Ik heb een storing aan mijn accu trimmer
Flymo Sabre trim werkt niet (geen enkele reactie)
-

Accu is mogelijk niet goed opgeladen.
o Controleer of de kabel tussen de 2 accu’s in het tasje gemonteerd is.
▪ Indien nodig monteren.
Mogelijk is de zekering defect van de accu.
o Controleer deze.
▪ Indien nodig vervang de zekering.
Mogelijk is de steel niet volledig in de Trimkop bevestigd.
o Controleer dit door de steel opnieuw aan de Trimkop te monteren en te
vergrendelen d.m.v. de grijze borgknop te borgen.

Flymo Sabre trim, Lampje van accu brandt, maar accu wordt toch niet geladen
o Controleer of de kabel tussen de 2 accu’s in het tasje gemonteerd is.
▪ Indien nodig kabel vast maken.

Maaidraad verlengd steeds automatisch
-

Het maaidraad wordt altijd verlengd zo
dra de trimmer wordt aangezet.
o Bij korte stukken om te maaien, houdt u de aan/uit schakelaar geactiveerd.
Zorg ervoor dat u niet telkens de trimmer uit laat gaan en weer opnieuw
aanzet.

Maaidraad breekt spontaan af
-

-

Bij machines welke langere tijd (circa een half jaar) hebben stilgelegen kan het
voorkomen dat het maaidraad broos is geworden door uitdroging. Hierdoor zal
het sneller afbreken.
o Een mogelijke oplossing is om de spoel met maaidraad 1 a 2 dagen in het
water te leggen. Het maaidraad zal vocht opnemen en weer taai en soepel
worden.
Mocht dit niet het gewenste resultaat geven dan dient u een nieuwe
draadspoel te monteren.
Controleer of het “oogje”waardoor het draad naar buiten komt niet beschadigd is.
o Indien deze beschadigd is spoel houder vervangen.
▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de
garantie-bepalingen van de fabrikant (schade)

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

