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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
AANWIJZING!
Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de hier-
onder beschreven basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen:

Lees alle instructies alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

1 Veiligheid
Als de bedienings-en veiligheidsinstructies niet opgevolgd wor-
den, kan dat tot zware persoons- en materiële schade leiden.

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

 y Het bedienen van het apparaat door kinderen is verboden.
De bediening van de scheermachine is uitsluitend personen toe-
gestaan van wie men verwachten kan, dat zij serieus werken. 
Personen met een beïnvloede reactie, door bijvoorbeeld drugs, 
alkohol of geneesmiddelen, mogen de machine niet bedienen.

1.2 Symbolen en waarschuwingen
In de bedieningshandleiding worden verschillende symbolen ge-
bruikt. Deze wijzen op eventuele gevaren of signaliseren tech-
nische informaties die, als ze niet in acht worden genomen, tot 
personen- en materiële schade of oneconomisch werken leiden.
Gevaarsymbolen
WAARSCHUWING/GEVAAR!
Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt 
gemeden, kan zeer ernstig letsel en zelfs de dood het gevolg zijn.

VOORZICHTIG!
Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt 
gemeden, kunnen lichte of geringe verwondingen het gevolg zijn.

Informatiesymbolen
AANWIJZING!
Aanwijzingen die - indien ze niet worden opgevolgd - kunnen lei-
den tot technische storingen of schade.
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1.3 Gebruik conform de voorschriften
De scheermachine is uitsluitend bestemd voor het gebruik vol-
gens de hier beschreven bestemmingen en voornemens.
De scheermachine is bestemd voor het scheren van honden, kat-
ten, runderen en paarden. Het apparaat is bedoeld voor commer-
cieel gebruik.
Voor het beoogde gebruik moeten alle aanwijzingen in deze be-
dieningshandleiding worden opgevolgd.
Andere gebruiksdoeleinden, in het bijzonder het gebruik van de 
machine bij mensen, zijn uitdrukkelijk verboden.
Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voeding  
worden gebruikt.
	X Voor een apparaat dat aan de muur wordt bevestigd: Contro-
leer regelmatig of het apparaat nog goed aan de muur is be-
vestigd.

WAARSCHUWING!
Het volgend gebruik van de scheermachine geldt als misbruik:

 y Gebruik van de machine bij mensen.
 y Het scheren van andere diersoorten, met name gevaarlijke die-
ren zoals roofdieren en dergelijke. 

1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Antislip schoenen om uitglijden op gladde oppervlakken te voor-
komen.

1.5 Voedingsspanning
GEVAAR!
Om het risico op elektrische schok de verminderen:
	X Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek 
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

	X Het apparaat niet gebruiken in bad of onder de douche.
	X Plaats of leg het apparaat niet zodanig neer, dat het in een 
wasbak of badkuip kan vallen of worden gesleept. Plaats het 
apparaat niet in water of andere vloeistoffenen laat het daar 
ook niet in vallen.

	X Trek bij het opladen, maar ook meteen na gebruik, de stekker 
uit het stopcontact.

	X Trek voor het schoonmaken van het apparaat, de stekker uit.
WAARSCHUWING!
Om het risico van brandwonden, brand, elektrische schokken of 
verwondingen van personen te verminderen:
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	X Een toestel mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wan-
neer het is aangesloten op het stopcontact.

	X Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (in-
clusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, 
tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen 
betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die 
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Door middel van toe-
zicht moet worden voorkomen dat kinderen met het apparaat 
spelen.

	X Gebruik het apparaat alleen voor het in deze gebruiksaanwij-
zing beschreven doel. Gebruik geen hulpstukken die niet door 
de fabrikant zijn gespecificeerd.

	X Gebruik dit apparaat nooit als de kabel of de stekker bescha-
digd is, als het niet goed werkt nadat het is gevallen of bescha-
digd, of als het in het water is gevallen. Breng het toestel naar 
een servicecentrum voor inspectie en reparatie.

	X Houd de kabels uit de buurt van warme oppervlakken.
	X Houd de ventilatieopeningen vrij van pluizen, haren en soort-
gelijke materie.

	X Laat nooit voorwerpen in een opening vallen of steek er nooit 
voorwerpen in.

	X Gebruik het apparaat niet buitenshuis en gebruik het niet als er 
spuitbussen (sprays) worden gebruikt.

	X Gebruik dit toestel niet met een beschadigde of gebroken kam, 
aangezien dit verwondingen aan het gezicht kan veroorzaken.

	X Steek de stekker altijd eerst in het apparaat en vervolgens in 
het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet 
u alle bedieningsorganen in de uit-stand (bijv. "0") en trekt u 
vervolgens de stekker uit het stopcontact.

	X Steek de stekker van de oplader rechtstreeks in het stopcon-
tact, gebruik geen verlengsnoer.

	X Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u 
het apparaat in of uit het stopcontact steekt.

WAARSCHUWING!
Houd het apparaat droog.

1.6 Dieren
Het apparaat is alleen bestemd voor scheren.
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WAARSCHUWING!
Het geluid van de scheermachine kan dieren onrustig maken. 
Een trap, een aanval of het gewicht van het dier kunnen ernstige 
verwondingen veroorzaken. Daarom:
	X Bij het werken met de dieren zijn alleen personen toegestaan 
die ervaring hebben met het hanteren van dieren die moeten 
worden geschoren.

	X Bind het dier goed vast en stel het dier voor het scheren vol-
doende gerust.

	X Gaa voorzichtig te werk.
	X Dieren dienen alleen geschoren te worden als onbevoegden 
geen toegang tot de scheerplaats hebben

	X Laad het toestel niet op, plaats het niet en laat het niet achter 
op plaatsen waar het worden:

 y beschadigd door een dier of
 y blootgesteld aan weersinvloeden

1.7 Accu
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding in geval van een incorrecte behande-
ling van de batterij!
De oplaadbare accu's moeten voorzichtig behandeld worden.
Daarom:
	X Gebruik alleen een originele batterij.
	X Werp de batterij niet in het vuur en stel deze niet bloot aan 
hoge temperaturen. Er bestaat een risico van explosie.

	X Gebruik alleen een intacte batterij.
	X Stel de batterij en de oplader niet bloot aan direct zonlicht of 
aan vocht.

	X De batterij nooit kortsluiten. Bij oververhitting door kortsluiting 
kan de accu doorbranden.

	X Open nooit de batterij. De vloeistof, die bij een verkeerd ge-
bruik kan weglekken, kan huidirritaties veroorzaken. Vermijd 
contact met vloeistoffen. In geval van contact, was de vloeistof 
met veel water af. Als de vloeistof de ogen ingaat, spoel uit 
gedurende 10 minuten en consulteer een arts.

	X Gebruik alleen de afneembare netadapter die bij dit toestel is 
geleverd om de batterij op te laden.
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VOORZICHTIG!
Kortere levensduur van de batterij bij incorrecte behande-
ling!
Incorrecte behandeling van de batterij kan de levensduur verkor-
ten. Daarom:
	X Gebruik alleen de originele oplader. Andere opladers kunnen 
de accu beschadigen.

	X Schakel de oplader uit van de stroomvoorziening als de scheer-
machine lang niet gebruikt wordt. 

	X Neem de batterij en de scheermachine uit de oplader, als de 
oplader niet op het stopcontact is aangesloten.

	X Steek nooit een voorwerp in een opening van de oplader of in 
een contactpunt van de batterij of de scheermachine. 

	X Een batterij die niet meer opgeladen kan worden, beschadigt 
de oplader en moet vervangen worden.

1.8 Scheermessen
WAARSCHUWING!
Vermijd ieder contact met de bewegende scheermessen. Een 
bewegend mes en scherpe einden kunnen zware verwondingen 
aan de huid veroorzaken. Daarom:
	X Gaa voorzichtig te werk.
	X Vermijd elk contact met het bewegende mes.

1.9 Kinderen
WAARSCHUWING!
Laat de scheermachine nooit zonder opzicht en werk met veel 
voorzorg als kinderen of personen die de risicos niet kunnen be-
oordelen nabij zijn. 
Het bedienen van het apparaat door kinderen is verboden.
Door middel van toezicht moet worden voorkomen dat kinderen 
met het apparaat spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED!

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 Niet nakomen van de instructies in deze gids.
 y Onbeoogd gebruik van de machine.
 y Slecht geïnstrueerd personeel.
 y Technische veranderingen.
 y Het gebruik van niet toegelaten 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.
Dit product is ontwikkeld met een lange levensduur en een hoge 
productiviteit in gedachten en samengesteld uit uitsluitend de 
beste beschikbare componenten. Voor reparaties mogen alleen 
originele reserveonderdelen van Heiniger worden gebruikt. Ge-
bruik van andere onderdelen gaat ten koste van de prestaties van 
het product en heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.
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3 Technische gegevens
3.1 Algemeene informatie

Scheermachine Lengte 204 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 41 mm
Gewicht met accu 440 g

Laadstation Duur van oplading bij 20 °C 60 min

Accu Type Li-Ion

Spanning conform type-
plaatje

Capaciteit conform type-
plaatje

3.2 Laadstroom
Elektrisch 
(laadstation)

Spanning 100–240 V

Stroomopname, maximal conform type-
plaatje

3.3 Gebruiksvoorwaarden
Milieu Temperatuurbereik 0–40 °C

Relatieve, 
maximale luchtvochtigheid

75%

Trilling ahv < 2,5 m/s2

Geluidsemissie (LpAm) < 70 dB

4 Assemblage en werking
4.1 Omvang van levering

Scheermachine 1 stk.
Scheerkop (afhankelijk van uitrusting) 1 stk.
Reservebatterij (afhankelijk van uitrusting) 1 stk.
Laadstation 1 stk.
Oliedruppelaar 1 stk.
Reinigingskwastje 1 stk.
Handleiding 1 stk.
Verpakking voor transport en bewaring 1 stk.

4.2 Overzicht
1 Accu
2 Schakelaar
3 Scheermachine
4 Scheerkop
5 Snapsluiting scheerkop
6 Snapsluiting accu

Afb. 1  
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Afb. 2  

4.3 Samenvatting

Afb. 3  

De scheermachine dient om hon-
den, katten, runder en paarden te 
scheren. Twee kamvormige mes-
sen worden als snijwerktuig ge-
bruikt. Het ondermes (3) die aan 
de huid is gericht is onbeweeglijk 
en gefixeerd op het messcharnier 
(4). Het bovenmes (2) wordt dwars 
tegen het ondermes bewogen. Het 
bovenmes wordt beweegt met hulp 
van een zwenkhefboom (1).

4.4 Bedieningselementen

Afb. 4  Schakelaar positie UIT ("0") Afb. 5  Schakelaar positie AAN (“I")

Afb. 6  Snapsluiting scheerkop Afb. 7  Snapsluiting accu

4.5 Laadstation
1 Laadstation
2 Stekker
3 Oplaadvak voor batterij
4 Oplaadvak voor scheermachi-

ne met integreerde batterij

Afb. 8  
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4.6 Accu
1 Snapsluiting accu
2 Contacten

Afb. 9  

5 Transport, verpakking en opslag
Controleer de levering meteen op volledigheid en schade gedurende het 
transport.
AANWIJZING!
Reclameer elke schade zo spoedig mogelijk. De rechten op schadevergoe-
ding doen slechts gelden binnen de bepaalde termijnen.
Voor de verpakking wordt uitsluitend milieuvriendelijk materiaal gebruikt.
De verpakking beschermt de verschillende elementen tot het moment van 
gebruik tegen transportschade, corrosie en andere beschadigingen.
Bewaar de scheermachine onder de volgende omstandigheden:
	X Altijd in de meegeleverde verpakking bewaren.
	X Niet buitenshuis bewaren.
	X Droog en stofvrij bewaren.
	X Beschermen tegen zonlicht.
	X Mechanische schokken vermijden.
	X Opslagtemperatuur: 0 - 40°C.
	X Luchtvochtigheit: max. 75 %.Controleer bij opslag van meer dan 3 maan-

den regelmatig de algemene staat van alle onderdelen. Indien noodza-
kelijk, opfrissen of vernieuwen.

6 Bediening
WAARSCHUWING!
Een incorrecte bediening kan schade aan personen of zaken veroorzaken. 
Daarom:

 y Voer alle stappen uit volgens de aanwijzingen in deze bedieningshand-
leiding.

6.1 Eerste inbedrijfname
6.1.1 Installatie laadstation

 y Let op de technische gegevens volgens de voorwaarden van bediening 
(3 Technische gegevens).

 y De ondergrond moet vlak zijn, stevigheid en voldoende weerstand heb-
ben.

 y De opstellingsplaats moet beschermd zijn tegen vochtigheid en regen.
 y Stopcontacten buitenshuis moeten voorzien zijn van een aardlekscha-

kelaar (FI).
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 y De arbeidsplaats moet een voldoende belichting en ventilatie presente-
ren.

 y De arbeidsplaats moet uit het bereik van kinderen zijn.

Afb. 10  

1. Stel de oplader op een stevige, vlak-
ke, droge en vrije ondergrond.

2. Sluit de stekker van de oplader aan 
het stopcontact aan.

3. Wandmontage mogelijk aan de 
daarvoor bestemde ophanggelei-
ders (1) aan de achterzijde van het 
laadstation (schroefdiameter 4,5 
mm). 

4. De oplader beschikt over elektronica die de functies voortdurend contro-
leert. Hierdoor kan overschakelen tot 3 seconden duren.

5. Het groene verklikkerlichtje wijst erop dat de stekker goed aan het stop-
contact aangesloten is en de oplader klaar voor bediening is.

6. Wanneer een batterij volledig ontladen is, wordt deze eerst door de opla-
der gereactiveerd. Dit kan tot 5 minuten duren. Daarna start het normale 
laadproces.

6.1.2 Accu opladen

Afb. 11  

1. Controleer de contactpunten van 
de scheermachine (1) en van de 
batterij (2) op vreemde delen en 
verontreinigingen.

2. Verzeker u dat de schakelaar 
van de scheermachine in positie 
UIT ("0") is (Afb. 4).

Afb. 12  

3. Zet de batterij (2) volledig in de 
scheermachine (3) tot de snap-
sluiting van de batterij (1) van 
beide kanten grijpt.
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Afb. 13  

4. Zet de scheermachine met de 
ingezette batterij (1) of reserve-
batterij (2) zonder kracht van bo-
ven in het oplaadvak.

5. Laadduur batterij afwachten  
(3 Technische gegevens). 

6. De batterij laadt. Tijdens de la-
ding brandt het controlelampje 
(3) rood. Zodra de batterij mini-
maal 90% is opgeladen, brandt 
het controlelampje groen en 
schakelt de oplader over op “on-
derhoudslading”.

Na beëndiging van het opladen, de oplader met een hand vasthouden en met de 
andere hand de scheermachine (1) of de batterij (2) eruitnemen.

AANWIJZING!
Als de scheermachine (1) en de reservebatterij (2) tegelijkertijd in de opla-
der worden geplaatst, wordt eerst de batterij in de scheermachine (1) op-
geladen. 
De reservebatterij (2) wordt pas opgeladen nadat de scheermachine opge-
laden is.

6.1.3 Inzetten van de scheerkop
1. Als het messcharnier (2) per 

ongeluk vergrendeld is, kan het 
met behulp van een schroeven-
draaier (1) worden opgeklapt. 
Druk hiertoe gelijktijdig op de 
mespal.

Afb. 14  

2. Zet de scheerkop (1) op het open 
messcharnier (2).

Afb. 15  
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3. Klap de scheerkop (2) aan de in-
geschakelde scheermachine (1) 
door lichte druk naar achteren.

Afb. 16  

4. Verzeker u dat de scheerkop (1) 
goed grijpt en gefixeerd is.

Afb. 17  

AANWIJZING!
Voor een onberispelijk bedrijf is het nodig dat de scheerkop (1) correct grijpt.

6.2 Verrichtingen gedurende de bediening
6.2.1 Scheren

1. Bind het dier goed vast en stel het dier voor het scheren voldoende ge-
rust.

2. Schakel de scheermachine al in het gezichtsfeld van het dier aan.
3. Nader u het dier van voren.
4. Let op het gedrag van het dier tijdens het scheeren.

6.2.2 Batterij vervangen
Wanneer de batterij ontladen is, wordt de scheermachine door en veilig-
heidsschakelaar uitgeschakelt.

1. Stel de schakelaar van de 
scheermachine in positie UIT 
"0" (Afb. 4). 

2. Druk de snapsluiting van de bat-
terij (2) van beide kanten naar 
binnen en neem de batterij (1) uit 
de scheermachine.

Afb. 18  
3. Plaats de opgeladen batterij 

(1) in de scheermachine (2) en 
zorg ervoor dat de snapsluiting 
van de batterij aan beide kanten 
vastklikt.

Afb. 19  
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6.2.3 Uitwisseling van de scheerkop
1. Stel de schakelaar van de 

scheermachine in positie UIT 
"0" (Afb. 4).

2. Druk de snapsluiting van de 
scheermachine.

Afb. 20  

3. Klap de scheerkop naar voren 
op met gesloten snapsluiting.

4. Neem de scheerkop weg.
5. Maak het open scharnier open 

met hulp van het meegeleverde 
reinigingskwastje.

Afb. 21  

6. Zet de gewenste scheerkop op het messcharnier en klap hem met lichte 
druk aan de ingeschakelte scheermachine (Afb. 15, 16, 17).

AANWIJZING!
Werk alleen met goed geslepen scheermessen, vervang botte of defecte 
messen met ontbrekende tanden. Het correcte slijpen van scheermessen 
is alleen mogelijk met speciale machines en door gekwalificeerd personeel. 
Neem in dit geval contact op met uw servicecenter.

6.2.4 Smering
Een dun olielaagje op het boven- en ondermes is absoluut noodzakelijk 
voor een goed resultaat en om de levensduur te verlengen (Afb. 22).
VOORZICHTIG!
Een ontoereikende smering van de kam heeft een verwarming tot gevolg en 
vermindert de levensduur van de kam en de maaimachine, eveneens van 
de batterij. Daarom:
	X Smeer de kammen voldoende tijdens het scheren (minstens om de 15 

minuten) zodat ze niet drooglopen (Afb. 22).
	X Gebruik alleen van de producent voorgeschreven smeermiddellen. 

AANWIJZING!
Smeer de scheerkop altijd met de meegeleverde speciaalolie 
of met een paraffineolie van de specificatie ISO VG 15.
De meegeleverde olie is niet-toxisch en veroorzaakt geen enkele 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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Afb. 22  

De scheermessen moeten voor, tijdens 
en na elk gebruik gesmeert worden. 
Als de messen strepen achterlaten of 
zich verlangzamen is dat een zeker te-
ken dat u olie nodig hebt. Breng enkele 
druppels olie van voren en zijdelings de 
messen aan (zie pijlen Afb. 22). Neem 
de overtollige olie met een zacht, droog 
doekje weg. Smeersprays bevatten niet 
genoeg olie voor een goede smeering, 
maar zijn geschikt voor de koeling van 
de scheermessen. Beschadigde of 
gekerfde messen moeten meteen uit-
gewisselt worden om verwondingen te 
vermijden. 

VOORZICHTIG!
Neem de overtollige, gebruikte of uittredende olie weg van alle smeerpun-
ten die van hand behandeld worden. Verwijder deze olie volgens de desbe-
treffende voorschriften van uw land.

6.2.5 Reiniging
Een dun olielaagje op het boven- en ondermes is absoluut noodzakelijk 
voor een goed resultaat en om de levensduur te verlengen (6.2.4 Smee-
ring).

Scheerkop en scharnier
Maak voor elk gebruik de scheerkoppen en het scharnier met het reini-
gingskwastje schoon.

Oplader
1. De stekker van de oplader uit het 

stopcontact trekken.
2. Neem de haren weg uit beide op-

ladvakken.
3. Indien nodig, maak de contacten (1) 

en (2) met een droog doek schoon.

Afb. 23  

Contacten
Maak de contacten van de batterij en van de scheermachine indien nodig 
schoon met een droge doek.
AANWIJZING!
Bewaar de scheermachine en de oplader in de meegeleverde verpakking 
als u ze niet iedere dag gebruikt. Als u de scheermachine iedere dag ge-
bruikt raden we u aan de scheermachine en de reservebatterij in de oplader 
te houden.
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7 Overzicht van mogelijke storingen
 y De meeste van de hier beschreven werkzaamheden kunnen door de 

bedieningspersoon uitgevoerd worden.
 y Enkele werkzaamheden mogen alleen door specialisten of door een be-

voegd servicecenter uitgevoerd worden; hier gekentekend met (S).

Storing Oorzaak Storingsopheffing
Bovenmes beweegt 
niet

De scheerkop grijpt niet 
goed

Laat de scheerkop bij lopende motor 
goed grijpen

Zwenkhefboom is defect Zwenkhefboom verfangen (S)
Scheermachine snijdt 
slecht of helemaal niet

Scheermessen zijn stomp Scheermessen door servicecenter 
laten bijslijpen (S)Scheermessen zijn niet vol-

gens voorschrift geslepen
Scheermessen zijn niet 
geolied

Scheermessen om de 15 minuten 
oliën

De haren van het dier zijn 
nat

Alleen droog haar scheren

Haren tussen boven- en 
ondermes ingeklemd

Scheerkop demonteren, bovenmes 
tot de helft van de scheerkop schui-
ven, haren wegnemen tussen boven- 
en ondermes

Scheerspanning te laag Laat een revisie van de scheerkop 
maken (S)

Motor draait niet Accu is leeg Accu opladen
Contacten verontreinigd Machine uitschakelen en de contac-

ten van de machine en accu reinigen
Accu defect Accu vervangen
Brandlucht uit het motor-
huis, motor verbrand

Motor en/of elektronica laten vervan-
gen (S)

Motor draait niet (ver-
volg)

Motor en/of elektronica de-
fect

Motor en/of elektronica laten vervan-
gen (S)

Scheerkop is geblokkeerd Scheerkop schoon maken en oliën
Motor loopt zeer lang-
zaam

Scheermessen zijn niet ge-
noeg geolied

Scheermessen oliën

De looptijd van een ac-
culading is te kort en/
of de scheermessen 
worden heet

Scheermessen zijn niet ge-
noeg geolied

Scheermessen oliën

Er wordt een lege, niet volle-
dig geladen of defecte bat-
terij gebruikt

Alleen intacte, volledig opgeladen, 
originele batterij gebruiken

Het controlelampje 
van de oplader brandt 
niet

Het laadstation is niet op de 
voeding aangesloten

Laadstation op de voeding aansluiten

Oplader is defect Laat de oplader controleeren en re-
pareeren (S)

Het controlelampje 
wisselt niet van groen 
naar rood wanneer de 
batterij leeg is

Contacten van de batterij 
en/of van de oplader zijn vuil

Contacten schoonmaken

Accu defect Accu vervangen
De contacten van de opla-
der zijn deformeerd

Oplader laten repareren (S)
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Storing Oorzaak Storingsopheffing
Het controlelampje 
knippert afwisselend 
rood en groen

Accu defect Accu vervangen. Batterij afzonderlijk 
testen indien er twee batterijen tege-
lijk in de oplader zijn geplaatst.

8 Reserveonderdelen
Zie illustratie reserveonderdelen aan het eind van dit handboek.
WAARSCHUWING!
Onjuiste of defecte reserveonderdelen kunnen leiden tot schade, storingen 
of volledig falen en kunnen de veiligheid schaden. Daarom:

	X Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de producent. De re-
serveonderdelen zijn bij de tussenhandelaar of direct bij de producent 
te bestellen.

	X Bij gebruik van niet originele reserveonderdelen verlopen alle aanspra-
ken van garantie- en service.

Pos. no. Benaming Aantal
1 Behuizingsdelenset compleet 1x
3 Accu 1x
4 Motor compleet 1x
5 PCB scheermachine 1x
6 Rubber-lap 1x
7 Zwenkarm 1x
8 Dichting 1x
9 Borgring 1x
10 Ring 1x
11 Excentriektandwiel incl. kogellager 1x
14 PT-schroef Kombitorx KA 30x16 12x
15 Meshouder 1x
16 Mespal 1x
17 PT-schroef Kombitorx KA 30x8 1x
18 Drukveer 1x
19 Mesgeleiding 1x
20 Klemhouder 1x
21 Bovenmes 1x
22 Ondermes 1x
23 Schroef M3,5x4 2x
24 Bovendeel behuizing oplader 1x

25a PCB oplader met contact voor ronde stekker 1x
25b Adapter met stekker 1x
26 Grondplaat oplader 1x
27 Rubbervoet 4x
28 Stekker EU 1x
29 Stekker AU 1x
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Pos. no. Benaming Aantal
30 Stekker GB 1x
31 Stekker US 1x
32 Oplader met EU/GB/AU/US-stekker 1x
34 Stekker ARG 1x

9 Verwijdering
VOORZICHTIG!
Schade aan het milieu in geval van foutieve verwijdering!
Elektronisch afval, batterij, smeermiddelen en andere hulpstoffen zijn ge-
vaarlijke afvalstoffen die uitsluitend door geautoriseerde bedrijven ingeza-
meld in verwerkt mogen worden!
AANWIJZING!
Voor de verwijdering geef de scheermachine en de oplader over aan een 
onderhoudsbedrijf of aan een gespecialiseerd elektronicabedrijf.


