Ik heb storing aan mijn elektrische hakselaar
Machine werkt niet (geen enkele reactie)
• De machine werkt niet als de vangbak niet juist is vastgezet. Controleer dat de
vergrendeling omhoog staat (lees de gebruiksaanwijzing).
• De machines zijn uitgerust met een overbelastingsveiligheid. . Wanneer deze
in werking is getreden, bijvoorbeeld door te dikke takken, zal de machine niet
werken. Reset de schakelaar (zie gebruiksaanwijzing).
• In het verlengsnoer is mogelijk een onderbreking / breuk of de stekkers zijn
beschadigd.
o Vervang het verlengsnoer door een ander en probeer het opnieuw.
o 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
garantiebepalingen van de fabrikant (schade).
▪
De omkeerschakelaar doet het niet, machine doet helemaal niets meer
• De machine werkt niet als de vangbak niet juist is vastgezet of is geplaatst.
Controleer de vergrendeling, deze moet omhoog staan. (Lees de
gebruiksaanwijzing).
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
o
Machine trilt (met motor aan)
• Sommige hakselaars zijn voorzien van een schijf waarop de messen
gemonteerd zijn. Indien deze zijn beschadigd of afgebroken zal er een
onbalans in de machine ontstaan.
o Controleer de messen en vervang deze indien nodig.
o Door hakselresten kan de messchijf vervuild raken en hierdoor uit
balans raken.
o Reinig de messchijf.
Mocht uw machine, na deze punten gecontroleerd te hebben, het toch nog niet doen,
dan verzoeken wij u om contact op te nemen met uw leverancier.

