
Aan de slag met 
Off limits

In de doos Uit uw 
gereedschapskist

WA0863 
compatibel met Landroid-modellen 
WR130E/WR141E/WR142E/WR143E/WR153E/WR155

WA0892 
alleen compatibel met Landroid  
WR165E/WR167E/WR148E/WR147E.1/WR147E
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Welkom
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Bedankt voor uw aanschaf van een Worx Off Limits. 

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 apparaat

WAT ZIT ER IN DE DOOS

5

8 connectors 

24 haringen

A 

B 

4 spoelen met magnetische strips

Off Limits-module

 

C 

D 

BA C

D
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Vertrouwd raken met het apparaat

HOE WERKT HET
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Met de optie Off Limits kunt u een zone in uw gazon vastleggen die niet gemaaid wordt, zonder grensdraad te gebruiken. 
Het creëren van een eiland midden in het gazon, ver weg van de randen, kan vaak gecompliceerd zijn en er is gewoonlijk veel 
draad voor nodig. Met de optie Off Limits hoeft u alleen maar een magnetische strip te plaatsen rondom het voorwerp waar u niet 
wilt laten maaien.

Dit is vooral nuttig als u seizoensgebonden spullen heeft, zoals een zwembad of trampoline, of als u een deel van het gazon net 
heeft ingezaaid en dit wilt laten groeien voordat de Landroid het mag maaien. Off Limits is ook nuttig als u besluit om de indeling 
van uw tuin soms te veranderen nadat de grensdraad is gebruikt - bijvoorbeeld om een bloemperk toe te voegen - zodat u niet 
de hele omtrek opnieuw hoeft te leggen.

Off Limits bestaat uit twee componenten: een doos met sensor die op uw Landroid moet worden aangebracht en een magne-
tische strip om verboden gebieden af te schermen. De strip hoeft niet aan de omtrekdraad te worden gekoppeld, noch heeft hij 
stroom nodig. De sensor neemt het magnetische veld waar dat door de band wordt uitgezonden en blijft uit de buurt. 

Wij wijzen erop dat de functie Cut To Edge niet werkt rondom de Off Limits-strip.

NL
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Aan de slag

INSTALLATIE
Zorg dat de firmware van uw Landroid bijgewerkt is naar de nieuwste versie voordat u met de installatie begint. Zie voor meer 
informatie over het upgraden van de firmware het hoofdstuk “Onderhoud” van de Landroid-o-pedia (https://support.worx-euro-
pe.com). Volg de stappen hieronder volgens uw eigen Landroid-model

1. Schakel de Landroid uit

OKSTART

SET

1

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

om letsel te voorkomen 

3

3. Verwijder het deksel van de sleuf met behulp 
van een schroevendraaier

4. Plaats de kabels van de Off Limits tot u een “klik” hoort en 
plaats de module in de sleuf  

CLICK!

4

5

5. Plaats het deksel terug en zet het vast met 
de meegeleverde schroeven. 

6

6. Schroef de messen van de Landroid weer terug op hun 
plaats en schakel de Landroid in.                        

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

NL
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7. Breng de magnetische strip rond het gebied aan.
Leg het tenminste 32 cm van het gebied vandaan, 

op de platte zijde en in een cirkel of ellipsvorm 
(vermijd rechte lijnen en hoeken).

32cm

7

8. Zet het vast met de meegeleverde haringen. De afstand 
tussen de haringen moet ongeveer 80 cm zijn. 

9

9. Gebruik de connector om het circuit te sluiten. De uiteinden 
van de strip binnen de connector moeten minimaal 2 cm lang 
zijn. U kunt zoveel magnetische strips met elkaar verbinden 

als u wilt met de connectors. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. De magnetische strip moet op ten minste 2 meter 
afstand van de grensdraad of een 

ander Off Limits-gebied worden gelegd.

8

80 cm

Aan de slag

Denk eraan dat de grensdraad niet mag worden gekru-
ist met magnetische strips!

Leg de magnetische strip niet in gebieden waar Lan-
droid kan wegglijden (bv. hellende gebieden).

11.Het Off Limits-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

11

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

1. Schakel de Landroid uit 2. Verwijder de messen van de Landroid met behulp van een 
schroevendraaier – draag handschoenen 

   om letsel te voorkomen 

3. Verwijder het deksel van de sleuf met 
behulp van een schroevendraaier

4. Plaats de kabels van de Off Limits tot u een “klik” 
hoort en plaats de module in de sleuf  

5

5. Plaats het deksel terug en zet het vast met 
de meegeleverde schroeven. 

6. Schroef de messen van de Landroid weer terug 
op hun plaats en schakel de Landroid in.

6

Aan de slag NL
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Aan de slag

7. Breng de magnetische strip rond het gebied aan.
Leg het tenminste 32 cm van het gebied vandaan, op de 

platte zijde en in een cirkel of ellipsvorm 
(vermijd rechte lijnen en hoeken).

32cm

7

8. Zet het vast met de meegeleverde haringen. De afstand 
tussen de haringen moet ongeveer 80 cm zijn. 

9

9. Gebruik de connector om het circuit te sluiten. De uiteinden 
van de strip binnen de connector moeten minimaal 2 cm lang 

zijn. U kunt zoveel magnetische strips met elkaar 
verbinden als u wilt met de connectors. 

Er is geen limiet aan de grootte.

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. De magnetische strip moet op ten minste 
2 meter afstand van de grensdraad of een ander 

Off Limits-gebied worden gelegd.

8

80 cm

Denk eraan dat de grensdraad niet mag worden gekruist 
met magnetische strips!

Leg de magnetische strip niet in gebieden waar Lan-
droid kan wegglijden (bv. hellende gebieden).

11.Het Off Limits-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

11

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

om letsel te voorkomen 

3. Verwijder het deksel van de sleuf met behulp van een 
schroevendraaier

4. Plaats de kabels van de Off Limits tot u een “klik” 
hoort en plaats de module in de sleuf  

5. Plaats het deksel terug en zet het vast met 
de meegeleverde schroeven. 

6. Schroef de messen van de Landroid weer 
terug op hun plaats en schakel de Landroid in.

Aan de slag

3

CLICK!

4

5

1. Schakel de Landroid uit

NL

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET

Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L1000 (WR147E)  / Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)
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Aan de slag

7. Breng de magnetische strip rond het gebied aan.
Leg het tenminste 32 cm van het gebied vandaan, 

op de platte zijde en in een cirkel of ellipsvorm 
(vermijd rechte lijnen en hoeken).

32cm

7

8. Zet het vast met de meegeleverde haringen. De afstand 
tussen de haringen moet ongeveer 80 cm zijn. 

9

9. Gebruik de connector om het circuit te sluiten. De uiteinden 
van de strip binnen de connector moeten minimaal 2 cm lang 
zijn. U kunt zoveel magnetische strips met elkaar verbinden 

als u wilt met de connectors. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

8

80 cm

Denk eraan dat de grensdraad niet mag worden gekruist 
met magnetische strips!

Leg de magnetische strip niet in gebieden waar Lan-
droid kan wegglijden (bv. hellende gebieden).

11. Het Off Limits-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

11

NL

10. De magnetische strip moet op ten minste 
2 meter afstand van de grensdraad of een ander 

Off Limits-gebied worden gelegd.
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5

Landroid L 1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

1. Schakel de Landroid uit 2. Verwijder de messen van de Landroid met behulp 
van een schroevendraaier – draag handschoenen 

om letsel te voorkomen 

3. Verwijder het deksel van de sleuf met behulp 
van een schroevendraaier

4. Plaats de kabels van de Off Limits tot u een “klik” 
hoort en plaats de module in de sleuf  

5. Plaats het deksel terug en zet het vast met 
de meegeleverde schroeven. 

6. Schroef de messen van de Landroid weer terug op hun 
plaats en schakel de Landroid in.

Aan de slag NL
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Aan de slag

7. Breng de magnetische strip rond het gebied aan.
Leg het tenminste 32 cm van het gebied vandaan, op de 

platte zijde en in een cirkel of ellipsvorm 
        (vermijd rechte lijnen en hoeken).

32cm

7

8. Zet het vast met de meegeleverde haringen. De afstand 
tussen de haringen moet ongeveer 80 cm zijn. 

9

9. Gebruik de connector om het circuit te sluiten. De uiteinden 
van de strip binnen de connector moeten minimaal 2 cm lang 
zijn. U kunt zoveel magnetische strips met elkaar verbinden 

als u wilt met de connectors. 

32cm
32cm

10

> 2 m > 2 m > 2 m

10. De magnetische strip moet op ten minste 2 meter afstand 
van de grensdraad of een ander Off Limits-

gebied worden gelegd.

8

80 cm

Denk eraan dat de grensdraad niet mag worden gekruist 
met magnetische strips!

Leg de magnetische strip niet in gebieden waar 
Landroid kan wegglijden (bv. hellende gebieden).

11. Het Off Limits-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

11

NL
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Snelle referentie NL

Probleemoplossing
Zorg dat uw Off Limits-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

De Landroid® herkent de 
magnetische strip niet en gaat 
eroverheen. 

De lus van de magnetische strip is niet 
gesloten.

Elk stuk magnetische strip binnen de connector 
mag niet korter zijn dan 20 mm. 

De connector is niet goed gekoppeld.
Controleer dit en zorg dat de connector goed 
gekoppeld is.

De magnetische strip is te diep begraven 
onder de grond, in een gat of onder 
beton.

Plaats de magnetische strip opnieuw zodat hij 
plat op de grond ligt.

De magnetische strip werkt niet, omdat 
de temperatuur te hoog is (hoger dan 
65°C)

Wacht tot de temperatuur gedaald is.

De Landroid® stopt bij de 
magnetische strip

De Landroid® zit vast nadat hij meerdere 
keren tegen de magnetische strip is 
gestoten.

1. Schakel de Landroid uit en neem hem mee 
naar een gebied zonder obstakels.
2. Controleer de opstelling van de strip.
3. Schakel de Landroid® in. Druk op START en 
OK.

De Landroid® rijdt rond bij het 
ringvormige omheiningsgebied.

De magnetische strip ligt te dicht bij de 
grensdraad.
Er zijn twee ringvormige 
omheiningsgebieden die te dicht bij 
elkaar liggen.

Houd een ruimte van minimaal 2 m aan tussen 
de grensdraad en de magnetische strip of 
tussen twee ringvormige omheiningsgebieden.

De magnetische strip overlapt de 
grensdraad. 

De magnetische strip moet 2 m van de 
grensdraad vandaan worden gehouden. 

Er kan wat storing bestaan in het 
werkgebied als gevolg van elektrische 
kabels of stukken ijzer onder de grond.

Controleer en verwijder de storing. 

De Landroid® gaat het ringvormige 
omheiningsgebied binnen.

De Landroid® glijdt weg wanneer hij 
achteruitrijdt en maakt een draai na 
herkenning van de magnetische strip. 

Leg de magnetische strip niet in gebieden 
waar Landroid® kan wegglijden (bv. hellende 
gebieden). 

Technische gegevens
Nominale spanning                         5V 
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Snelle referentie

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

Verklaren dat het product
Beschrijving Hekmodule
Type WA0863
Functie Gebiedsisolatie 

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

In overeenstemming is met de volgende normen:
EN 55014-1, EN 55014-2 

08/04/2020
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

NL


