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1.   Netstroomadapter

2.   Aansluiting

Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren 
worden standaard meegeleverd.

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de 
winkel waar u het gereedschap heeft aangekocht. 
Kijk op de verpakking van accessoires voor meer 
informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen 
en adviseren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning 100-240V~50/60Hz

Opgenomen vermogen 38W  

Oplaadspanning accu 20V  1.5A

Oplaadtijd (Ongeveer)

2.0Ah 1.5h Ongeveer

2.9Ah 2.0h Ongeveer

Aantal cellen 5

Gewicht 0.3kg

Veiligheidsklasse  /II

De technische gegevens van de types, het aantal 

cellen en het nominale vermogen van de batterijen 

dat kan worden opgeladen, kunt u aflezen van het 

naamplaatje van de batterijdoos dat door WORX is 

geleverd.

VEILIGHEID VAN HET 
PRODUCT
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Lees alle 
veiligheidsvoorschriften en instructies. 

Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich 
niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat 
leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig 
letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies 
voor latere naslag.
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen 
vanaf 8 jaar en personen met een verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of 
met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder 
toezicht staan of de nodige instructies betreffende 
het veilige gebruik van het apparaat hebben 

ontvangen en als ze de gevaren begrijpen. Kinderen 
mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en 
het gebruikersonderhoud mogen niet gebeuren 
door kinderen zonder toezicht.
Wanneer de stroomtoevoerdraad beschadigd is, 
dient deze vervangen te worden door de fabrikant, 
de reparatiedienst of een soortgelijk bevoegde 
persoon, om zo gevaren te voorkomen.

AANVULLENDE 
VEILIGHEIDSVOORSCH
-RIFTEN VOOR UW 
ACCULADER
1. Lees de instructies voor u begint met laden
2. Na het laden, maak de batterijlader van de 

leveringsleidingen los. Dan verwijder de 
chassisverbinding en toen de batterijverbinding.

3. Lekkende batterijen niet verwisselen.
4. Gebruik acculaders niet voor andere doelen dan 

die waarvoor ze ontworpen zijn.
5. De lader alleen aansluiten op een 

wisselstroomvoeding.
6. De acculader mag niet blootgesteld worden aan 

water en vocht.
7. De lader niet buiten gebruiken.
8. De contacten van de batterij of de lader niet 

kortsluiten.
9. De polariteit respecteren bij het opladen.
10. Open de acculader niet en houdt hem buiten 

bereik van kinderen.
11. Laad geen accu’s van andere merken op.
12. Zorg ervoor dat de connectie tussen de 

acculader en de accu juist is gepositioneerd en 
dat er geen vreemde voorwerpen de connectie 
verstoren.

13. Houd de aansluitingen van de acculader vrij van 
vreemde voorwerpen en bescherm deze tegen 
vuil en vocht. Bewaar de acculader in een droge 
en vorstvrije ruimte.

14. Tijdens het laadproces, zorg ervoor dat de 
acculader zich in een goed geventileerde ruimte 
bevind, uit de buurt van  licht ontvlambare 
materialen. Accu’s kuunen heet worden tijdens 
het laden. Overlaad accu’s niet. Laat accu’s 
en acculaders niet onbewaakt tijdens het 
laadproces. 

15. Probeer geen niet-oplaadbare accu’s te laden, 
deze kunnen oververhit raken.

16. U krijgt een langere levensduur en betere 
prestaties als de batterij wordt geladen met een 
luchttemperatuur tussen 18°C en 24°C. Laad 
de batterij niet bij een luchttemperatuur onder 
4,5°C of boven 40,5°C. U kunt daarmee ernstige 
schade aan de batterij veroorzaken.

17. Laad uitsluitend accu’s van hetzelfde model als 
geleverd door WORX en van modellen die door 
WORX worden aanbevolen.
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SYMBOLEN OPLAAD PROCEDURE
 OPMERKING:  lees het instructieboekje 

           aandachtig voor gebruik van het gereedschap.

HOE GEBRUIKT U UW OPLAADAPPARAAT
1. Steek de lader direct in het stopcontact. 

MISHANDEL HET SNOER NIET. Draag de 
lader niet aan het snoer. Trek de lader niet uit het 
stopcontact of de maaier door aan het snoer te 
trekken.

2. LET OP: Om het gevaar van brand, 
                   elektrische schok of persoonlijk letsel te 

verminderen, mag de lader niet met een ander 
product worden gebruikt.

 Probeer de maaimachine evenmin met een 
ander oplaadapparaat op te laden.

3. Gebruik een beschadigde lader niet. Een 
beschadigd snoer en een beschadigde lader 
moeten direct vervangen worden door een 
bevoegd servicedepot van WORX.

4. Niet laden op een vochtige plaats. Laad de 
maaier niet op bij een temperatuur boven 104°F 
(40°C) of onder 41°F (5°C).

5. Houd de maaier en de lader uit de buurt van 
water, warmtebronnen (zoals radiatoren, 
verwarmingen, ovens enz.), vuur en 
chemicaliën. Beschadig het snoer van de lader 
niet en houd het snoer uit de buurt van scherpe 
randen.

HET LAADSTATION AANSLUITEN (Zie Fig. A, B)
1. Sluit de lagespanningskabel van het laadstation 

aan op het laadapparaat. Let er bij het 
aansluiten op dat de nok op de netstekker (a) is 
uitgelijnd met de groef in het voedingsapparaat 
(b). Het kan voorkomen dat u de aansluitingen 
moeilijk aan kunt sluiten, omdat ze vochtwerend 
zijn. Druk de aansluitingen goed aan. 

2. Sluit het stroomsnoer van het laadapparaat 
op een wandcontactdoos aan. Gebruik een 
aardlekschakelaar als aanbevolen. 

EEN LEGE ACCU OPLADEN (Zie Fig. C)
Als WORX Landroid® nieuw is of voor langere tijd 
opgeslagen was, zal de accu leeg zijn en opgeladen 
moeten worden vóór gebruik. Het opladen duurt 1 
tot 2 uur.
1) Plaats Landroid® in het laadstation. Druk de 

maaier zo ver mogelijk naar binnen. (Zie Fig. C)
 Er wordt goed contact gemaakt als beide 

laadstrips op de maaier het midden van de 
contactstrips op het laadstation raken. 

2) Open het deksel van het bedieningspaneel. Druk 
op de aan/uitknop om te starten, en druk op de 
Home-knop.

3) Sluit het deksel van het bedieningspaneel. 
Het rode lampje van het oplaadstation gaat 
branden, terwijl "opladen" op het scherm wordt 
weergegeven.

Lees de gebruiksaanwijzing.

Waarschuwing

Veiligheidsklasse

Zekering

Positieve aansluiting

Negatieve aansluiting

Afgedankte elektrische producten 
mogen niet bij het normale huisafval 
terechtkomen. Breng deze producten 
waar mogelijk naar een recyclecentrum 
bij u in de buurt. Vraag de verkoper of 
de gemeente informatie en advies over 
het recyclen van elektrische apparatuur.
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ONDERHOUD
Trek de voedingskabel uit de aansluiting voordat u 
eventuele aanpassingen, reparaties of onderhoud 
uitvoert.
Uw gereedschap vereist geen smering of 
onderhoud. Gebruik nooit water of chemische 
reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van uw 
elektrische gereedschap. Veeg schoon met een droge 
doek. Bewaar uw elektrische gereedschap altijd op 
een droge plaats.

BESCHERMING VAN HET 
MILIEU

Afgedankte elektrische producten mogen 
niet bij het normale huisafval terechtkomen. 
Breng deze producten waar mogelijk naar een 

recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper 
of de gemeente informatie en advies over het 
recyclen van elektrische apparatuur.

CONFORMITEITVERKLARING
Wij,
POSITEC Germany GmbH 
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Verklaren dat het product,

Beschrijving WORX Oplaadapparaat

Type  WA3750

Voldoet aan de volgende richtlijnen,

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EU

Standaards in overeenstemming met

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

Suzhou 2016/09/29

Allen Ding

Plaatsvervangend Chief Ingenieur,

Testen en Certificering
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