Ik heb een storing aan mijn elektrische grasmaaier
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 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

Motor komt niet op toeren tijdens het starten van de machine
-

De elektromotor zal eerst vrij op toeren moeten komen alvorens deze zijn
volle vermogen kan leveren. Wanneer men de machine start in lang gras
zal deze de motor smoren en hierdoor overbelasten.
o Kantel de machine licht tijdens het starten zodat het maaimes vrij is
van het gras.
▪ Let op: houdt de machine niet TE schuin i.v.m. uw veiligheid
en die van anderen.
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Machine trilt (met motor aan)
-

Door het raken van obstakels (boomstronken, tegels , mollenklemmen,
etc.) kan het maaimes en/of de motor ernstig beschadigen. Dit heeft tot
gevolg dat er een grove onbalans in de machine zal ontstaan en op termijn
zeer gevaarlijk kan zijn (afbreken van vitale delen).
o Controleer aan de onderzijde van de machine het mes op
beschadigingen en vervorming.
▪ 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.
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