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NL 

OPLAADBAAR REISSCHEERAPPARAAT 

Art.nr. 22865 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

                 
    

 

Accessoires: 1 extra scheerblad, 1 stekker, 1 reinigingsborstel, 1 st extra inzetstuk scheermesje 
 
Foto voor het vervangen van het blad en het inzetstuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
  
                                                                          
 
Batterij: 1 PC 1.2V 600mAh Ni-Mh oplaadbare batterij 
 
A. Gebruik 
Laad het apparaat voor het eerste gebruik of wanneer u het na een lange tijd opnieuw in gebruik 
neemt. 
 
Oplaadmethode: 
1. Zorg ervoor dat u oplaadt met 220V wisselstroom. 
2. Schakel het apparaat uit, sluit de stekker aan en steek de stekker in een stopcontact. Gelieve 
NIET UIT TE SCHAKELEN voor het opladen. 
3. Het rode indicatielampje is AAN tijdens het opladen en blijft branden zolang scheerapparaat 
volledig is opgeladen.  
4. Ontkoppel het apparaat wanneer dit volledig is opgeladen. 
5. Oplaadtijd: 8-12 uur. 
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6. Werktijd: ongeveer 40 minuten.  
· 
Scheermethode: 

1. Zet het apparaat aan. Begin met scheren door een lichte druk op uw gezicht uit te oefenen. Rek 

de huid met uw vrije hand en beweeg het scheerapparaat heen en weer in de richting van uw 

baard.  

2. Om uw bakkebaarden te scheren schuift u de trimmerschakelaar omhoog. Plaats deze in een 

rechte hoek op uw huid en beweeg omlaag. 
3. Wanneer u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en zet u de beschermkap terug. 

 
B. Reinigingsmethode 
1. Zet de schakelaar uit, trek de bladhouder eruit en gebruik de reinigingsborstel om de messen en 
het blad te reinigen. Raadpleeg bovenstaande 4 foto's om het blad en de scheerkop te wisselen. 
2. Reinig het scheerapparaat na elk gebruik om een optimale werking te garanderen.  
 
C. Belangrijke opmerkingen 
· Laad het apparaat nooit op met stroom van meer dan 240V!  
Overschrijd de opgegeven oplaadtijd niet. Niet opladen wanneer de kamertemperatuur onder de 0º 
C  of boven de 40º C komt. In beide gevallen kan de levensduur van de batterij worden aangetast.  
Laad of plaats het product niet in direct zonlicht, in de buurt van de verwarming of in een vochtige 
locatie. Het apparaat kan worden beschadigd of er kan kortsluiting optreden. 
De spons onder de schaarkop NIET verwijderen. 
Reinig de behuizing nooit met water. 
 
AFVALVERWIJDERING:  

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk 

afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens 

milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte 

elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of 

bevoegde instanties voor de afvalverwijdering. 

  

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse gaan. Eventuele 

wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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