verwijder de binnenste bescherming 
van de Landroid-connector 

11 12

11. Steek de ACS-connectors in de Landroid-connectors 12. Plaats de ACS in de sleuf

19
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13. Zet de ACS vast met de meegeleverde schroeven

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. “ACS” verschijnt op het scherm van de Landroid: 
de ACS is correct geïnstalleerd

15. “!ACS” verschijnt op het scherm van de Landroid: controleer 
dan nogmaals of de sensoren van de ACS schoon zijn - zo niet, 

maak ze dan schoon met een zachte doek. Als het probleem 
aanhoudt, ga dan naar https://account.worxlandroid.com/, open 

uw profiel en dien een assistentieaanvraag in door 
gebruik te maken van het formulier.

20

Aan de slag

16. Het ACS-pictogram is nu actief. Raak het aan om de 
status te bekijken en om de optie in of uit te schakelen. Als 
de status “fout” weergeeft, neem dan contact op met ons 
ondersteuningsteam op https://support.worx-europe.com

16
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Snelle referentie
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Technische gegevens
 Nominale spanning 20V       Max 

Probleemoplossing
Zorg dat uw ACS-module stevig geïnstalleerd is en volg de onderstaande handelingen als uw Landroid® niet correct werkt. 
Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, ga dan naar https://account.worxlandroid.com/, open uw profiel en dien een 
assistentieaanvraag in door gebruik te maken van het formulier.

Symptoom Oorzaak Wat te doen

Landroid® vermijdt obstakels niet.

Er zit stof op het deksel of op de 
ultrasone sensor.

Houd het deksel en de ultrasone sensor 
schoon.

Bepaalde obstakels (struiken, 
overhellende bomen, stenen...) 
verhinderen dat het echosignaal kan 
terugkeren.

Dit is normaal, u hoeft niets te doen.

Schakel de ACS in met de ACS-instellingen in 
de app of de instellingen op het lcd-scherm. 
Op displays met 7 segmenten kunnen de 
ACS-instellingen niet rechtstreeks worden 
veranderd. Gebruik in dat geval de app.

De ACS wordt uitgeschakeld wanneer 
de Landroid® terugkeert naar de 
oplaadbasis langs de grensdraad.

Als de Landroid® een obstakel raakt of 
de omtrekdraad kruist, dan wordt de 
ACS 2 - 8 seconden uitgeschakeld.

De ACS-module wordt automatisch 
uitgeschakeld bij regen, omdat zware 
regen wordt herkend als obstakel.

De ACS wordt uitgeschakeld

Landroid® beweegt niet normaal, 
draait in cirkels rond of draait 
naar links of rechts.

De ACS-module is niet goed 
geïnstalleerd.

Zorg dat de ACS-module stevig geïnstalleerd 
is zonder dat hij schudt. 

Er zit stof op het deksel of op de 
ultrasone sensor.

Houd het deksel vrij en schoon.

Het deksel is sterk vervormd.
Neem contact op met uw 
servicevertegenwoordiger om het deksel te 
vervangen door een nieuw.

Het gras is lang.
U hoeft niets te doen. Lang gras wordt elke 
dag gemaaid en de Landroid® zal terugkeren 
naar het standaard maaien.

NL



Snelle referentie

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

Verklaren dat het product
Beschrijving   ACS-module
Type   WA0860
Functie Vermijden van obstakels 

Voldoet aan de volgende richtlijnen:
2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU) 2015/863

In overeenstemming is met de volgende normen:
EN 55011, EN 55014-2

27/03/2020
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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