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GEBRUIKSAANWIJZING

ART.-NR.: 2001076

Geachte klant!
Wij willen u hartelijk danken voor het kopen van een product uit ons diverse
aanbod. Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing – en met name de veiligheidsvoorschriften – goed door. Bewaar
deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als
iemand anders dit apparaat van u overneemt, dient de gebruiksaanwijzing
meegegeven te worden. U kunt de gebruiksaanwijzing ook als PDF-bestand
opvragen bij onze Service Hotline:
E-mail: klantenservice@sertronics.nl
Tel: 026 - 479 2323
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Inhoud/onderdelen van het apparaat
1

Scheerblad

2

Trimmer

3

Scheerhoofd

4

Aan/uit-schakelaar

5

Deksel van het batterijvakje
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Reinigingsborstel
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Beschermkap
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Batterijen, 2 ×

9

Ontgrendelschuif
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Scheermessen

Het apparaat omvat twee batterijen:
2 x 1,5V, LR 03 (AAA).

5

Algemeen
Gebruiksaanwijzing
lezen en bewaren Deze
gebruiksaanwijzing behoort
tot deze ladyshave. Ze bevat
belangrijke informatie over het
gebruik en de hantering.
Lees deze gebruiksaanwijzing,
met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u
de ladyshave gaat gebruiken.
De nietnaleving van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot
ernstig letsel en schade aan de
ladyshave.
De gebruiksaanwijzing is
gebaseerd op de normen en
regels die in de Europese Unie
van kracht zijn. Gelieve in het
buitenland de richtlijnen en
wetten van het desbetreffende
land na te leven.
Bewaar de gebruiksaanwijzing
voor toekomstige inzage.
Wanneer u de ladyshave doorgeeft aan een derde, dient u ook
deze gebruiksaanwijzing mee
te geven.
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Verklaring van
symbolen
De volgende symbolen en signaalwoorden worden
gebruikt in deze
gebruiksaanwijzing,
op de ladyshave of
op de verpakking.
!

WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/
-woord duidt op een
gevaar met een gematigde risicograad,
dat, als het niet wordt
vermeden, de dood of
een ernstige verwonding tot gevolg kan
hebben.

!

VOORZICHTIG!

Dit signaalsymbool/
-woord duidt op een
gevaar met een lage
risicograad, dat, als
het niet wordt vermeden, een geringe
of gematigde verwonding tot gevolg
kan hebben.
!

LET OP!

Dit signaalwoord
waarschuwt voor
eventuele materiële
schade.

Conformiteitsverklaring (zie
hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”):
Producten die zijn
aangeduid met dit
symbool vervullen
alle toepasselijke
gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische
Ruimte.

Dit symbool geeft
aan dat het product
voldoet aan de veiligheidsklasse III.
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Dit symbool geeft
aan dat het handapparaat geschikt is
voor gebruik onder
de douche of in bad.
U kunt het schoonmaken onder stromend water.
Veiligheid
Reglementair
gebruik
De ladyshave is
uitsluitend bedoeld
voor het scheren
van lichaamshaar op
armen, benen, oksels
en de bikinilijn. De
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ladyshave kan zowel
droog als onder de
douche worden gebruikt. Het apparaat
is alleen bestemd
voor privégebruik en
niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik de ladyshave uitsluitend op de
manier die in deze
gebruiksaanwijzing
staat beschreven. Elk
ander gebruik geldt
als niet regulier en
kan leiden tot materiele schade.
De fabrikant of dealer
is niet aansprakelijk
voor schade die is
ontstaan door niet-

helder water en
raadpleeg een arts.

regulier of verkeerd
gebruik.
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verbranding en vergiftiging door batterijzuur!
Lekkend batterijzuur
kan leiden tot brandwonden.
− Vermijd het contact
van batterijzuur
met de huid, ogen
en slijmvliezen.
!

− Spoel bij contact
met batterijzuur de
getroffen plaatsen
meteen met veel

WAARSCHUWING!
Explosiegevaar!
Er bestaat explosiegevaar als de batterijen verkeerd worden
vervangen.
− Vervang de batterij
in de ladyshave alleen door batterijen
van hetzelfde type
of van een gelijkwaardig type.
!

WAARSCHUWING!
Gevaren voor kinderen en personen
met verminderd
fysieke, sensorische
!
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of mentale vaardigheden (bijvoorbeeld gedeeltelijk
gehandicapten, oudere personen met
een beperking van
hun fysieke en mentale vaardigheden)
of een gebrek aan
ervaring en kennis
(bijvoorbeeld
oudere kinderen).
− Deze ladyshave kan
door kinderen vanaf acht jaar en ook
door personen met
beperkte fysieke,
sensorische of
mentale vaardigheden of een gebrek
aan ervaring en
kennis worden ge10

bruikt als ze onder
toezicht staan of
over het veilige
gebruik van de
ladyshave werden
geïnformeerd en
de daaruit voortvloeiende risico’s
begrijpen. Kinderen
mogen niet met de
ladyshave spelen.
Reiniging en onderhoud mag niet
zonder toezicht
door kinderen worden uitgevoerd.
− Houd de ladyshave
buiten het bereik
van kinderen jonger dan acht jaar.
− Laat de ladyshave
tijdens het gebruik

niet onbewaakt
achter.
− Laat kinderen niet
met de verpakkingsfolie spelen.
Ze kunnen er bij
het spelen verstrikt
in raken en stikken.
VOORSICHTIG!
Verwondingsgevaar!
Als u de ladyshave
onjuist gebruikt, kunt
u letsel oplopen.
− Gebruik de ladyshave niet wanneer
deze zichtbare
schade vertoont.
Gebruik de ladyshave niet wanneer
het scheerhoofd
!

zichtbare schade
vertoont.
LET OP!
Beschadigings
gevaar!
Een verkeerde omgang met de lady
shave kan leiden tot
schade aan de lady
shave.
− Open de behuizing
uitsluitend om de
batterijen te plaatsen of te vervangen.
Laat de reparatie
over aan gekwalificeerd personeel.
Richt u daarvoor
tot een gespecialiseerde werkplaats.
In geval van eigen!
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handig uitgevoerde
reparaties of ver
keerde bediening
is aansprakelijkheid
of garantie uitge
sloten.
−Bij reparaties mogen uitsluitend
onderdelen worden gebruikt die
voldoen aan de
oorspronkelijke
specificaties van
het apparaat. Dit
apparaat bevat
elektrische en mechanische onderdelen die onontbeerlijk zijn voor de
bescherming tegen
gevarenbronnen.
− Houd de ladyshave
12

uit de buurt van
open vuur en hete
oppervlakken.
− Gebruik de lady
shave alleen
binnenshuis.
− Berg de ladyshave
nooit zodanig op
dat deze in een
badkuip of wasbak
kan vallen. Gebruik
altijd de ophanginrichting.
− Zorg ervoor dat
kinderen geen
voorwerpen in de
ladyshave kunnen
steken.
− Schakel de lady
shave altijd uit en
ver- wijder de geplaatste batterijen

als u de ladyshave
lange tijd niet gebruikt of als er een
storing optreedt.
Ladyshave en leveringsomvang controleren
LET OP!
Beschadigings
gevaar!
Als u de verpakking
onvoorzichtig opent
met een scherp mes
of andere scherpe
voorwerpen, kan de
ladyshave snel worden beschadigd.
!

− Ga voorzichtig te
werk bij het openen.

1. Neem de ladyshave
uit de verpakking.
2. C
 ontroleer of de
levering volledig is
(zie afb. A).
3. C
 ontroleer of de
ladyshave of andere onderdelen
schade vertonen.
Gebruik de lady
shave niet wanneer
deze beschadigd is.
Neem vervolgens
contact op met de
fabrikant via het
serviceadres dat op
de garantiekaart
staat vermeld.
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Bediening
Batterijen plaatsen of
vervangen

VOORZICHTIG!
Verwondings
gevaar!
!

Als u onzorgvuldig
omgaat met de lady
shave, kunt u letsel
oplopen.
− Zorg ervoor dat de
beschermkap is
bevestigd voordat
u de batterij ver
vangt.
1. Zorg ervoor dat de ladyshave
is uitgeschakeld door de aan/
uitschakelaar (4) in de onderste positie in de richting van
het batterijvakje te schuiven.
Zorg er ook voor dat de beschermkap (7) is geplaatst.
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2. D
 raai het deksel van het batterijvakje (5) tegen de klok in
en verwijder het (zie afb. D).
3. Verwijder indien nodig de
geplaatste, lege batterijen.
Voer lege batterijen op de
juiste manier af (zie hoofdstuk
“Afvoeren”).
4. Plaats nieuwe batterijen van
hetzelfde type (2 × 1,5 V, LR03
(AAA)). Let op de polariteit.
5. Draai het deksel van het
batterijvakje weer vast. U hebt
de batterijen vervangen of
geplaatst.
Ladyshave in- en uitschakelen

LET OP!
Beschadigings
gevaar!
!

Als de ladyshave
wordt ingeschakeld
als de beschermkap
is geplaatst, kan deze

worden beschadigd.
− Schakel de ladyshave alleen in als de
beschermkap niet
is geplaatst.
− Verwijder de beschermkap (7)
van het scheerhoofd (3).
− Om de ladyshave in te
schakelen, schuift u de aan/
uit-schakelaar (4) naar boven
in de richting van het scheerhoofd.
− Om de ladyshave uit te
schakelen, schuift u de aan/
uitschakelaar naar onder in de
richting van het batterijvakje.
Ladyshave gebruiken
1.Was het lichaamsdeel dat u
wilt scheren met warm water
en zeep.
2. Span de huid van het
lichaamsdeel dat u wilt scheren (zie afb. B).
3. Houd de ladyshave verticaal
op de huid.

4. B
 eweeg de ladyshave met
rechte bewegingen tegen
de haargroeirichting in (zie
afb. C).
Instructies voor het gebruik
− Trimmer (2) : Kort langere
haren in met de trimmer.
− Scheerbladen (1) : Scheer
ingekorte haren met de
scheerbladen.
− Begin met het scheren van de
bikinilijn op de haarlijn van de
bikinilijn. Scheer van buiten
naar binnen.
− Gebruik na het scheren
babypoeder of een nietgeparfumeerde crème voor de
geschoren lichaamsdelen. Dit
minimaliseert huidirritaties.
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Reiniging en
onderhoud
VOORZICHTIG!
Verwondings
gevaar!
Als u onzorgvuldig
omgaat met de lady
shave, kunt u letsel
oplopen.
!

− Zorg ervoor dat de
beschermkap is
geplaatst voordat
u de ladyshave
schoonmaakt of
onderhoud uitvoert.
LET OP!
Kortsluitings
gevaar!
Water of andere
!
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vloeistoffen die in de
behuizing binnendringen, kunnen kortsluiting veroorzaken.
− Verwijder de batterijen uit het batterijvakje alvorens de
ladyshave te reinigen.
−Z
 org ervoor dat er
geen water in de
behuizing komt en
dat het deksel van
het batterijvakje
goed gesloten is.
−D
 ompel de ladyshave niet lang
onder in water.

LET OP!
Beschadigings
gevaar!
Een verkeerde omgang met de lady
shave kan leiden tot
schade.
− Gebruik geen
agressieve reinigingsmiddelen,
borstels met metalen of nylon
borstelharen en
ook geen scherpe
of metaalachtige
reinigingsvoorwerpen zoals messen,
harde spatels en
dergelijke. Daardoor kan het
oppervlak worden
beschadigd.
!

− Reinig de ladyshave
nooit in een vaatwasmachine. Het
apparaat zal daardoor onherstelbaar
beschadigen.
Scheerhoofd reinigen
Reinig het scheerhoofd (3) na
elk gebruik:
1. Verwijder de beschermkap (7) .
2. S chuif de ontgrendelschuif
(9) naar rechts en trek het
scheerhoofd naar boven eraf
(zie afb. E).
3. R
 einig het scheerhoofd onder
stromend water.
4. L aat het scheerhoofd drogen.
5. R
 einig de scheermessen (10)
en de behuizing met de reinigingsborstel (6) (zie afb. E).
6. Verdeel regelmatig een paar
druppels scheer- of naaima
chineolie op de scheermessen.
7. P
 laats het scheerhoofd terug
op de behuizing en zorg dat
het scheerhoofd hoorbaar
vastklikt.
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Behuizing reinigen
1. Neem de ladyshave met een licht
met water bevochtigde doek af.
2. Laat alle onderdelen daarna volledig drogen.

Bewaren
Alle onderdelen moeten volledig
droog zijn voordat u ze opbergt.
− Bewaar de ladyshave op een voor
kinderen onbereikbare plaats.
− Gebruik de originele verpakking
als u de ladyshave langer wilt
bewaren.
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Probleemoplossing
Sommige storingen ontstaan door kleine problemen die u zelf kunt oplossen. Volg
daarbij de aanwijzingen uit onderstaande tabel.
Neem contact op met de klantenservice wanneer u het probleem met de ladyshave
niet zelf kunt verhelpen. Repareer de ladyshave nooit zelf.

Probleem

Mogelijke oorzaak

De ladyshave gaat niet De geplaatste
aan.
batterijen zijn leeg.

Het resultaat
verslechtert.

Oplossing van
problemen

Vervang de batterijen
door nieuwe van hetzelfde type.

De batterijen zijn
verkeerd geplaatst.

Let bij het plaatsen van
de batterijen op de
polariteit.

Er zitten geen
batterijen in het
batterijvakje.

Plaats nieuwe batterijen
van hetzelfde type.

De geplaatste
Vervang de batterijen
batterijen zijn te zwak. door nieuwe van hetzelfde type.
Het scheermes (10)
is vuil.

Maak het scheermes
schoon.

Het scheermes (10)
is stomp.

Vervang het scheermes.
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Technische gegevens
Model:

LS 2001

Batterijen:

2× 1,5 V, LR03 (AAA),
inbegrepen

Nominale stroom:

650 mA

Gewicht zonder batterijen: ca. 103 g

20

Afmetingen:

5 cm × 3,8 cm × 18 cm

Bedrijfsduur:

ca. 90 min.

Veiligheidsklasse:

III

Beveiligingstype:

IPX7

Vermogen:

2W

Materiaal behuizing:

ABS

Artikelnummer:

2001076

Conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring kan worden
opgevraagd op het adres dat op
de bijgeleverde garantiekaart is
vermeld.
Afvoeren
Verpakking afvoeren
Voer de verpakking af bij
het juiste soort afval. Voer
karton af bij oud papier, folies bij
recyclebaar materiaal.
Ladyshave afvoeren
(Van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese staten
met systemen voor de gescheiden inzameling van recyclebare
materialen).
Oude apparaten mogen
niet bij het huisvuil worden
afgevoerd!

Indien de ladyshave niet
meer kan worden gebruikt, is de consument
wettelijk verplicht om de oude
apparaten gescheiden van
het huisvuil in te leveren, bijv.
bij een inzamelpunt van zijn
gemeente/stadsdeel. Op deze
manier wordt gegarandeerd dat
de oude apparaten vakkundig
worden gerecycled en dat negatieve invloeden op het milieu
worden voorkomen. Daarom
zijn elektrische apparaten met
het afgebeelde symbool gemarkeerd. Batterijen en accu’s
mogen niet bij het huisvuil
belanden!
Als consument bent u
wettelijk verplicht alle
batterijen en accu‘s, ongeacht
of deze schadelijke stoffen*
bevatten, af te geven bij een
inzamelpunt in uw gemeente
of stadsdeel of bij een verkooppunt, zodat ze milieuvriendelijk
kunnen worden gerecycled.
*gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
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