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Ik heb een storing aan mijn accu heggenschaar 
 

Machine heeft onvoldoende vermogen / kracht. 
- U moet de batterij bijladen zodra de heggenschaar langzamer gaat knippen 

o Zorg ervoor dat de heggenschaar niet te veel ontladen wordt. M.a.w. dat 
de batterij geheel leeg raakt. 

o Volg de procedure als beschreven in de eerste laad procedure 
 
Machine knipt minder snel als voorheen. 

- Door vervuiling van de messen (aanslag van harsen en/of vuil) kan het 
voorkomen dat de messen niet goed vrij van elkaar kunnen bewegen en 
klemmen. 

o Reinig de messen en smeer deze met een onderhoudsolie. 
 

Machine knipt onvoldoende (snel) 
- Door het mogelijk raken van een obstakel kunnen de messen beschadigd zijn 

geraakt. Hierdoor zal de knipfunctie verminderen. 
o Controleer de messen op beschadigingen en bramen. Bij eventuele 

schade laat de messen slijpen of vervangen. 
 
Heggenschaar knipt ongelijk 

- De messen kunnen bot zijn of misschien is de haag veelt te groot om efficiënt te 
kunnen worden bijgewerkt met de heggenschaar. 

o Controleer de messen, draag hierbij altijd veiligheidshandschoenen. 
 
Eerste laad procedure 
1. Het laadapparaat alleen binnenshuis gebruiken. 
2. Zorg er voor dat het laadapparaat niet wordt blootgesteld aan vocht. 
3. Laadapparaat aansluiten op een geschikte huishoudelijke wandcontactdoos en 
inschakelen. 
4. Het rode controlelampje zal tijdens het opladen constant branden. 
5. De accu is geheel opgeladen in 5-6 uur. Gedurende het opladen wordt het 
laadapparaat warm. Dit is normaal en betekent dat het laadapparaat correct werkt. 
 
Accu onderhoud 
1. Indien de accu over een bepaalde tijd vlug leeg loopt na de volle 5-6 uur laadtijd, dient 
men deze te vervangen. 
2. De batterij is nooit helemaal leeg, maar om zeker te zijn van maximum looptijd raden 
wij u aan uw trimmer voor het gebruik gedurende 5-6 uur op te laden. 
3. Om te voorkomen dat uw batterij beschadigd wordt moet u het product nooit in een 
volkomen ontladen toestand opslaan. 
4. 5-6 uur geheel opladen alvorens op te slaan. Vermijd langdurige opslag zonder 
opnieuw op te laden. 
5. Bewaren op een koele en droge plaats. 

  
Mocht uw machine na deze punten gecontroleerd te hebben het toch nog niet doen, 
verzoek ik u om contact op te nemen met uw leverancier.  


