
 

 

 
 
 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR SECTOLIN SE 600 CLIPPER 
 
AANWIJZINGEN: 
 
 -     Lees voor gebruik de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
- Dompel de scheermachine nooit in water en gebruik deze niet in vochtige ruimtes. 
- Gebruik de scheermachine nooit in de buurt van bad, douches of vloeibare stoffen. 

Als de scheermachine onverhoopt in het water valt, trek eerst de stekker eruit voordat u 
de machine vastpakt en laat deze eerst door een deskundige controleren voordat u hem 
weer gebruikt. 

- Indien het snoer defect is dient deze geheel te worden vervangen door een origineel 
snoer. 

- Gebruik de scheermachine niet als er tanden van de messen beschadigd zijn. 
- Gebruik de scheermachine nooit met natte handen of voeten. 
- Gebruik de scheermachine nooit op blote voeten. 
- Til de scheermachine nooit aan het snoer op. 
- Bewaar de scheermachine buiten het bereik van kinderen of onbevoegden. 
- Gebruik de scheermachine alleen waar hij voor bedoeld is. 
 
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 
 
- Haal voor het schoonmaken of onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact. 
- Voor het schoonmaken kunt u de “4 in 1 spray” gebruiken (optioneel), en olie na het 

reinigen de aangegeven punten op de tekening. 
- Om het huis van de scheermachine te reinigen kunt u een zachte doek gebruiken. 
- Gebruik geen agressieve middelen om de scheermachine te reinigen. 
 
GEBRUIK 
 
- Zorg voordat u de stekker van de scheermachine in het stopcontact steekt dat het 

apparaat uitstaat !!! 
- Voor elk gebruik de aangegeven punten smeren met de bijgeleverde olie (fig 1). 
- Als u de schakelaar in stand 1 zet gaat de machine werken. 
 
VERVANGEN VAN DE SCHEERBLADEN 
 
- Voordat u de scheerbladen gaat vervangen moet de scheermachine uitstaan. Draai de 

schroeven (fig.2) los om de bladen eruit te nemen. 
- Om de bladen terug te zetten, plaatst u eerst het bovenblad op de nopjes en olie de 4 

hoeken in (fig 3). Dan plaatst u het onderblad boven de 2 schoefgaten.  Zorg dat er 
tussen het boven- en onderblad tenminste 2 mm ruimte zit, te regelen met de knop op 
de scheerkop. 

- Wordt geleverd met 1 blad van 1 mm en 1 blad van 3 mm. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ATTENTIE 
 
Als de scheermachine na enige tijd gebruik niet goed meer scheert, adviseren wij u om de 
messen te verwisselen of te laten slijpen. 
Door het gebruik van de scheermachine kunnen de koolborstels slijten, deze zijn extra 
bijgeleverd. 
 
HET INSTELLEN VAN DE SCHEERBLADEN 
 
Zorg dat de machine uitstaat !!! draai de knop bovenop aan tot u een lichte weerstand      
voelt. U mag hem niet te strak zetten daar anders de scheerbladen verbranden. 

 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Clipper 230 V – 50 HZ – 120 W 

        
GARANTIE 
 
De garantieperiode is 12 maanden na aankoopdatum van het apparaat.  
Scheerkop en scheerbladen zijn uitgesloten. 
Schade die terug te voeren is op natuurlijke slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is 
van deze garantie uitgesloten. De garantie vervalt ook als u de clipper zelf opent. 
In geval van een klacht de scheermachine, samen met het aankoopbewijs (kopie), naar het 
verkoopadres of het hier onder vermelde serviceadres opsturen. 
 
   
   
  Serviceadres:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: Gebruik een dag voor het scheren Equi Shine op de te 
scheren lichaamsdelen voor het behoud van de messen !!! 
 
 
 
 
 
 
 

T. van Gils 
Max Havelaardreef 170 
4906 BD Oosterhout 
Tel.: 0162-459 499 


