
Spinfire 

Vervangen accu.

Actie Foto Details

Open Spinfire Haal eerst de “balverdeler” in de ballenkorf 
van de machine af, zet de machine 
omgekeerd op de grond en draai de 
schroeven los.

Verwijder kap 
en accu

Draai de Spinfire eerst voorzichtig om zodat
deze goed staat. 

Verwijder de kap, let op dat de “display 
kant” van de machine met bekabeling vast 
zit zodat deze voorzichtig omgekeerd moet 
worden. Maak een fotootje van de accu 
zodat dit exact kan worden aangesloten op 
de nieuwe accu.
Eerst moet de accu losgemaakt worden (1 
en 2 losdraaien). Vervolgens moeten de + 
(rood, 3) en de – (zwart, 4) omgezet worden
naar de nieuwe accu. De tape moet 
verwijderd worden en vervolgens de 
schroeven van de aansluiting losgedraaid 
worden.

Plaats nieuwe 
accu en sluit 
aan

Als de + en – draden zijn losgemaakt, 
nieuwe accu plaatsen in houder en 
vastmaken (1 & 2). Vervolgens de + en – 
aansluitingen weer op de goede plaats 
aansluiten. Let hierbij op dat de rode 
draden/aansluiting aan de + moet en de 
zwarte aan de – van de accu. Hoewel de + 
en - aansluitingen aan 1 kant (rechts op 
plaatje) zitten, toch zeker zijn dat rood aan +
zit en zwart aan -.

Als alles goed vast zit, eerst testen of de 
machine opstart en oplaadt. Daarna tape om 



de + en – plaatsen, zoals dit ook origineel 
zat.

Vastzetten kap Draai de machine weer om en plaats de 
schroeven met de hand in de openingen. 
Maak deze pas vast met een 
schroevendraaier als alle schroeven zijn 
geplaatst.

Bij het terugplaatsen van kap, goed opletten 
dat de flexibele plastic houder (voor 
geleiding ballen van korf naar schietwielen) 
geheel voor de accu zit en niet boven de 
accu verfrommeld.
Soms start de machine niet meer na het 
plaatsen van de kap, er is dan tijdens het 
plaatsen, een kabeltje ergens los gegaan. 
Check dan de kabels naar de 
hoofdschakelaar en de kabeltjes naar het 
electronisch board. Mogelijk zit er dan iets 
los wat je snel genoeg ziet.


