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Ik heb een storing aan mijn elektrische bladblazer 
 
Machine werkt niet (geen enkele reactie) 

• In het verlengsnoer is mogelijk een onderbreking / breuk of de stekkers zijn beschadigd. 
o Vervang het verlengsnoer door een ander en probeer het opnieuw. 

• Mogelijk is er geen spanning op het stopcontact. 
o Controleer of er daadwerkelijk spanning op het stopcontact aanwezig is of 

probeer een ander stopcontact. 

• De 220 Volt aansluiting van de machine is beschadigd door dat het verlengsnoer dit 
heeft beschadigd. 

o Controleer de aansluiting op beschadigingen 
▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-

bepalingen van de fabrikant (schade) 
 
Machine werkt niet: Er zijn een of meerdere veiligheden in blokkering.  

• Bij vrijwel alle typen bladblazers dient de vangzak, blaasframe of andere montage frames 
gemonteerd te zijn alvorens men de machine kan gebruiken. Dit om te voorkomen dat u 
zich aan de draaiende delen van de machine kunt verwonden. 

o Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en controleer of de veiligheden van 
vangzak en/of blaaspijp e.d. in werking zijn. 

 
Flymo Scirocco werkt niet 

• Dit product werkt niet als de toegangsschroef niet is vastgezet. 
o Draai de toegangsschroef 5-6 keer rechtsom totdat hij goed vastzit (niet te strak 

aanhalen) 
 

 
 
 
 
 
 
Machine heeft onvoldoende vermogen / kracht. 

• Door het gebruik van een te lang verlengsnoer (maximaal 25 tot 30 meter) of een snoer 
van onvoldoende kwaliteit (minimum draaddiameter 1.5 mm²) zal er door een  te hoge 
weerstand een te lage spanning bij de motor komen. Hierdoor worden de prestaties van 
de machine aanzienlijk verlaagd. 

o Gebruik een korter verlengsnoer van voldoende kwaliteit 
 
 
 
 
 
 
 
Machine trilt (met motor aan) 

• Door het opzuigen van grond en overig vuil kan het gebeuren dat de machine inwendig 
vervuild (aankoeken). Hierdoor kan er een onbalans in de machine ontstaan. 

o Reinig de machine en controleer de werking. 
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• Indien men per ongeluk vaste materialen i.p.v. blad opzuigt (bijv. kiezels of grind) kan bij 
sommige typen bladblazers de waaier ernstig beschadigen. 

o Controleer de waaier op beschadigingen.  
▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-

bepalingen van de fabrikant (schade) 
 
Machine blaast niet of niet voldoende 

• Bij sommige typen bladblazers wordt de blaaslucht door een binnenkanaal van de 
zuigpijp gevoerd. Dit kanaal kan verstopt raken door vervuiling (zand, modder, 
versnippert blad) 

o Aan de buitenzijde van de zuigpijp is in het blaas kanaal een rubber 
afdichtingklep gemonteerd. Verwijder deze en maak het luchtkanaal schoon. Lees 
tevens de  
gebruiksaanwijzing. 

 
Flymo Gardenvac zuigt niet (goed) vanaf eerste gebruik. 

• Aan de onderkant van de vangzak zit een oranje gekleurd stuk canvas. Indien dit 
aan de binnenkant van de vangzak zit betekent dat  de vangzak binnenste buiten is gemonteerd. 

o In dit geval zuigt de machine niet of slecht en verzoeken wij u dit aan ons te 
melden. 

 
Flymo Gardenvac maakt zwaar ratelend geluid 

• Door het opzuigen van grond en overig vuil kan het gebeuren dat de machine inwendig 
vervuild (aankoeken). Hierdoor kan er een onbalans in de machine ontstaan. 

o Reinig de machine en controleer de werking. 
o Indien men per ongeluk vaste materialen i.p.v. blad opzuigt (bijv. kiezels of grind) 

kan bij sommige typen bladblazers de waaier ernstig beschadigen. 
o Controleer de draadhouder op beschadigingen.  

▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-
bepalingen van de fabrikant (schade) 

 
Flymo Gardenvac vangzak schiet steeds uit het frame of laat los 

• De vangzak van de Gardenvac  kunt u eenmalig monteren. Zodra deze wordt losgehaald 
zijn de bevestigings-oogjes verbogen. Dit is niet meer terug te draaien of te repareren. 
o Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn dan valt dit niet onder de garantie-bepalingen 

van de fabrikant (schade) 
 
Flymo Scirocco blaast niet krachtig genoeg 

• De zuig/blaasbuis moet volledig uitgeschoven zijn.  
o Controleer of de buis volledig is uitgeschoven. Lees tevens de 

gebruiksaanwijzing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flymo Scirocco maakt zwaar ratelend geluid of zuigt niet goed 

o Door het opzuigen van grond en overig vuil kan het gebeuren dat de machine inwendig 
vervuild (aankoeken). Hierdoor kan er een onbalans in de machine ontstaan. 

O Reinig de machine en controleer de werking. 
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o Indien men per ongeluk vaste materialen i.p.v. blad opzuigt (bijv. kiezels of grind) kan bij 
sommige typen bladblazers de waaier ernstig beschadigen. 

O Controleer de waaier op beschadigingen.  
▪ Mocht dit de oorzaak van uw klacht zijn, dan valt dit niet onder de 

garantie-bepalingen van de fabrikant (schade) 
Flymo Scirocco schuif voor blazen/zuigen zit vast 

• Zoals in de bij de machine geleverde gebruiksaanwijzing beschreven staat kan het 
voorkomen dat de blaasbuis verstopt kan raken. 

o Om dit de controleren / verhelpen dient u de rubberen afdekking los te nemen EN 
eventuele vervuiling verwijderen. 

▪ Mocht dit niet voldoende effect hebben dan adviseren wij u de schuif met 
een onderhoudsspray licht in te spuiten en hiermee vuil te verwijderen en 
de schuif te smeren. 

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


