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Welkom
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Bedankt voor uw aanschaf van een Worx Landroid RadioLink. 

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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IBELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

RadioLink Gateway en Node - Algemene
veiligheidswaarschuwingen 

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
Laat uw apparatuur onderhouden door een gekwalificeerde technicus die alleen identieke vervangingsonderdelen 

gebruikt. 
Hierdoor wordt de veiligheid van de apparatuur gewaarborgd.

Beperkingen bij inbedrijfstelling
Er zijn geen beperkingen voor het gebruik.

Symbolen

Waarschuwing

Lees de gebruikershandleiding.

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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Veiligheid voorop
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AC-adapter - Algemene veiligheidswaarschuwingen

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.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstige 
raadpleging.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan 
of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door 
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
a.  Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zijn en makkelijk toegankelijk zijn.
b.  Gebruik het apparaat NIET als de kabel of behuizing beschadigd is.
c.  Volg de technische gegevens van de fabrikant als u het apparaat gebruikt.
d.  Koppel het apparaat los van de netvoeding wanneer u het niet gebruikt.
e.  Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan waarvoor het ontworpen is.  
f. Max. omgevingstemperatuur 45°C.
g. De stroomaansluiting van dit apparaat kan niet worden vervangen. Als deze kapot of beschadigd is, moet 

het hele apparaat worden weggegooid.
h. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan waterspatten, regen of vocht.
i.  Houders met vloeistof zoals vazen mogen niet op het apparaat worden gezet.

 
Symbolen

For indoor use only 

Read the operator’s manual.

Fuse 

Double insulation

Low power supply
 

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. 
Please recycle where facilities exist. 
Check with your Local Authorities or retailer for recycling advice.
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Veiligheid voorop
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ONDERHOUD de externe voeding MET ZORG

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u afstellingen, service of onderhoud uitvoert.
Uw externe voeding heeft geen aanvullende smering of onderhoud nodig. Gebruik nooit water of chemische 
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Veeg het apparaat schoon met een droge doek. Bewaar 
uw externe voeding altijd op een droge plaats.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

  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.

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

Importeur: Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
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 Vertrouwd raken met het apparaat

WAT ZIT ER IN DE DOOS
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Vertrouwd raken met het apparaat

HOE WERKT HET
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De RadioLink-optie biedt constante online connectiviteit.
Normale wifi-netwerken in woningen dekken gewoonlijk slechts een deel van de hele tuin. RadioLink daarentegen zorgt voor 
radioconnectiviteit die verder reikt vanaf uw wifi-router, ongeacht of er muren of andere obstakels zijn.
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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).RadioLink bestaat uit twee componenten en is plug-and-play. Volg de onderstaande stappen, afhankelijk van uw eigen 
Landroid-modellen.

1. Schakel de Landroid uit 2. Open de kap van de Landroid

3. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier 4. Sluit de RadioLink-module aan op de connector van de 
Landroid tot u een klik hoort en plaats de module in de sleuf

5. Plaats het deksel terug met behulp 
van een schroevendraaier

6. Sluit de kap

Landroid S 300 (WR130E)

2

OKSTART

SET

1

CLICK!

43
A

65
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7. Sluit de RadioLink Gateway (B) aan op uw router, 
ook als deze geen wifi heeft, door eenvoudig 

de ethernetkabel (E) aan te sluiten

Aan de slag

9. De lampjes zijn als volgt: het lampje UWB (Ultra Wide Band) 
is rood, het lampje Wi-Fi LAN is groen, het stroomlampje is 
blauw. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het hoofdstuk 

Probleemoplossing aan het eind van deze handleiding.

12. Houd de OK-toets 3 seconden ingedrukt 

10. Duw met een schroevendraaier in het gat, zoals in de 
afbeelding hierboven, tot u een klik hoort

8

8. Steek de AC-adapter (A) in het stopcontact 
en sluit hem aan op de RadioLink Gateway (B) 

met behulp van de kabel (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

NL

11. De lampjes gaan knipperen in meerdere kleuren/regenboog
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Aan de slag

13. Druk op Home; het wifi-symbool verschijnt samen met de 
letters “rL” op het display. Druk op OK.

15. Na een paar minuten gaan alle 3 de 
lampjes ononderbroken groen branden. 

Raadpleeg het hoofdstuk Probleemoplossing voor 
de verschillende kleuren van de leds en de betekenis ervan.

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Op het display verschijnt “SUcc” als alles goed is.

15 16

16. Het RadioLink-pictogram is nu actief. Raak het aan om de 
status te zien. Als de status “fout” weergeeft, neem dan contact 

op met ons ondersteuningsteam op
 https://support.worx-europe.com
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Aan de slag

OKSTART

SET

1 2

Landroid M 500 (WR141E)

1. Schakel de Landroid uit 2. Open de kap van de Landroid

3

CLICK!

4
A

3. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier 4. Sluit de RadioLink-module aan op de connector van de 
Landroid tot u een klik hoort en plaats de module in de sleuf 

65

5. Plaats het deksel terug met behulp van een schroevendraaier 6. Sluit de kap

NL
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Aan de slag

7. Sluit de RadioLink Gateway (B) aan op uw router, ook als 
deze geen wifi heeft, door eenvoudig de 

ethernetkabel (E) aan te sluiten

12. Houd de OK-toets 3 seconden ingedrukt 

10. Duw met een schroevendraaier in het gat, zoals in de 
afbeelding hierboven, tot u een klik hoort

11. De lampjes gaan knipperen in meerdere kleuren/regenboog

8

8. Steek de AC-adapter (A) in het stopcontact en 
sluit hem aan op de RadioLink Gateway (B) 

met behulp van de kabel (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

9. De lampjes zijn als volgt: het lampje UWB (Ultra Wide Band) 
is rood, het lampje Wi-Fi LAN is groen, het stroomlampje is 
blauw. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het hoofdstuk 

Probleemoplossing aan het eind van deze handleiding.
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Aan de slag

15. Na een paar minuten gaan alle 3 de lampjes 
ononderbroken groen branden. 

Raadpleeg het hoofdstuk Probleemoplossing voor 
de verschillende kleuren van de leds en de betekenis ervan. 

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. Op het display verschijnt “SUcc” als alles goed is.

15 16

16. Het RadioLink-pictogram is nu actief. Raak het aan om 
de status te zien. Als de status “fout” weergeeft, neem dan 

contact op met ons ondersteuningsteam op 
https://support.worx-europe.com

13. Druk op Home; het wifi-symbool          verschijnt samen met 
de letters “rL” op het display. Druk op OK.
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Aan de slag    

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

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

21

1. Schakel de Landroid uit 2. Open de kap van de Landroid

3

CLICK!

4
A

3. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier 4. Sluit de RadioLink-module aan op de connector van de Lan-
droid tot u een klik hoort en plaats de module in de sleuf 

65

5. Plaats het deksel terug met behulp van een schroevendraaier 6. Sluit de kap

NL
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Aan de slag

7. Sluit de RadioLink Gateway (B) aan op uw router, ook als 
deze geen wifi heeft, door eenvoudig de ethernetkabel 

(E) aan te sluiten

10. Duw met een schroevendraaier in het gat, zoals in de 
afbeelding hierboven, tot u een klik hoort

8

8. Steek de AC-adapter (A) in het stopcontact en sluit 
hem aan op de RadioLink Gateway (B) 

met behulp van de kabel (D).

A

E

D

9

B

10

11

START OK
A

BC D

Wed.11/29 09:00PM

12

11. De lampjes gaan knipperen in meerdere kleuren/regenboog 12. Selecteer “Algemene instelling”  
op het displaymenu en druk op OK 

9. De lampjes zijn als volgt: het lampje UWB (Ultra Wide Band) 
is rood, het lampje Wi-Fi LAN is groen, het stroomlampje is 
blauw. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het hoofdstuk 

Probleemoplossing aan het eind van deze handleiding.

NL
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Aan de slag

14. De tekst “Druk op OK om het koppelen van RadioLink - 
Gateway te starten” verschijnt, druk op OK

15. Het bericht “Koppeling succesvol!” 
verschijnt op het display

16.  Na een paar minuten gaan alle 3 de lampjes ononder-
broken groen branden. Raadpleeg het hoofdstuk Probleemo-

plossing voor de verschillende kleuren van 
de leds en de betekenis ervan.  

START OK
A

BC D

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

13

13. Kies “Selecteer RadioLink” 
met de pijl en druk op 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. Het RadioLink-pictogram is nu actief. Raak het aan om de 
status te zien. Als de status “fout” weergeeft, neem dan contact 

op met ons ondersteuningsteam op 
https://support.worx-europe.com

NL
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Aan de slag

Landroid L 1000 (WR147E)

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

2

OKSTART

SET

1

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

3. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier 4. Sluit de RadioLink-module aan op de connector van de Lan-
droid tot u een klik hoort en plaats de module in de sleuf

5. Plaats het deksel terug met behulp van een schroevendraaier 6. Zet de Landroid terug in de juiste positie

NL
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Aan de slag

7. Sluit de RadioLink Gateway (B) aan op uw router, 
ook als deze geen wifi heeft, door eenvoudig 

de ethernetkabel (E) aan te sluiten

10. Duw met een schroevendraaier in het gat, zoals in de 
afbeelding hierboven, tot u een klik hoort

8

8. Steek de AC-adapter (A) in het stopcontact en sluit hem 
aan op de RadioLink Gateway (B) met 

behulp van de kabel (D).

A

E

D

9

B

10

11

11. De lampjes gaan knipperen in meerdere kleuren/regenboog

9. De lampjes zijn als volgt: het lampje UWB (Ultra Wide Band) 
is rood, het lampje Wi-Fi LAN is groen, het stroomlampje is 
blauw. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het hoofdstuk 

Probleemoplossing aan het eind van deze handleiding.

OKSTART

SET

3s

12

12. Houd de OK-toets 3 seconden ingedrukt 

NL
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Aan de slag

15. Na een paar minuten gaan alle 3 de lampjes 
ononderbroken groen branden. Raadpleeg het hoofdstuk 

Probleemoplossing voor de verschillende kleuren van de leds 
en de betekenis ervan.  

15 16

16.  Het RadioLink-pictogram is nu actief. Raak het aan om 
de status te zien. Als de status “fout” weergeeft, neem dan 

contact op met ons ondersteuningsteam op 
https://support.worx-europe.com

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

15 16

13. Druk op Home; het wifi-symbool          verschijnt samen met 
de letters “rL” op het display. Druk op OK.

14. Op het display verschijnt “SUcc” als alles goed is.

NL
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Aan de slag

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

3. Verwijder het deksel met behulp van een schroevendraaier 4. Sluit de RadioLink-module aan op de connector van de Lan-
droid tot u een klik hoort en plaats de module in de sleuf

6. Zet de Landroid terug in de juiste positie

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

NL

5. Plaats het deksel terug met behulp van een schroevendraaier

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

7. Sluit de RadioLink Gateway (B) aan op uw router, ook als 
deze geen wifi heeft, door eenvoudig de ethernetkabel (E) aan 

10. Duw met een schroevendraaier in het gat, zoals in de afbe-
elding hierboven, tot u een klik hoort

8

8. Steek de AC-adapter (A) in het stopcontact en sluit hem 
aan op de RadioLink Gateway (B) met behulp van de kabel 

A

E

D

9

B

10

11. Om toegang tot het hoofdmenu te krijgen, draai de knop 
met de klok mee en druk op de knop om te bevestigen.

12. Draai de knop om het menu-item “RadioLink instellen” te 
selecteren en druk dan op de knop om te bevestigen.

9. De lampjes zijn als volgt: het lampje UWB (Ultra Wide Band) 
is rood, het lampje Wi-Fi LAN is groen, het stroomlampje is 
blauw. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan het hoofdstuk 

Probleemoplossing aan het eind van deze handleiding.

NL
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Aan de slag

14. Gekoppeld.

15. Na een paar minuten gaan alle 3 de lampjes 
ononderbroken groen branden. Raadpleeg het hoofdstuk 

Probleemoplossing voor de verschillende kleuren van 
de leds en de betekenis ervan.

13. Druk op de knop om uw toestemming te 
geven en start het koppelen.

16. Het RadioLink-pictogram is nu actief. 
Raak het aan om de status te zien. Als de status “fout” 

weergeeft, neem dan contact op met ons 
ondersteuningsteam op 

https://support.worx-europe.com

NL
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Snelle referentie

Troubleshooting
 Symptoom Oorzaak Wat te doen

       Het stroomlampje is:
  

rood 
brandend

verbroken of “ontbrekende” 
verbinding 

Controleer de internetverbinding

blauw 
brandend

bezig met opstarten U hoeft niets te doen

paars 
knipperend

bezig met het verzenden van 
gegevens

U hoeft niets te doen

groen 
brandend

succesvol verbonden U hoeft niets te doen

            
Het Wifi/LAN-           
lampje is:

 

groen 
brandend

aangesloten met de ethernetkabel 
/ succesvolle verbinding met het 
LAN-netwerk

U hoeft niets te doen

rood 
brandend ethernetkabel is niet aangesloten Zorg dat de kabel goed is aangesloten

Het lampje UWB    
(Ultra Wide Band) 
is:                     

             

rood 
brandend

er is geen verbinding of er heeft 
geen koppeling plaatsgevonden 
tussen RadioLink Gateway en de 
Landroid 

Controleer of de Landroid aan staat
Controleer of de module op de juiste 
manier aangesloten is
Controleer of het koppelingsproces is 
uitgevoerd
Als uw Landroid terug is van reparatie, 
dan moet hij opnieuw gekoppeld 
worden

U hoeft niets te doenblauw 
knipperend

bezig met het verzenden van 
gegevens

U hoeft niets te doengroen 
brandend

succesvolle verbinding tussen 
RadioLink Gateway en de 
Landroid

U hoeft niets te doengeel 
knipperend

probeert gegevens opnieuw te 
verzenden omdat het radiokanaal 
bezig is

Technische gegevens voor RadioLink Gateway
Nominale spanning DC 5V
Frequentieband bij sub1G 869.4~869.65MHz
Max. radiofrequentievermogen bij sub1G 22 dBm
Frequentieband bij wifi 2400~2483.5MHz
Max. radiofrequentievermogen bij wifi 20 dBm
Temperatuurlimieten -20~800C

Technische gegevens voor de RadioLink-module
Nominale spanning DC 5V
Frequentieband bij sub1G 869.4~869.65MHz
Max. radiofrequentievermogen 22 dBm
Temperatuurlimieten -20~800C

Beperkingen bij inbedrijfstelling
Er zijn geen beperkingen voor het gebruik.

NL



Snelle referentie

Technische gegevens voor de AC-adapter
Nominale ingangsgegevens 100-240V~50/60Hz  0.2A
Ingangsfrequentie AC 50 Hz/60Hz
Uitgangsspanning 5.0V
Uitgangsstroom 1.0 A
Uitgangsvermogen 5.0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie 
De gemiddelde efficiëntie is groter dan 73,62% die plaatsvindt bij 115 Vac/60 Hz 

en 230 Vac/50 Hz bij een nominale belasting van 100%, 75%, 50%, 25% 
Dit resultaat voldoet aan DOE VI.

Stroomverbruik zonder belasting 0.1W
Gewicht 30g
Beschermingsklasse   /II

nominale maximale omgevingstemperatuur 45°C

nominale minimale omgevingstemperatuur 0 °C

25
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Snelle referentie

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

Verklaren dat het product
Beschrijving Radio Link
Type WA0864
Functie Versterking van wifi-signaalconversie

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

In overeenstemming is met de volgende normen:
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

Contactpersoon:
Naam  Marcel Filz
Adres Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

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

26
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Snelle referentie

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

als vertegenwoordiger van Mass Power Electronic Limited in de Europese Unie, verklaren dat het product (gebruikt met de 
Radio Link) 

Beschrijving AC-adapter
Type NBS05B050100VEU

Voldoet aan de volgende richtlijnen:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU & (EU)2015/863, 2009/125/EG 

In overeenstemming is met de volgende normen:
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
 

12/03/2020
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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