
OPLAADBAAR ZAK-SCHEERAPPARAAT  
CAT. NR. 23510 

 
INSTRUCTIES EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ONDERDELENLIJST EN -SCHEMA 

Onderdeel Beschrijving Aantal 

1 Scheerapparaat 1 

2 Scheerblad 2 (een reservescheerblad) 

3 Scheerbladhouder 1 

4 Beschermkap 1 

5 Oplader 1 

6 Borstel 1 

7 Beschermhoes 1 

8 Schakelaar 1 

9 Verloopstekker 1 

 

 
 
Let op: Sommige onderdelen worden alleen afgebeeld ter 
illustratie en zijn niet als los onderdeel verkrijgbaar.  
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UITPAKKEN 
 
Let er bij het uitpakken op dat alle onderdelen aanwezig zijn 
en onbeschadigd. Als u onderdelen mist, bel dan zo spoedig 
mogelijk met het telefoonnummer op de bijgevoegde 
documenten. 
 
SPECIFICATIES 
 
Oplaadtijd 6-8 uur 
Snelheid 9000 TPM (Trillingen per minuut) 
Input oplader 3 V 
Ingebouwde batterij Ni-Mh, 500mah 
 
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE  
1. Niet blootstellen aan vocht bij het opladen. 
2. Probeer niet het scheerapparaat (1) dat is verbonden 

met de oplader uit het water op te rapen. Haal de stekker 
uit het stopcontact en laat het water weglopen. 

3. Niet opladen bij verwarmingsbronnen of in direct 
zonlicht. 

4. Gebruik de oplader (5) of het snoer van de oplader niet 
wanneer die beschadigd zijn. 

5. Niet proberen het scheerblad te verwijderen met een 
schroevendraaier of ander gereedschap. 

6. Niet gebruiken zonder het scheerblad en 
scheerbladhouder. 
7. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee 

spelen. 
8. Alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is. 
9. Inspecteer vóór elk gebruik; niet gebruiken als 

onderdelen los zitten of beschadigd zijn. 
10.  Zet het scheerapparaat uit voor u het oplaadt. 
11.  Niet direct opladen na langdurig gebruik. Laat het 

apparaat eerst afkoelen. 
12.  Spoel het scheerapparaat af met water na ieder gebruik 

en bewaar op een koele droge plek, buiten bereik van 
kinderen. 

 
Lees de HEEL BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van dit 
document, voor u het product gaat gebruiken. 
  
 INSTRUCTIE BIJ HET LADEN 
 
1. Steek het snoer van de oplader (5) in de onderkant van 

het scheerapparaat (1). Steek de oplader in een 
stopcontact dat verwijderd is van elke bron van water. 
Let op: Zorg ervoor dat de schakelaar op OFF (uit) 
staat. 
 

2. Het LED-lampje op de voorkant van het scheeerapparaat 
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gaat branden zodra de oplader in het stopcontact zit. 
 

3. Laad gedurende 6 tot 8 uur. Laad niet langer dan de 
vereiste oplaadtijd. 
 

GEBRUIKSINSTRUCTIE 
 
1. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is, verwijdert u 

het snoer van de oplader uit de behuizing; verwijdert dan 
de beschermkap (4) en zet het apparaat op ON (aan). 

2. Beweeg het scheerapparaat voorzichtig over uw huid. 
Gebruik korte op- en neergaande bewegingen waarbij u 
niet te veel druk zet. 
. 

3. Als u niet eerder een elektrisch scheerapparaat heeft 
gebruikt, kan uw huid geïrriteerd raken. Dat is een 
normale reactie die een paar dagen kan aanhouden, tot 
uw huid gewend is aan het scheerapparaat. 

4. Wanneer u klaar bent met scheren, zet u het apparaat 
uit. 

5. Zet de beschermkap op het scheerapparaat, totdat u het 
weer gebruikt. Wanneer u het scheerapparaat 
meeneemt op reis, bergt u het apparaat op in de 
beschermhoes (7). 
 

SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT 
1. Na ieder gebruik verzamelen zich haartjes in het 

scheerblad.  
2. Reinig het scheerblad door het scheerapparaat onder 

koel stromend water af te spoelen. 
3. WAARSCHUWING! Reinig het apparaat alleen wanneer 

de oplader niet is aangesloten en de schakelaar op OFF 
(uit) staat. 

4. Stukjes haar kunnen onder het scheerblad terecht 
komen en/of het kan nodig zijn het scheerblad te 
vervangen. Druk eerst de lipjes aan beide zijden van de 
scheerbladhouder (3) in. 

5. Schuif de scheerbladhouder van de bovenkant van de 
behuizing af, waarbij de snijkoppen van het apparaat 
tevoorschijn komen. 

 
6. Gebruik, indien nodig, de borstel (6) om de stukjes haar 

van de snijkoppen te verwijderen. 
6. Schuif, indien nodig, het scheerblad uit de 

scheerbladhouder en spoel de haartjes eraf. 
7. Als het scheerblad aan vervanging toe is, schuift u het 

nieuwe scheerblad in de scheerbladhouder, zodat de 
kleine opening van het scheerblad op het lipje in het 
midden van de dwarsbalk van de houder schuift. Dit 
houdt het scheerblad op zijn plek. 

8. Als het scheerblad aan vervanging toe is, schuift u het 
nieuwe scheerblad in de scheerbladhouder, zodat de 
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kleine opening van het scheerblad op het lipje in het 
midden van de dwarsbalk van de houder schuift. Dit 
houdt het scheerblad op zijn plek.  

 
9. Schuif de behuizing van het scheerapparaat in de 

scheerbladhouder, tot het erin klikt. 
10. Schuif de beschermkap op de scheerkop. 
 
  DE BATTERIJ VERWIJDEREN 
1. Volgens de wet moet de batterij worden verwijderd uit de 

behuizing, voor het apparaat wordt weggegooid. 
2. Gebruik een schroevendraaier om de scheerkop van de 

bovenkant van de behuizing af te schroeven. 
3. Verwijder het label onderaan de behuizing en schroef de 

behuizing los. 
4. Verwijder de voorplaat van de schakelaar en verwijder 

de schroef uit de voorplaat. 
5. Schuif de batterijhouder uit de behuizing. Verwijder de 

batterij en breng hem naar een inleverpunt.  
 

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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