
40.331 Baardtrimmer oplaadbaar 

 

Enkele waarschuwingen:  

- Het apparaat is waterdicht en kan onder de douche worden gebruikt, maar het wordt aanbevolen om 

alleen het gedeelte van het blad met stromend water te wassen. 

- Laad het product alleen op met behulp van het meegeleverde snoer en de stroomadapter. 

- Dompel het volledige product niet onder in water en spoel het niet volledig af onder de kraan. 

- Gebruik niet te heet water om het product af te spoelen. 

- Om hygiënische redenen wordt aanbevolen dit product alleen voor eigen gebruik aan te wenden en 

het niet door anderen te laten gebruiken. 

- Niet gebruiken op weefsels. 

- Niet gebruiken op dieren. 

 

 

 

 

 

Beschrijving:  

① Blad 

② Schuif voor het losmaken van het blad 

③ Schakelknop (Aan/Uit)  

④ Oplaadindicator batterij   

⑤ Kabel 

⑥ Adapter 

⑦ Stoppelkam 5mm 



⑧ Stoppelkam 3mm 

⑨ Stoppelkam 1mm   

⑩ Beschermkapje voor het mesje  

⑪ Extra mesje 

 

Opladen: 

Opmerking: dit apparaat kan alleen zonder snoer worden gebruikt.  

Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en wanneer het apparaat langzamer 

gaat werken.  

Een volledig opgeladen apparaat heeft een gebruiksduur van ca. 60 minuten.  

Het opladen duurt normaal ca. 2 uur. 

De laadindicator van de batterij zal tijdens het laden rood oplichten en groen worden zodra de batterij 

volledig is opgeladen.  

Het apparaat kan worden opgeladen met behulp van de kabel en de adapter aangesloten op het 

stopcontact of zonder adapter, gewoon de USB-kabel gebruiken om een geschikt apparaat aan te 

sluiten. In dit laatste geval kan de oplaadtijd langer zijn.   

Haal na het laden het apparaat uit het stopcontact en trek de stekker uit het apparaat.  

 

Gebruik:  

Dit apparaat kan worden gebruikt voor het trimmen, afkanten of scheren van gezichtshaar (baard, snor 

en bakkebaarden). 

Het apparaat is niet bedoeld voor het scheren, bijwerken of trimmen van lichaams- of hoofdhaar.   

Controleer altijd de staat van het mesje voordat u het apparaat gebruikt; als het beschadigd is, gebruik 

het apparaat dan niet en vervang het mesje om letsel te voorkomen.     

Controleer voor gebruik of het mesje goed vastzit, daarna kunt u het apparaat aanzetten door op de 

aan/uit knop te drukken, druk nogmaals op dezelfde knop om het apparaat uit te zetten.  

U kunt het apparaat gebruiken op een droge of natte huid en met of zonder schuim, afhankelijk van uw 

persoonlijke gewoonten. 

Bij gebruik van het apparaat voor het scheren is het raadzaam dat het mesje volledig in contact is met 

de huid en beweeg het apparaat lichtjes van onder naar boven (tegen de richting in)    

Het apparaat is tevens uitgerust met 3 verschillende stoppelkammen, die het mogelijk maken de baard 

of snor op 3 verschillende lengtes af te scheren. De grootte van de stoppelkam staat op het apparaat 

aangegeven.   

Let er bij het gebruik van de stoppelkam op dat de tanden van de kam naar boven wijzen.  

Tijdens het gebruik van de stoppelkam kan het nodig zijn het apparaat in verschillende richtingen te 

bewegen, om een beter resultaat te verkrijgen.  

Om de stoppelkam te verwijderen houdt u hem aan beide zijden vast en trekt u hem van het mes.  

Voordat u een kam aanbrengt of verwijdert, moet u ervoor zorgen dat het apparaat wordt uitgeschakeld 

en/of van de oplader wordt losgekoppeld.   

 

 

 

 

 



Reiniging en onderhoud:  

Voordat u een reinigingshandeling uitvoert, moet u ervoor zorgen dat het product is uitgeschakeld en 

van het stroomnet is losgekoppeld. 

Reinig het product na elk gebruik. 

Gebruik geen perslucht, schurende sponzen, agressieve middelen, aceton of andere alcoholische 

oplossingen om het product te reinigen. 

Klop niet met het mes tegen harde oppervlakken om achtergebleven water en/of haren te verwijderen. 

Als er zich veel haarresten hebben opgehoopt, is het raadzaam op het hoofd te blazen, uiteraard op 

een veilige afstand van de mond, alvorens het mes met stromend water af te wassen. 

Droog het mes niet af met handdoeken of andere doeken, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. 

Spoel de stoppelkammen af met lauw water en laat ze volledig drogen alvorens ze op te bergen of 

opnieuw te gebruiken. 

Het mes is scherp, wees zeer voorzichtig bij het hanteren en schoonmaken ervan. 

Zorg ervoor dat het product en elk onderdeel volledig droog zijn voordat u het opbergt. 

Om de levensduur van het mes te verlengen, dient u altijd de mesbescherming aan te brengen voordat 

u het product opbergt. 

Het wordt aanbevolen om het mesje om de 6 maanden te vervangen of wanneer wordt opgemerkt dat 

het mesje niet langer optimale resultaten garandeert. 

Om het mesje te vervangen en/of te verwijderen, drukt u op de betreffende knop en duwt u het naar 

boven. 

Breng het nieuwe mesje aan, houd het aan beide zijden vast en druk zachtjes tot u een lichte "klik" 

hoort. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 

Adapter:  

Ingang 100-240V  

Uitgang 5V - 1000mAh  

Lithium batterij 

 

Artwork sentences: 

Waterdicht niveau IPX-4 

Dubbel zijmes 

3 functies: trimmen, kanten of scheren  

1 mesbescherming en 3 stoppelkammen: 1 -3 - 5 mm 

Oplaadtijd 2 uur, werktijd 1 uur 

Oplaadindicator batterij   

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


