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1 Veiligheid
1.1 Algemeen

GEVAAR!
GEVAAR BIJ HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN!
Als de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding 
niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel bij 
personen of schade aan het apparaat.
XX Neem beslist de waarschuwingen en aanwijzingen in acht die 
in deze handleiding staan vermeld.

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.
XX Laat de scheermachine niet onbeheerd achter, zolang de stek-
ker nog in het stopcontact zit.

XX Bewaar de scheermachine buiten het bereik van kinderen.

1.2 Eisen aan het personeel
 y De scheermachine mag alleen door personen worden bediend 
van wie men kan verwachten dat zij hun werk betrouwbaar 
uitvoeren. Personen van wie het reactievermogen wordt beïn-
vloed door bijvoorbeeld drugs, alcohol of medicijnen, mogen 
het apparaat niet bedienen.

 y De gebruiker heeft ervaring in het omgaan met te scheren die-
ren.

 y Het is verboden om kinderen het apparaat te laten bedienen.

Onbevoegde personen

VOORZICHTIG!
GEVAAR VOOR EN DOOR ONBEVOEGDE PERSONEN!
Onbevoegde personen die niet voldoen aan de beschreven ei-
sen, zijn niet op de hoogte van de gevaren binnen de werkruimte.
XX Verbied onbevoegde personen de toegang tot de scheerplek.
XX Spreek in geval van twijfel personen aan en gebied ze de wer-
kruimte te verlaten.

XX Stop met uw werkzaamheden zolang er nog onbevoegde per-
sonen binnen de werkruimte aanwezig zijn.
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1.3 Gevaren die het apparaat kan opleveren
1.3.1 Gevaar door elektrische stroom

GEVAAR!
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE STROOM!
Bij contact met leidingen en onderdelen die onder spanning 
staan, bestaat levensgevaar.
XX Trek het netsnoer van de lader altijd aan de stekker uit het stop-
contact en niet aan het netsnoer zelf.

XX Controleer de scheermachine voor gebruik aan de buitenkant 
op zichtbare schade. Neem een beschadigde scheermachine 
niet in gebruik.

XX Steek de stekker van de lader alleen in onbeschadigde stop-
contacten.

XX Wikkel het netsnoer nooit om de scheermachine heen en houd 
het uit de buurt van hete ondergronden en voorwerpen.

XX Laat reparaties aan de scheermachine alleen uitvoeren door 
erkende dealers of door servicemonteurs van de fabriek; dit 
geldt vooral als het netsnoer moet worden vervangen.

XX Vergelijk de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op 
het typeplaatje met die van uw elektriciteitsnet voordat u de 
scheermachine aansluit. Deze gegevens moeten overeenko-
men zodat er geen schade aan het apparaat ontstaat. Bij twijfel 
vraagt u uw elektronicadealer.

XX Open in geen geval de behuizing van de scheermachine. 
Als de aansluitingen die onder spanning staan, worden aange-
raakt of als de mechanische constructie wordt gewijzigd, be-
staat er schokgevaar.

XX Stel de scheermachine niet bloot aan vocht. Dat kan kortslui-
ting veroorzaken. Als u vermoedt dat er vloeistof in de scheer-
machine is gedrongen, mag u de machine niet meer inschake-
len en moet u deze naar een servicepunt brengen.

XX Scheer geen natte dieren.
XX Maak de scheermachine alleen droog schoon met een borstel 
en het meegeleverde schoonmaakkwastje.

XX Dompel de scheermachine nooit in water of in andere vloeistof-
fen.

XX Schakel de scheermachine uit voordat u werkzaamheden aan 
het apparaat verricht. Trek de stekker uit het stopcontact om 
ervoor te zorgen dat het apparaat niet spontaan aanspringt.

XX Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatieopeningen 
of wanneer het op een zacht oppervlak ligt, zoals bijvoorbeeld 
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een bed of bank, als daardoor de ventilatieopeningen afgedekt 
kunnen worden. Houd de ventilatieopeningen vrij van pluizen, 
haren en soortgelijke materie.

1.3.2 Dieren

VOORZICHTIG!
KANS OP LETSEL DOOR DIEREN!
Het geluid van de scheermachine kan dieren onrustig maken. 
Een trap, aanval of het lichaamsgewicht van het dier kan tot letsel 
leiden.
XX Bij het werken met de dieren zijn alleen personen toegestaan 
die ervaring hebben met het hanteren van dieren die moeten 
worden geschoren.

XX Verwijder vreemde bestanddelen uit de vacht (metaaldraad, 
hout etc.) voordat u begint met scheren.

XX Maak het dier voldoende vast en stel het gerust voordat u met 
de werkzaamheden begint.

XX Ga altijd voorzichtig te werk.
XX Schakel indien nodig een tweede persoon in.

1.3.3 Scheermessen

VOORZICHTIG!
GEVAAR DOOR BEWEGENDE ONDERDELEN!
Het heen en weer bewegende scheermes en de scherpe hoeken 
van het scheermes kunnen letsel veroorzaken.
XX Ga altijd voorzichtig te werk.
XX Vermijd ieder contact met de heen en weer bewegende scheer-
messen.

XX Raak het gebied rond de scheermessen ook niet aan als de 
machine weliswaar is uitgeschakeld, maar nog aangesloten 
is op de stroomvoorziening. Haal altijd eerst de spanning eraf 
voordat u werkzaamheden verricht aan de scheermessen/
scheerkop.

XX Gebruik geen beschadigde scheermessen met botte of ont-
brekende tanden. Werk alleen met scherpe scheermessen die 
geslepen zijn door een vakbedrijf.

XX Het bovenmes van de scheerkop wordt enkel door de conische 
meenemers van de drukvorken op zijn plek gehouden. Als de 
stelknop, waarmee de scheerdruk wordt ingesteld, te los wordt 
gedraaid, kan het bovenmes wegvliegen, hetgeen verwondin-
gen tot gevolg kan hebben.
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VOORZICHTIG!
GEVAAR VOOR VERBRANDING!
Als de scheerkop onvoldoende met olie wordt gesmeerd, treedt 
er verhitting op. Hierdoor kunnen de dieren onrustig worden.
XX Smeer de scheermessen en de scheerkop tijdens het sche-
ren minstens elk kwartier met olie, door de hiervoor bestemde 
smeeropening. Dit voorkomt dat deze drooglopen.

XX Het scheermes kan na langdurig gebruik heet worden.

1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

VOORZICHTIG!
RISICO OP LETSEL BIJ VERKEERDE OF ONTBREKENDE BESCHER-
MINGSMIDDELEN!
Tijdens werkzaamheden is het dragen van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen noodzakelijk om de gevaren voor de gezondheid 
te minimaliseren.
XX Draag tijdens het werk altijd de beschermingsmiddelen die op 
het betreffende moment noodzakelijk zijn.

Antislip schoenen om uitglijden op gladde oppervlakken te 
voorkomen.

Veiligheidsbril ter bescherming van de ogen tegen rondvlie-
gende delen.
Nauwsluitende beschermende werkkleding met geringe 
scheurvastheid, met nauwsluitende mouwen en zonder uitste-
kende delen. De kleding dient vooral ter bescherming tegen 
het verstrikt raken in bewegende onderdelen van de machine. 
Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.

Werkhandschoenen ter bescherming tegen letsel.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden bedraagt nor-
maal 72 dB(A). Wij raden u aan om tijdens de werkzaamheden 
altijd gehoorbescherming te dragen.

2 Algemeen
Deze handleiding vergemakkelijkt een veilig en efficiënt gebruik 
van de machine. Lees deze handleiding aandachtig voordat u be-
gint met werken.
De basisvoorwaarde voor veilig werken is naleving van alle veilig-
heidsvoorschriften en instructies in deze handleiding.
Bewaar dit handboek permanent. Als u het apparaat doorgeeft 
aan derden, dient u deze handleiding ook bij te sluiten.
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2.1 Garantievoorwaarden
De garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voor-
waarden van de fabrikant.

2.2 Klantenservice
Neem voor technische informatie contact op met onze klanten-
service en geautoriseerde servicecentra.
Bovendien zijn onze medewerkers altijd geïnteresseerd in nieu-
we informatie en ervaringen resulterend uit het gebruik van onze 
producten. Deze informatie is waardevol voor de verbetering van 
onze producten.

2.3 Beperking van aansprakelijkheid
Alle aanwijzingen en adviezen van deze handleiding werden sa-
mengesteld rekening houdend met de normen en reglementerin-
gen, de ontwikkelingen van de techniek alsmede onze kennis en 
experimenten gedurende lange jaren.
De producent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
schade door:

 y Het niet in acht nemen van de handleiding.
 y Incorrect gebruik van de machine.
 y Slecht geïnstrueerd personeel.
 y Technische veranderingen.
 y Gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

De werkelijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, ge-
bruikmaking van extra bestelopties of vanwege de laatste techni-
sche aanpassingen verschillen van de uitleg en afbeeldingen die 
hier worden beschreven.

2.4 Auteursrecht
Op dit document rust auteursrecht. Het verveelvoudigen en/of 
openbaar maken van (een deel van) deze publicatie, evenals het 
weergeven van afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is uitslui-
tend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de producent.

2.5 Gebruikte symbolen

GEVAAR!
EEN WAARSCHUWING VOOR GEVAREN OP DIT RISICONIVEAU 
WIJST OP EEN DREIGENDE GEVAARLIJKE SITUATIE.
Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, leidt deze tot de 
dood of ernstig letsel.
XX Volg ter vermijding van het gevaar de hieronder vermelde aan-
wijzingen op.
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VOORZICHTIG!
EEN WAARSCHUWING VOOR GEVAREN OP DIT RISICONIVEAU 
WIJST OP EEN POTENTIEEL GEVAARLIJKE SITUATIE.
Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit letsel tot 
gevolg hebben.

XX Volg ter vermijding van het gevaar de hieronder vermelde aan-
wijzingen op.

KENNISGEVING!
EEN WAARSCHUWING VOOR GEVAREN OP DIT RISICONIVEAU 
WIJST OP POTENTIËLE MATERIËLE SCHADE.
Als de situatie niet wordt vermeden, kan deze leiden tot materiële 
schade.
XX Volg ter vermijding van het gevaar de hieronder vermelde aan-
wijzingen op.

AANWIJZING!
XX Een aanwijzing wijst op extra informatie die het bedienen van 
het apparaat vergemakkelijkt.

2.6 Gebruik conform de voorschriften
Het apparaat dient enkel voor het scheren van schapen, geiten, 
alsmede lama's, alpaca's en andere kameelachtigen.
Elk ander of breder gebruik wordt beschouwd als incorrect ge-
bruik.

VOORZICHTIG!
Gevaar door incorrect gebruik!
Bij incorrect en/of andersoortig gebruik kan het apparaat gevaren 
opleveren.
XX Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften.
XX Houdt u zich aan de handelwijzen, zoals die in de handleiding 
beschreven staan.

Er kan geen enkele aanspraak op schadevergoeding worden ge-
maakt, voor schade die door incorrect gebruik is ontstaan.
Het risico draagt alleen de gebruiker.
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VOORZICHTIG!
Gevaar door verkeerd gebruik!
Gebruik het apparaat in geen geval voor:
XX Gebruik van de machine bij mensen.
XX Het scheren van andere diersoorten, met name gevaarlijke die-
ren zoals roofdieren en dergelijke.

3 Technische gegevens

Greep Ø 54 mm
Lengte 301 mm
Gewicht (zonder het netsnoer) 1,18 kg
Spanning

zie het typeplaatje op de machine
Maximaal stroomverbruik
Frequentie
Ingaand vermogen
Toerental
Geluidsemissie (LPA) 72 dB(A) (EN 60745-1:2009)
Onveiligheid K 3 dB
Bereik omgevingstemperatuur 0 - 40 °C
Maximale relatieve luchtvochtigheid 10 - 90%
Trilling 12,8 m/s2

Onveiligheid K 1,5 m/s2 
Veranderingen en verbeteringen door technische vooruitgang voorbehou-
den.

4 Assemblage en werking
4.1 Constructie

1 2
3 4 5

6
7

8 9

Afb. 1  

1 Scheermessen
2 Luchtuitlaatopening
3 Smeeropening
4 Scheerkop
5 Stelknop voor de 

scheerdruk
6 Motordeel
7 Aan/uit-schakelaar
8 Luchtfilter
9 Kabel

ahv
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4.2 Omschrijving van de werking

3

1

2
Afb. 2  

De scheermachine dient enkel voor het 
scheren van schapen, geiten, alsmede 
lama's, alpaca's en andere kameelachti-
gen. Twee kamvormige messen worden 
als snijwerktuig gebruikt. Het naar de 
huid gerichte kamblad (2) beweegt niet 
en zit vastgeschroefd aan de behuizing. 
Het bovenmes (3) wordt dwars tegen 
het ondermes bewogen. Het bovenmes 
wordt met behulp van twee drukvorken 
in beweging gezet. De scheerdruk tus-
sen de messen wordt d.m.v. de stelknop 
(1) ingesteld.

5 Transport, verpakking en opslag
5.1 Omvang van levering

1 scheermachine
1 paar scheermessen
1 speciale schroevendraaier
1 fles speciale smeerolie
1 schoonmaakkwastje
1 opbergkoffer voor het transporteren
1 handleiding

AANWIJZING!
XX Controleer de levering op zichtbare schade en ga na of deze 
compleet is. Meld het direct bij uw leverancier/dealer als de 
levering niet compleet of beschadigd is.

5.2 Verpakking
Voor de verpakking wordt uitsluitend milieuvriendelijk materiaal gebruikt.

Het recyclen en hergebruiken van verpakkingsmaterialen bespaart 
grondstoffen en vermindert de hoeveelheid geproduceerd afval. Verwij-
der verpakkingsmateriaal dat niet meer gebruikt wordt conform de voor-
schriften die in uw gemeente gelden.

5.3 Opslag
Bewaar de scheermachine onder de volgende omstandigheden:
XX Niet buitenshuis bewaren.
XX Droog en stofvrij bewaren.
XX Beschermen tegen zonlicht.
XX Mechanische schokken vermijden.
XX Opslagtemperatuur: 0 - 40°C.
XX Luchtvochtigheit: max. 90%.
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XX Controleer bij opslag van meer dan 3 maanden regelmatig de algemene 
staat van alle onderdelen.

XX Sla de scheermachine na elk gebruik goed schoon, gesmeerd en met het 
scheersysteem in de vrijstand in de opbergkoffer op (corrosiegevaar).

6 Bediening
6.1 Eisen aan de gebruiksomgeving

XX Neem de bedieningsvoorschriften (zie hoofdstuk 3 Technische gege-
vens) in acht.

XX Stopcontacten buitenshuis moeten voorzien zijn van een aardlekscha-
kelaar (FI).

XX De werkruimte moet voldoende verlicht zijn.
XX Het stopcontact moet eenvoudig bereikbaar zijn, zodat de netvoeding 

snel kan worden verbroken.
XX Het netsnoer van het laadstation mag niet strak gespannen zijn of dub-

belgevouwen worden.
XX Zorg voor voldoende ventilatie.

6.2 Instellen van de scheerdruk
Stel de scheerdruk, voordat u begint met scheren, als volgt in:

Afb. 3  

XX Controleer, terwijl de machine nog 
uitgeschakeld is en voordat u begint 
met scheren, of de conische meene-
mers van de drukvorken exact in de 
hiervoor bestemde gaatjes van het 
bovenmes vallen.

XX Draai de stelknop in de richting van 
de pijl totdat u de eerste weerstand 
voelt.

XX Draai de stelknop nog een kwartslag 
verder in de richting van de pijl.

XX Als het scheerresultaat afneemt, ver-
hoogt u de scheerdruk door de stel-
knop nog eens een kwartslag in de 
richting van de pijl te draaien. Als dit 
niet het gewenste resultaat oplevert, 
moeten de scheermessen worden 
vervangen of geslepen.
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VOORZICHTIG!
XX Het bovenmes van de scheerkop wordt enkel door de conische 
meenemers van de drukvorken op zijn plek gehouden. Als de 
stelknop, waarmee de scheerdruk wordt ingesteld, te los wordt 
gedraaid, kan het bovenmes wegvliegen, hetgeen verwondin-
gen tot gevolg kan hebben.

AANWIJZING!

XX Als de scheerdruk te laag is, kunnen zich haren tussen de 
scheermessen ophopen. Dit heeft een slecht scheerresultaat 
tot gevolg. Maak in dat geval de scheermessen schoon, zoals 
beschreven in hoofdstuk 6.7.

6.3 In- en uitschakelen van de scheermachine

I 0
II

Afb. 4  

XX Om de scheermachine in te scha-
kelen, zet u de schuifschakelaar op 
stand I of II.

XX Om de scheermachine uit te schake-
len, zet u de aan/uit-schakelaar op 
stand 0 (zie Afb. 4).

6.4 Gebruik van de scheermachine
XX Benader het dier van voren.
XX Maak het dier dat u gaat scheren vast en stel het op zijn gemak.
XX Steek de stekker in het stopcontact.
XX Schakel de scheermachine in het zicht van het dier in.
XX Selecteer de gewenste snelheid (stand I of II).
XX Houd tijdens het scheren steeds het gedrag van het dier in de gaten.
XX Schakel na het scheren de scheermachine uit en trek de stekker uit het 

stopcontact.

6.5 Verwisselen van de scheermessen

Afb. 5  

XX Schakel de scheermachine uit door 
de aan/uitschakelaar op stand 0 te 
zetten.

XX Trek de stekker uit het stopcontact.
XX Draai de stelknop in de richting van 

de pijl totdat de weerstand afneemt.
XX Leg de scheermachine met de 

schroeven van de kambladen naar 
boven op een vlakke ondergrond.
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Afb. 6  

XX Draai de kambladschroeven los en 
trek het kamblad van de scheerkop 
af.

XX Haal het bovenmes eruit.

Afb. 7  Afb. 8  

Afb. 9  

XX Leg het nieuwe bovenmes in de co-
nische meenemers van de drukvor-
ken.

XX Doe een paar druppels olie op de 
geslepen vlakken van het bovenmes.

AANWIJZING!
XX Let bij de montage van de nieuwe of geslepen scheermessen 
erop dat deze op de juiste plek ten opzichte van elkaar worden 
geplaatst.

XX De conische meenemers van de drukvorken moeten exact in 
de hiervoor bestemde gaatjes van het bovenmes vallen.
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1,5 – 2 mm

Afb. 10  

XX Monteer het nieuwe kamblad. Zorg 
ervoor dat daarbij het geslepen vlak 
van het kamblad ongeveer 1,5 - 2 
mm over de punten van het boven-
mes heen steekt.

XX Schroef de kambladschroeven vast.

AANWIJZING!

XX Werk alleen met goed geslepen scheermessen, vervang botte 
of defecte messen met ontbrekende tanden. Het correcte slij-
pen van scheermessen is alleen mogelijk met speciale machi-
nes en door gekwalificeerd personeel. Neem in dit geval con-
tact op met uw servicecenter.

6.6 Smering

Afb. 11  

Voor een goed scheerresultaat en voor 
een langere levensduur van de scheer-
machine inclusief de scheerkop is een 
dun laagje olie tussen het bovenmes en 
het kamblad noodzakelijk. Ook alle an-
dere bewegende delen van de scheer-
kop moeten worden gesmeerd. 
XX Druppel olie op de scheermessen en 

in de smeeropening op de scheer-
kop.

KENNISGEVING!
POTENTIËLE SCHADE AAN DE SCHEERMACHINE.
Als de scheerkop onvoldoende met olie wordt gesmeerd, leidt dit 
tot verhitting van de scheerkop en een kortere levensduur van de 
scheermachine en de messen.
XX Smeer tijdens het scheren de scheermessen minstens elk 
kwartier met olie zodat ze niet drooglopen.

XX Gebruik alleen de meegeleverde speciale olie of een paraffine-
olie met de specificatie ISO VG 15.

AANWIJZING!

XX De meegeleverde olie is niet-toxisch en veroorzaakt geen en-
kele irritatie op de huid of op de slijmvliezen. Deze olie is na 21 
dagen voor ongeveer 20% afgebroken (CEL-L-33-T-82).
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XX Smeer de messen voor, tijdens en na elk gebruik.
XX Smeer de messen uiterlijk wanneer de messen strepen achterlaten of 

langzamer gaan bewegen.
XX Doe een paar druppels olie op de voor- en zijkant van de scheermessen 

(zie Afb. 11).
XX Veeg overtollige olie met een zachte, droge doek af.
XX Smeersprays bevatten niet genoeg olie voor een goede smeering, maar 

zijn geschikt voor de koeling van de scheermessen.
XX Vervang beschadigde messen direct om letsel te voorkomen.

6.7 Reiniging

KENNISGEVING!
ONDESKUNDIGE REINIGING.
GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN DE SCHEERMACHINE!
XX Reinig de scheermachine uitsluitend met een droge doek en 
met de meegeleverde kwast, en het luchtfilter alleen met een 
droge kwast of met een borstel.

XX In geen geval perslucht gebruiken.
Behuizing van de scheermachine
XX Reinig de behuizing van de scheermachine met een droge doek.

Scheermessen en scheerkop
XX Maak de scheermessen en de scheerkop met het meegeleverde kwastje 

schoon.
XX Smeer de scheermessen, zoals beschreven in hoofdstuk 6.6.

Luchtfilter

Afb. 12  

XX Trek het luchtfilter van de scheerma-
chine af.

XX Reinig het luchtfilter met een droog 
kwastje of een borsteltje. Let erop 
dat tijdens de reiniging geen vreem-
de deeltjes in de machine terechtko-
men.

XX Schuif het luchtfilter weer op de 
scheermachine.

KENNISGEVING!
POTENTIËLE SCHADE AAN DE SCHEERMACHINE.
Het gebruik van de scheermachine zonder luchtfilter kan leiden 
tot een beschadiging aan de scheermachine.
XX Neem de scheermachine alleen in gebruik met een correct ge-
monteerd luchtfilter.
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7 Verhelpen van storingen
7.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR!
LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE STROOM!
Bij contact met leidingen en onderdelen die onder spanning 
staan, bestaat levensgevaar.
XX Zet de machine uit voor u van start gaat met het verhelpen van 
de storing.

XX Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden 
uitgevoerd door servicemonteurs van de fabriek of door vak-
mensen die door de producent zijn opgeleid.

Gedurende de garantieperiode mag het apparaat alleen door medewerkers 
geopend worden die door de fabrikant daartoe geautoriseerd zijn, anders 
komt de garantieclaim te vervallen.

7.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen

Storing Oorzaak Storingsopheffing
Het bovenmes beweegt
niet over het
hele loopvlak.

Sluitveer is gebroken. Licht de klantenservice in.
Excenteras en/of kogel 
ofwel zwenkkop zijn 
versleten (onvoldoende 
smering).
De lagers zijn versleten.

Bovenmes beweegt niet. Tandwiel defect. Licht de klantenservice in.
Excenteras is gebroken of 
verbogen.
Kogel ontbreekt.

Stelknop voor het instel-
len van de scheerdruk 
klemt.

Schroefdraad is smerig of 
roestig.

Licht de klantenservice in.

Borgring blijft vastzitten.
Stelknop voor het instel-
len van de scheerdruk 
ontspant zich vanzelf.

O-ring ontbreekt. Licht de klantenservice in.
Schroefdraadbus zit los.

Er kan niet genoeg druk 
worden gezet op het 
bovenmes.

Sluitveer is gebroken. Licht de klantenservice in.
Penlager ontbreekt.
Penlager is versleten.
Draaikop is versleten.
Drukvorken zijn versleten.

Drukvorken vallen eruit. Nokjes aan de sluitveer 
gebroken.

Licht de klantenservice in.
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Storing Oorzaak Storingsopheffing
Motor loopt zeer lang-
zaam.

Scheermessen zijn niet 
genoeg geolied.

Smeer de scheermessen.

Motor en/of elektronica 
defect.

Licht de klantenservice in.

Motor draait niet of stopt 
direct.

Scheerdruk te hoog. Reduceer de scheerdruk 
zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.2. Mes laten 
bijslijpen.

Brandlucht uit het motor-
huis, motor verbrand.

Licht de klantenservice in.

Motor en/of elektronica 
defect.
Motor schakelt door over-
belasting uit.

Schakel de machine uit 
en weer in nadat deze 
is afgekoeld. Licht de 
klantenservice in, als de 
machine niet werkt.

Geen verschil in toerental 
stand I of II.

Motor en/of elektronica 
defect.

Licht de klantenservice in.

Magneet ontbreekt.
Scheermachine snijdt 
slecht of helemaal niet.

Scheermessen zijn 
stomp.

Licht de klantenservice in.

Scheermessen zijn niet 
volgens voorschrift ge-
slepen.
Scheerdruk is te laag. Verhoog de scheerdruk 

zoals beschreven staat in 
hoofdstuk 6.2  .

Scheermes niet correct 
gemonteerd en/of uitge-
lijnd.

Monteer de scheer-
kop op de juiste wijze, 
zoals beschreven staat 
in hoofdstuk 6.5. Lijn de 
scheermessen correct uit, 
zie Afb. 10.

De haren van het dier zijn 
nat.

Scheer alleen droog haar.

Er heeft zich haar opge-
hoopt tussen het boven-
mes en het kamblad.

Demonteer de scheer-
messen, reinig, smeer en 
monteer ze weer, stel de 
scheerdruk in.

Motordeel wordt warm. Luchtfilter is verstopt. Reinig of vervang het 
luchtfilter.

Scheerdruk is te hoog. Verlaag de scheerdruk.
Lager defect. Licht de klantenservice in.
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8 Reserveonderdelen
Zie tekening van reserveonderdelen aan het einde van deze handleiding.

VOORZICHTIG!
ONJUISTE OF DEFECTE RESERVEONDERDELEN KUNNEN LEIDEN 
TOT SCHADE, STORINGEN OF VOLLEDIG FALEN EN KUNNEN DE 
VEILIGHEID SCHADEN.
XX Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de producent. 
Koop de reserveonderdelen via officiële dealers of direct bij de 
producent.

AANWIJZING!
XX Als er gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde reser-
veonderdelen, vervallen alle aanspraken op garantie, service, 
schadevergoeding en aansprakelijkheid tegen de producent of 
zijn gevolmachtigden, dealers en vertegenwoordigers.

Gedurende de garantieperiode mag het apparaat alleen door medewerkers 
geopend worden die door de fabrikant daartoe geautoriseerd zijn, anders 
komt de garantieclaim te vervallen.

Pos. no. Benaming Aantal
Scheermachine

1 Schaapscheerkop compleet 1
2 Stelknop schaap 1
3 Kapje over schaapscheerkop 1
4 Sluitveer 1
5 Zwenkkop 1
6 Vorkhouder 1
7 Drukvork rechts 1
8 Drukvork links 1
9 Verzinkschroef M4 x 8 2
10 Kogel 1
11 Excenteras schaap 1
12 Kogellager 608-2RS 1
13 Kambladschroef schaap 2
14 Borgmoer 1
15 Scharnierschroef 1
16 Behuizing scheerkop schaap 1
17 Kogellager 608-2Z 1
18 Tandwiel Z22 schaap 1
19 Drukschijf 1
20 Schroefdraadbus 1
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Pos. no. Benaming Aantal
21 Borgring 1
22 Penlager 1
30 Luchtfilter 1
31 Schakelaar 1
32 Behuizing/mantel boven 1
33 Palvergrendeling met magneet 1
34 Motor compleet 1
35 Lagerflens voor 1
36 Stator 1
37 Kogellager 8-19-6 2
38 Drukschijf 1
39 Rotor incl. kogellager 1
40 Spelingscompensatieschijf 626 1
41 Lagerflens achter met cilindrische veren 1
42 Cilindrische veer 2
43 PH-schroef M4 x 10 1
44 Beluchtingsrotor 1
45 Koolborstel 2
46 Motorklem 4
47 Behuizing/mantel onder 1
48 Kabelklem 1
49 Antiknikhuls 1
50 PCB 1
51 Contactdraad 1
52 PT-schroef KA30 x 16 13
53 Kabel 1

9 Verwijdering
KENNISGEVING!
Schade aan het milieu in geval van foutieve verwijdering!
XX Afval van elektrische apparaten, smeer- en andere hulpstoffen 
moet apart worden verwijderd en mag alleen door afvalverwer-
kingsbedrijven worden verwerkt.

AANWIJZING!
XX Breng de scheermachine voor de afvalverwerking naar een 
servicepunt of elektronicabedrijf in de buurt.
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