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Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Panasonic product.
Lees	voor	gebruik	van	dit	apparaat	deze	instructies	en	bewaar	ze	om	ze	later	te	raadplegen.
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Waarschuwing
• Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 

ouder, en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of 
mentale capaciteit, of met een gebrek aan ervaring en kennis, 
indien dit onder toezicht gebeurt of als ze aangeleerd werd 
hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en ze de 
betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het 
apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet 
door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

• Het snoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd 
is, moet de netadaptor worden weggegooid.
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• Deze WET/DRY trimmer kan worden gebruikt voor nat of droog 
trimmen. U kunt deze waterdichte trimmer onder de douche 
gebruiken en schoonmaken met water. Het volgende symbool 
betekent geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.

• Gebruik nooit iets anders dan de meegeleverde netadaptor voor 
dit product.

 Gebruik ook geen ander apparaat met de meegeleverde 
netadaptor. (Zie pagina 77.)

• Het volgende symbool geeft aan dat een specifieke, 
afneembare voedingsbron nodig is om het elektrische apparaat 
op de stroomvoorziening aan te sluiten. De referentie van het 
type voedingsbron staat naast het symbool aangegeven.
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Veiligheidsmaatregelen
Hanteer altijd de volgende veiligheidsmaatregelen om het risico 
op letsel, dood, elektrische schokken, brand en beschadiging 
aan eigendommen te voorkomen.

Verklaring	van	de	symbolen
De volgende symbolen worden gebruikt voor het beschrijven en 
classificeren van het niveau van gevaar, letsel en schade aan 
eigendommen wat kan ontstaan wanneer deze maatregelen 
niet worden nageleefd en het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

 GEVAAR
Duidt een potentieel gevaar 
aan dat tot ernstig letsel of de 
dood leidt.

  WAARSCHUWING
Duidt een potentieel gevaar 
aan dat tot ernstig letsel of de 
dood kan leiden.

  OPGELET
Duidt een gevaar aan 
dat tot licht letsel of 
eigendomsschade kan leiden.

De volgende symbolen zijn gebruikt om de types instructies die 
dienen worden nageleefd te classificeren en te beschrijven.

Dit symbool wordt gebruikt om de aandacht 
van de gebruiker te trekken op een specifieke 
bedieningsprocedure die niet mag worden uitgevoerd.
Dit symbool wordt gebruikt om de aandacht van de 
gebruiker te trekken op een bedieningsprocedure 
die moet worden uitgevoerd om het apparaat in alle 
veiligheid te gebruiken.

 WAARSCHUWING
 Stroomvoorziening

Steek de stekker niet in of trek hem niet uit een 
stopcontact	met	een	natte	hand.
‑ Dit kan elektrische schokken of letsel veroorzaken.

Dompel de netadaptor niet onder in water en was 
hem	niet	met	water.
Plaats	de	netadaptor	niet	boven	of	in	de	buurt	van	
een	met	water	gevulde	wastafel	of	badkuip.
Gebruik	het	apparaat	nooit	als	de	netadaptor	
beschadigd	is,	of	als	de	stekker	los	in	een	
stopcontact	zit.
Het	netsnoer	niet	beschadigen	of	wijzigen,	of	met	
kracht	verbuigen,	uitrekken	of	verdraaien.
Plaats ook geen zwaar voorwerp op en knel het 
netsnoer	niet	af.
‑ Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand als 

gevolg van kortsluiting.

Niet	gebruiken	op	een	manier	waarop	het	
vermogen	van	het	stopcontact	of	de	bedrading	
wordt	overschreden.
‑ Dit vermogen overschrijden door teveel apparaten 

op één stopcontact aan te sluiten, kan tot brand door 
oververhitting leiden.

Zorg ervoor dat het apparaat altijd is aangesloten 
op	een	elektrische	voedingsbron	die	overeenkomt	
met de nominale spanning die op de netadaptor 
vermeld	staat.
Steek	de	stekker	volledig	in	het	stopcontact.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit brand of elektrische 

schokken veroorzaken.
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 WAARSCHUWING
Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u 
het	apparaat	reinigt.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit brand of elektrische 

schokken veroorzaken.

Reinig de stekker en de oplaadstekker regelmatig 
om	te	voorkomen	dat	zich	stof	opstapelt.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken door 

een gebrekkige isolatie die veroorzaakt wordt door 
vochtigheid.

 Trek de stekker uit het stopcontact en veeg hem 
schoon met een droge doek.

 In geval van afwijking of storing
Stop	onmiddellijk	met	het	gebruik	van	het	apparaat	
en	trek	de	stekker	uit	het	stopcontact,	bij	een	
afwijking	of	storing.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit brand, elektrische 

schokken of letsel veroorzaken.
<Gevallen	van	afwijkingen	en	storingen>
 Het	apparaat	of	de	netadaptor	is	vervormd	of	
abnormaal	heet.

 Het	apparaat	of	de	netadaptor	verspreidt	een	
brandlucht.

 Er	is	een	abnormaal	geluid	tijdens	het	gebruik	of	
het	opladen	van	het	apparaat	of	de	netadaptor.

‑ Laat het apparaat onmiddellijk controleren of 
repareren bij een erkende reparateur.

 Dit product
Dit	product	heeft	een	ingebouwde,	herlaadbare	
batterij.	Gooi	deze	niet	in	vuur	en	stel	deze	niet	
bloot	aan	hitte.
- Dit kan leiden tot vloeistoflekkage, oververhitting of 

explosie.

Niet	wijzigen	of	repareren.
‑ Dit kan brand, elektrische schokken of letsel 

veroorzaken. Neem voor reparatie (batterij 
vervangen, enz.) contact op met een erkende 
reparateur.

Nooit	demonteren,	tenzij	bij	het	weggooien	van	het	
product.
‑ Dit kan brand, elektrische schokken of letsel 

veroorzaken.

 Ongelukken voorkomen
Buiten	het	bereik	van	kinderen	bewaren.	Laat	hen	
het	apparaat	niet	gebruiken.
- Het mesje en/of het olieflesje in de mond steken kan 

ongevallen of letsel veroorzaken.

Als de olie per ongeluk wordt ingeslikt, geen 
braken	opwekken.	Alstublieft	een	grote	
hoeveelheid water drinken en contact opnemen 
met	een	arts.
Als de olie in contact komt met de ogen, deze 
onmiddellijk grondig uitwassen met stromend 
water	en	contact	opnemen	met	een	arts.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit leiden tot fysieke 

problemen.
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Trek	de	stekker	uit	het	stopcontact	door	hem	bij	de	
stekker	vast	te	houden	i.p.v.	bij	het	netsnoer.
‑ Indien u dit niet doet, kan elektrische schokken of 

brand veroorzaken.
►	Behandeling	van	de	verwijderde	batterij	bij	het	

weggooien

 GEVAAR
De	oplaadbare	batterij	is	voor	exclusief	gebruik	met	
deze	trimmer.	Gebruik	de	batterij	niet	met	andere	
producten.
Laad	de	batterij	niet	op	nadat	hij	uit	het	apparaat	is	
verwijderd.
	 Gooi	de	batterij	niet	in	het	vuur	en	stel	de	batterij	
niet	bloot	aan	hitte.
	 Soldeer,	demonteer	of	modificeer	de	batterij	niet.
	 Laat	de	positieve	en	negatieve	polen	van	de	batterij	
niet met elkaar in contact komen via metalen 
voorwerpen.
	 Vervoer	of	bewaar	de	batterij	niet	samen	met	metalen	
juwelen,	zoals	halskettingen	en	haarspelden.
	 Verwijder	het	omhulsel	van	de	batterij	nooit.

‑ Dit kan leiden tot vloeistoflekkage, oververhitting of explosie.

 WAARSCHUWING
Na	het	verwijderen	van	de	oplaadbare	batterij,	moet	
deze	buiten	het	bereik	van	kinderen	en	peuters	
worden	bewaard.
‑ De batterij is schadelijk voor het lichaam als deze per 

ongeluk wordt ingeslikt. Als dit gebeurt, raadpleeg dan 
onmiddellijk een arts.

 

 OPGELET
	De	huid	beschermen

Druk	het	blad	niet	hard	tegen	uw	huid	of	lippen.
Gebruik	dit	product	niet	voor	andere	doeleinden	
dan	voor	het	trimmen	van	de	baard,	het	hoofdhaar	
en	de	lichaamsbeharing.
De	messen	niet	direct	gebruiken	op	de	oren	of	ruwe	
huid	(zoals	zwellingen,	verwondingen	of	vlekken).
‑ Dit kan leiden tot letsel aan de oren of ongelijkmatige 

huid.

Controleer	voor	gebruik	of	de	bladen	niet	
beschadigd	of	vervormd	zijn.
‑ Indien u dit niet doet, kan dit huidletsel veroorzaken.

 Let op de volgende voorzorgsmaatregelen
Laat vuil of metalen voorwerpen zich niet aan de 
stekker	of	de	oplaadstekker	hechten.
‑ Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand als 

gevolg van kortsluiting.

Laat	het	apparaat	niet	vallen	en	stel	het	niet	bloot	
aan	schokken.
‑ Dit kan letsel veroorzaken.

Wikkel	het	netsnoer	bij	het	opbergen	niet	rond	de	
netadaptor.
‑ Dit kan de draad in het netsnoer door de belasting 

doen breken en brand veroorzaken door kortsluiting.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u 
het	apparaat	niet	oplaadt.
‑ Anders kan dit elektrische schok of brand 

veroorzaken, door elektrische lekkage als gevolg van 
beschadiging van de isolatie.
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 WAARSCHUWING
Als	de	batterijvloeistof	lekt,	mag	u	de	batterij	niet	
met	de	blote	hand	aanraken.
‑ De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als het 

in contact komt met uw ogen. 
 Wrijf niet in uw ogen. Spoel onmiddellijk met schoon 

water en raadpleeg een arts.
‑ De batterijvloeistof kan een ontsteking of letsel 

veroorzaken als het in contact komt met de huid of 
kleding.

 Spoel grondig met schoon water en raadpleeg een 
arts.

 

Beoogd	gebruik
 Zorg ervoor om het hulpstuk na ieder gebruik te bevestigen. 
Anders kunnen kinderen het blad verwijderen en per ongeluk 
inslikken, of het blad kan vervormd worden.

 Breng voor en na gebruik altijd olie aan op de plaatsen die 
zijn aangeduid met pijlen. (Zie pagina 83.)

 De trimmer kan warm worden tijdens gebruik en/of het 
opladen. Dit is normaal.

 Reinig de behuizing alleen met een zachte doek die 
enigszins bevochtigd is met kraanwater of kraanwater met 
zeep. Gebruik geen thinner, benzine, alcohol of andere 
chemicaliën.

 Alvorens een opzetstuk te gebruiken, controleer of dit goed 
is bevestigd. Als u dit niet doet, kan het haar te kort worden 
geknipt.

 Bewaar de trimmer na gebruik op een plaats met lage 
vochtigheid.

 Het apparaat mag niet op dieren worden gebruikt.

Benaming van de onderdelen

l

m

m

a

c
b

d

e

g

h

f

i

k
j

A  Hoofdbehuizing
a Waterinlaat 
b Kniphoogte‑indicator
c Rotatieknop (afstelling 

van de hoogte)
d Stroomschakelaar
e Contrastekker van het 

apparaat
B  Mesje
f Reinigingshendel
g Bewegend mesje
h Stationair mesje
i Bevestigingshaak

C  Kamhulpstuk	voor	baard
(1	mm	tot	10	mm)

D Kamhulpstuk voor 
 lichaamsbeharing	 ER‑GB52

E  Netadapter	(RE9-91)
(RE9-94 voor het 
Verenigd	Koninkrijk)
(De vorm van de 
netadaptor hangt af 
van	het	gebied.)
j Oplaadindicatorlampje
j Oplaadstekker
l Netsnoer
m Stekker

Accessoires
F  Reinigingsborstel
G Olie
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• U kunt de batterij opladen voordat hij volledig ontladen is.  
Het wordt echter aanbevolen om op te laden wanneer 
de batterij volledig ontladen is. De levensduur van de 
batterij is sterk afhankelijk van factoren zoals hoe hij 
wordt gebruikt en opgeslagen.

• De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen 
is 0 – 35 °C. De prestatie van de batterij kan afnemen 
onder extreem lage of hoge temperaturen.

• Volledig opgeladen levert de batterij voldoende vermogen 
voor ongeveer 50 minuten gebruik. (Gebaseerd op 
droog gebruik bij 20‑30 ºC.)
De werkingsduur kan verschillen, afhankelijk van de 
frequentie van het gebruik en de gebruikte functie.

• Wanneer de trimmer voor de eerste keer wordt 
opgeladen, of wanneer hij meer dan zes maanden niet 
is gebruikt, kan de werkingsduur korter worden. Laad de 
trimmer in dergelijke situaties alstublieft langer op dan 
20 uur.

• Het oplaadindicatielampje brandt en blijft aan totdat de 
stekker uit het stopcontact gehaald wordt.

 

De	trimmer	gebruiken
 Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld.
 Het apparaat mag niet worden gebruikt bij een 
omgevingstemperatuur lager dan ongeveer 0 °C.

1 Monteer het gewenste kamhulpstuk en stel de 
benodigde	kniphoogte	in.	(Zie	pagina	79.)
• Het apparaat kan ook zonder kamhulpstuk worden 

gebruikt. (Trimhoogte: ca. 0,5 mm)
• De werkelijke haarlengte zal iets langer zijn dan de 

ingestelde hoogte.

Opladen van de trimmer
 Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld.

1 Plaats de trimmer op de 
netadapter.
• Plaats de trimmer op de netadapter 

totdat het op zijn plaats klikt.
• Plaats de trimmer met één hand 

terwijl u met de andere hand op de 
netadapter drukt.

1
2

2 Steek de stekker in een 
stopcontact.
• De oplaadtijd is afhankelijk van de nominale spanning. 

(Zie pagina 86.)
• Controleer of het vochtigheidsindicator brandt.

3 Haal	na	het	opladen	de	stekker	uit	het	
stopcontact.
(omwille van de veiligheid en om energie te besparen)
• Het vochtigheidsindicator blijft branden wanneer het 

opladen beëindigd is. Er is geen aanduiding om aan te 
geven dat het “opladen beëindigd is”.

Opmerkingen
• Het blijven opladen van de batterij heeft geen invloed op 

de batterij‑prestaties.
• Indien er geluid van de radio of andere bronnen is bij 

gebruik of het opladen van het product, ga dan naar een 
andere plek om het product te gebruiken.

• Wanneer het apparaat gedurende 6 maanden of 
langer niet wordt gebruikt, zal de batterij verzwakken 
(batterijvloeistof lekken, enz.). Laad de batterij om de 6 
maanden volledig op.
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2 Druk op de stroomschakelaar 
om	de	stroom	in	te	schakelen.

Het	kamhulpstuk	gebruiken
 Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld.
 Pas op dat u zich niet met het mesje in uw handen snijdt 
wanneer u het kamhulpstuk bevestigt of verwijdert.

1 Zet	de	draaiknop	in	de	stand	“1”.

2 Bevestig het kamhulpstuk op de 
hoofdbehuizing	tot	het	vast	klikt.
Trimhoogte 
(ongeveer) Kamhulpstuk

1 mm tot 10 mm Kamhulpstuk voor 
baard

 De kniphoogte van het kamhulpstuk voor 
lichaamsbeharing kan niet worden aangepast. 

 Dit kamhulpstuk knipt tot een lengte van ongeveer  
1,5 mm. ER‑GB52

3 Draai de draaiknop om het kamhulpstuk op de 
gewenste kniplengte te zetten (tussen 1 mm en 
10	mm).

Trimlengte
(mm) (ongeveer) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Indicator 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
 

Trimlengte
(mm) (ongeveer) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Indicator 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

 De werkelijke haarlengte zal iets langer zijn dan de ingestelde 
hoogte.

Het	kamhulpstuk	verwijderen
Verwijder het kamhulpstuk van de 
hoofdbehuizing.
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 Knippen zonder het kamhulpstuk
Baard vormgeven
■	Boven	en	onder	de	lippen

Houdt de tondeuse met de stroomschakelaar naar beneden 
en knip langs een lijn met het blad in een hoek van 90º ten 
opzichte van de huid.

■	Uiteinden	van	de	snor
Houdt de trimmer met de 
stroomschakelaar naar buiten gericht 
en trim geleidelijk vanaf de uiteinden 
door het blad in contact met de huid te 
brengen.

■	Baard
Houdt de trimmer met de 
stroomschakelaar naar buiten en trim 
door het blad in aanraking te brengen met 
de huid en langs een lijn te trimmen terwijl 
u de trimmer voorwaarts beweegt.

Trimmen	van	de	baard

Droog trimmen

 Knippen met het kamhulpstuk
Niet gebruiken met scheercrèmes of wanneer de baard nat 
is.

1 Druk op de stroomschakelaar om de trimmer uit 
te	zetten.

2 Bevestig	het	hulpstuk	en	stel	de	draaiknop	in.
(Zie	pagina	79.)

3 Druk op de stroomschakelaar om de trimmer in 
te	schakelen.

4 Houdt	de	trimmer	met	de	
stroomschakelaar naar 
boven	en	trim	door	het	blad	
in	aanraking	te	brengen	
met de huid en de trimmer 
tegen de richting van de 
baard	in	te	bewegen.
• Geknipt haar kan zich in het 

opzetstuk ophopen wanneer 
een grote hoeveelheid 
baardhaar wordt geknipt, 
verwijder dus geknipt haar na 
elk gebruik.
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■	Bakkebaarden
Houdt de trimmer met de stroomschakelaar naar beneden 
en trim door de trimmer met het blad in een hoek van 
90º ten opzichte van de bakkebaarden naar beneden te 
bewegen.

 

Het	haar	rond	uw	oren	in	model	brengen
Knip het haar rond uw oren door het 
apparaat zijdelings te houden.

 

Knippen van donshaar
Houdt de trimmer met de stroomschakelaar 
naar buiten gericht en trim door het blad in 
contact met de huid te brengen.

• Zonder hulpstuk wordt uw baard of snor op een haarlengte 
van ongeveer 0,5 mm geknipt.

Nat trimmen
 Knippen zonder het kamhulpstuk
Knip uw baard of donshaar met water of gezichtsreiniger op 
uw gezicht.
Nat knippen vermindert de wrijving, waardoor aanraking 
soepeler wordt. Nat knippen wordt aanbevolen om een 
vollere baard te knippen tot een lengte van 0,5 mm zonder 
hulpstuk.

1 Het	kamhulpstuk	verwijderen.

2 Breng	water,	zeep,	enz.,	aan	op	uw	gezicht.

3 Druk op de stroomschakelaar 
om	de	trimmer	in	te	schakelen.

4 Knip	uw	baard	langzaam	naar	
boven	bewegend,	met	de	
stroomschakelaar	naar	buiten	
gericht.

Opmerkingen
• Gebruik geen scheercrèmes, omdat deze een vermindering 

van de snij‑prestaties kunnen veroorzaken als gevolg van 
krassen van de messen.

• Zorg ervoor de hoofdbehuizing met water te spoelen en olie 
aan te brengen op de messen na het nat knippen.
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Reinigen van de trimmer
 Het wordt aanbevolen om de trimmer na elk gebruik te 
reinigen.

1. Verwijder de trimmer van de netadaptor.

Verwijderen van lichte 
vervuiling

Om sterke vervuiling te 
verwijderen

2. Verwijder het 
kamhulpstuk en zet de 
trimmer aan.

3. Laat water in de 
waterinlaat lopen aan 
de voorkant van de 
hoofdbehuizing. Spoel 
grondig gedurende 20 
seconden en zet dan de 
trimmer uit.

 Spoel het apparaat af 
met water en schud 
het verschillende keren 
naar boven en naar 
beneden om het water 
te verwijderen.

2. Verwijder het kamhulpstuk 
en het blad.

3. Reinig de trimmer, 
het mesje en de 
kamhulpstukken onder de 
kraan.

 

 Spoel het apparaat af 
met water en schud 
het verschillende keren 
naar boven en naar 
beneden om het water te 
verwijderen.

Knippen	van	de	lichaamsbeharing
Knip okselhaar en de bikinilijn met het kamhulpstuk voor 
lichaamsbeharing. ER‑GB52
 De kniphoogte is ongeveer 1,5 mm.
 Niet gebruiken wanneer de lichaamsbeharing nat is. 

 Natte lichaamsbeharing kan aan de huid vastplakken of met 
andere haren samenklonten, hetgeen het knippen bemoeilijkt 
wordt.

1 Monteer het kamhulpstuk voor 
lichaamsbeharing	op	de	hoofdbehuizing.	(Zie	
pagina	79.)

2 Houdt	de	trimmer	met	de	
stroomschakelaar naar 
beneden	en	trim	door	het	
blad	in	aanraking	te	brengen	
met de huid en de trimmer 
langzaam in de aangegeven 
richting	te	bewegen.

 Het gewenste resultaat wordt mogelijk niet behaald als het 
haar te lang is. In dit geval knipt u het haar op een lengte van 
ongeveer 10 mm voordat u de trimmer gebruikt.
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 Zorg ervoor dat het apparaat niet de wastafel of een ander 
object raakt terwijl u het water afvoert. ‑Indien u dit niet doet, 
kan dit storingen veroorzaken.

4. Veeg het water af met een doek 
en laat het natuurlijk drogen.
 Het droogt sneller met het 
mesje verwijderd.

5. Breng na het drogen olie aan op 
het blad.

6. Bevestig het kamhulpstuk en het 
mes op de trimmer.

 

Reinigen	met	een	borstel
1. Verwijder de trimmer van de netadaptor.

 Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld.
2. Verwijder het kamhulpstuk en het blad.
3. Borstel afgeknipte haartjes van de 

hoofdbehuizing en rond de messen 
af.

4. Borstel enige afgeknipte haartjes 
tussen het vaste blad en het 
bewegende blad terwijl u de 
reinigingshendel omlaag drukt om 
het bewegende mes omhoog te 
bewegen.

5. Breng olie aan op het blad.
6. Bevestig het kamhulpstuk en het mes op de trimmer.

Smering
Breng voor en na het gebruik van 
de trimmer olie aan.
Gebruik een druppel olie op ieder 
punt dat aangegeven is door de 
pijlen.

► Vervangende onderdelen
Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar bij uw dealer of 
servicecentrum.

Vervangende 
onderdelen voor 

ER‑GB52
ER‑GB42

Mesje WER9606

Olie WES003P

• Gebruik voor de juiste prestaties uitsluitend het aangegeven mesje.
• We adviseren de olie WES003P van Panasonic.

Het	blad	verwijderen
Houd de hoofdbehuizing 
vast, plaats uw duim tegen de 
messen en druk ze dan van de 
hoofdbehuizing weg.
 

Het	blad	terugplaatsen
Plaats het bevestigingshaakje in het blad op de trimmer en 
druk er dan op totdat u een klik hoort.
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Probleem Actie

De trimmer kan niet 
worden opgeladen.

Druk het apparaat helemaal op de 
oplaadstekker en controleer dat 
het lampje dat opladen weergeeft 
brandt.

Laad op binnen de aanbevolen 
temperatuur van 0 °C tot 35 °C.

De trimmer kan niet 
goed worden gereinigd, 
zelfs niet nadat water 
uit de waterinlaat is 
gegoten.

Verwijder het mesje en was het 
met water als de trimmer zeer vuil 
is. (Zie pagina 82.)

De trimmer maakt een 
hard geluid.

Olie aanbrengen.
(Zie pagina 83.)

Controleer of het mes juist is 
bevestigd.

Als de problemen nog steeds niet zijn opgelost, neemt u contact 
op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of met een 
door Panasonic erkend service center voor reparatie.

Problemen	oplossen
Probleem Actie

De trimmer is bot 
geworden.

De werkingsduur is kort.

De trimmer is gestopt 
met functioneren.

Totdat de problemen zijn 
opgelost, alstublieft elke 
onderstaande procedure volgen:
1. Laadt de trimmer op.

(Zie pagina 78.)
2. Reinig het mes en breng olie 

aan. 
(Zie pagina's 82 en 83.)

3. Vervang het mes.
(Zie pagina 83.)

4. Laat de batterij van de trimmer 
vervangen door een erkend 
service center.

Laad de batterij ongeveer 20 uur 
op zonder onderbreking om deze 
te regenereren.
Als er na het opladen weinig 
gebruiksbeurten overblijven, 
heeft de batterij het einde van de 
levensduur bereikt. (Op het einde 
van de levensduur van de batterij 
kan er vloeistof lekken door de 
ontaarding.)
Neem voor reparatie contact op 
met een erkend servicebedrijf.
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Levensduur van het mes
De levensduur van het mes varieert afhankelijk van de 
frequentie en de duur van het gebruik van de trimmer.
De levensduur van het mes is bijvoorbeeld ongeveer 3 jaar 
wanneer de trimmer 10 maal per maand 5 minuten wordt 
gebruikt. Vervang de messen als het knipvermogen ondanks 
juist onderhoud aanzienlijk afneemt.

 

Levensduur	van	de	batterij
De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van de 
frequentie en duur van het gebruik. Als de batterij eenmaal per 
maand wordt opgeladen, zal de levensduur ongeveer 3 jaar 
zijn.
Als de gebruiksduur aanzienlijk korter is, zelfs wanneer de 
batterij volledig is opgeladen, heeft de batterij het einde van 
zijn levensduur bereikt.

De	ingebouwde	oplaadbare	batterij	
verwijderen
De	ingebouwde	oplaadbare	batterij	verwijderen	voor	het	
weggooien van
de	trimmer.
Zorg ervoor dat de batterij bij een officieel daarvoor bestemd 
verzamelpunt wordt ingeleverd indien aanwezig.
Deze afbeelding dient alleen gebruikt te worden voor het 
inleveren van de trimmer en mag niet worden gebruikt om 
hem te repareren. Als u de trimmer zelf demonteert, is deze 
niet meer waterdicht, wat storingen kan veroorzaken.
 Verwijder de trimmer van de netadapter.
 Druk op de stroomschakelaar om de stroom in te schakelen 
en houdt de stroom ingeschakeld totdat de batterij volledig 
ontladen is.

 Voer de stappen a t/m l uit, en licht dan de batterij op om 
hem te verwijderen.

 Wees voorzichtig dat u de positieve en negatieve polen van 
de verwijderde batterijen niet kortsluit, en isoleer de polen 
met isolatietape.

l

c d

a

b

f

e

h

i

j

k

g
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Het	ontdoen	van	oude	apparatuur	en	batterijen
Enkel	voor	de	Europese	Unie	en	landen	met	recycle	
systemen

Deze symbolen op de producten, verpakkingen 
en/of begeleidende documenten betekenen dat 
gebruikte elektrische en elektronische producten en 
batterijen niet samen mogen worden weggegooid 
met de rest van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling 
van oude producten en batterijen, gelieve deze in 
te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in 
overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u 
mee met het besparen van kostbare hulpbronnen 
en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de 
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling 
kunt u contact opnemen met uw plaatselijke 
gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er 
boetes worden opgelegd bij het onjuist weggooien 
van dit soort afval.
Let	op:	het	batterij	symbool	(Onderstaand	
symbool)
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch 
symbool gebruikt worden. In dit geval volstaan de 
eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de 
desbetreffende chemische stof.

Specificaties
Voedingsbron Zie de naamplaat op de netadaptor.

Spanning van de 
motor 1.2 V 

Oplaadtijd

RE9‑91
230 V ~ Ongeveer 8 uur

220 V~ Ongeveer 10 uur

RE9‑94 
voor het 
Verenigd 
Koninkrijk

240 V ~ Ongeveer 8 uur

230 V ~ Ongeveer 10 uur

220 V ~ Ongeveer 12 uur

Geluidsemissie 
via de lucht 55 (dB(A) re 1 pW)

Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

 

Voor	bescherming	van	het	milieu	en	hergebruik	van	
materialen
Deze trimmer beschikt over een nikkel‑metaalhydride 
batterij.
Zorg ervoor dat de batterij bij een officieel daarvoor bestemd 
verzamelpunt wordt ingeleverd indien aanwezig.

ER9700GB422503.indb   86 17/6/19   下午1:21


	ER-GB42-K503 71
	ER-GB42-K503 72
	ER-GB42-K503 73
	ER-GB42-K503 74
	ER-GB42-K503 75
	ER-GB42-K503 76
	ER-GB42-K503 77
	ER-GB42-K503 78
	ER-GB42-K503 79
	ER-GB42-K503 80
	ER-GB42-K503 81
	ER-GB42-K503 82
	ER-GB42-K503 83
	ER-GB42-K503 84
	ER-GB42-K503 85
	ER-GB42-K503 86



