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CARRERA scheerapparaat 
nr. 220-847

Bedankt.

Voor uw vertrouwen in CARRERA - en dat we u van dienst kunnen zijn met onze 
scheerapparaten.

Een idee dat alles verandert.
Elk apparaat van CARRERA volgt een duidelijke lijn. Geen aandacht voor be-
staande rolpatronen, geen roze voor vrouwen, geen blauwe voor mannen. Sinds 
wanneer hebben kwaliteit en prestaties een geslacht?
Wij creëren technologie, bedieningsgemak, afhandeling, esthetiek en maximale 
prestaties worden werkelijkheid. Meteen bij het inschakelen en zelfs jaren later. 
Kracht komt niet alleen van de motor, maar is het resultaat van een kundig samen-
spel van de afzonderlijke modules. We noemen het de boost van CARRERA.
We hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden - maar we hadden de moed om het 
juiste goed te doen en alle onbelangrijke zaken weg te laten.  
Dat is onze manier van doen. En je treft het aan in elk CARRERA apparaat.

Wij zijn pas tevreden als u het bent.

Ons doel is om high-performance machines te ontwikkelen met de hoogste kwali-
teit en precisie. Als u toch niet tevreden bent met een CARRERA product of onze 
service laat het ons dan weten.
Service-hotline: 089 - 548 0185-900
Service-Email: service@carrera.de



PAKKET/ machineonderdelen

1 Beschermkapje
2  4-track systeem/ 3D scheerkop

Multi zwenkbare scheerkop (scheerkopframe met de scheerbladunit bestaande 
uit drie scheerbladen en een geïntegreerde trimmer)

3 Scheermesjes
4 Ontgrendelingsknop, 2x
5 Schakelaar voor het vergrendelen van de multi-draaibare scheerkop
6 Aan/uit schakelaar
7 Stekkeraansluiting
8 Schoonmaakborsteltje
9 Voedingseenheid
10 USB-aansluiting
11 USB-stekker
12 5 V-aansluiting met stroomkabel
13 Laadvermogen weergave in %
14 Knippert wanneer de batterij bijna leeg is
15 Reinigings-icoon
16 Vergrendelschakelaar
17 Batterijsymbool
18 Precisietrimmer
19 Activerings-knop precisietrimmer
20 Scheerkop kader
21 Scheerbladunit

Meer accessoires zonder afb.: 
Opbergtas
2
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02. VEILIGHEIDSTIPS

Beoogd gebruik
Het scheermes is uitsluitend bedoeld om menselijk haar te knippen.
Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden ge-
bruikt voor commerciële doeleinden. Het apparaat mag alleen binnenshuis worden 
gebruikt.

Te voorspellen oneigenlijk gebruik.
Snijd met dit apparaat geen synthetisch haar en geen dierlijk haar.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik
•   Gebruik voor netvoeding alleen de origineel meegeleverde netstekker.
•   Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 8 jaar als ook 

personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of gebrek aan ervaring en/ of kennis. Dit is van toepassing indien zij onder toe-
zicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik 
van het apparaat en zij de daaruit voortvloeiende risico’s hebben begrepen.

•   Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
•   Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 

onder toezicht staan.
•   Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden van het appa-

raat en de aansluitkabel. 

Opmerking:
Gebruik om op te laden uitsluitend de met dit toestel meegeleverde afneembare 
voeding (type: TPA-5950150E01).

GEVAAR voor kinderen
Verpakkingsmateriaal is geen kinderspeelgoed. Kinderen mogen niet 
spelen met de plastic onderdelen. Er bestaat gevaar voor verstikking.

Gevaar voor een elektrische schok veroorzaakt door vocht
•   Het apparaat zelf, de kabel en de voedingsadapter mogen niet worden 

ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. 
•   Leg het apparaat nooit weg terwijl deze is aangesloten zodat het in het 

water kan vallen.
•   Voor de reiniging van het apparaat en onderdelen met stromend water, 

trek dan de stekker uit het stopcontact.
•   Ontkoppel het handheld apparaat van de stroomkabel bij het schoonmaken onder 

de kraan. Mocht het apparaat toch in het water zijn gevallen dan onmiddellijk de 
stekker uit het stopcontact halen en dan pas uit het water vissen. Stop in dit geval 
dan met het gebruik van het apparaat, maar laat het controleren door een specia-
list.
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GEVAAR van elektrische schok
•   Gebruik het apparaat niet meer wanneer het apparaat, het stekkerge-

deelte of de kabel is beschadigd of als u het apparaat eerder heeft laten 
vallen. 

•   Steek het netsnoer pas in het stopcontact wanneer de kabel is aangeslo-
ten op het apparaat.

•   Sluit het stekkerdeel alleen aan op een correct geïnstalleerd, goed be-
reikbaar stopcontact waarvan het voltage is aangegeven op het typepla-
tje. Het stopcontact moet continu gemakkelijk te bereiken zijn ook na 
het aansluiten.

•   Zorg ervoor dat de kabel niet kan worden beschadigd door scherpe randen of hot 
spots.

•   Zorg ervoor dat de kabel niet wordt afgekneld of geplet. Wikkel het snoer niet 
om het toestel en de voedingseenheid (gevaar voor kabelbreuk!).

•   Om het stekkergedeelte uit het stopcontact te halen, altijd aan de stekker zelf 
trekken, nooit aan de kabel.

•   Koppel het apparaat los van de externe stroomvoorziening, ...   
– na elk gebruik 
– na elk laadproces, 
– Wanneer er een storing optreedt, 
– Voordat u het apparaat aansluit op de kabel, 
– Voor het schoonmaken van het apparaat en  
– Bij onweer.

•   Om gevaar te vermijden, niets aan het apparaat en de accessoires wijzigen. Ook 
de kabel mag zelfs niet worden vervangen. Laat reparaties alleen uitvoeren door 
een erkende dealer.

WAARSCHUWING voor letsel 
•   Leg de kabel zo neer zodanig dat niemand erover kan struikelen of 

erop trapt!
•   Het apparaat niet gebruiken in geval van open wonden, snijwonden, 

zonnebrand of blaren.
•   Niet het apparaat gebruiken wanneer het toestel of scherpe delen zijn 

beschadigd of defect zijn.
•   De scheerlamellen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om.
•   Houd het apparaat ver van je ogen.
•   Vóór elke reiniging het apparaat uitschakelen.

VOORZICHTIG! Schade, gebruik alleen originele onderdelen.
•   Het apparaat mag niet gebruikt worden terwijl deze is aangesloten op 

de USB-poort van een PC.
•   Leg het apparaat nooit op hete oppervlakken (bijv. kookplaat) of in de 

buurt van warmtebronnen of een open haard.
•   Bedek de netadapter niet om oververhitting te voorkomen.

•   Druk nooit te hard op het scheerblad om beschadiging van de folie te voorko-
men.
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•   Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
•   Als extra bescherming wordt aangeraden de installatie van een aardlekschake-

laar(FI/RCD), met een afschakelstroom van niet meer dan 30 mA. Vraag uw 
elektricien om advies. Laat de installatie uitsluitend uitvoeren door een erkend 
installateur.

OPMERKING: Gebruik geen scheergel! Scheerblad en messenbladen kunnen 
aan elkaar blijven kleven.

03. OVER DEZE HANDLEIDING

•   Allereerst deze handleiding grondig doorlezen en volg vooral alle veiligheidsin-
structies!

•   Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven staat in deze 
handleiding. De fabrikant of leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.

•   Bewaar deze handleiding.
•   Als u dit apparaat doorgeeft, overhandig dan ook de handleiding.

Waarschuwingen in deze handleiding
Desgewenst worden de volgende waarschuwingen in deze handleiding gebruikt:

GEVAAR! Hoog risico: Het negeren van deze waarschuwing kan schade 
aan lijf en leden veroorzaken.

LET OP! Gemiddeld risico: het negeren van de waarschuwing kan lei-
den tot zwaar letsel of fl inke materiële schade.

LET OP: Laag risico: het negeren van de waarschuwing kan lichte ver-
wondingen of schade veroorzaken. ~|~ Symbool op het toestel: Geschikt 
voor het reinigen onder stromend water.

GEVAAR! Trek het handheld apparaat uit het stopcontact voor het 
schoonmaken onder de kraan.

LET OP: feiten en bijzonderheden waarop u moet letten als u het appa-
raat gebruikt.
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04. EERSTE INGEBRUIKNAME

Controleer het scheerapparaat en de afgifte.

Haal het scheerapparaat uit de verpakking.
1.  Controleer of de levering compleet is (zie afb. A).
2.  Controleer of het scheerapparaat, de afzonderlijke onderdelen of de accessoires 

schade hebben opgelopen.
3.  Indien de levering onvolledig is of het scheermes, de afzonderlijke onderdelen of 

de accessoires schade hebben opgelopen, dan niet het apparaat gebruiken. Neem 
dan contact met ons via de garantie-kaart van de fabrikant.

05. OPLADEN

GEVAAR! Omgaan met Lithium Ion accu's Onjuist gebruik kan 
persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken! Brand- en explosie-
gevaar!
LET OP! Materiële schade Denk eraan dat de capaciteit van de batterij 
tijdens langdurige opslag, om technische redenen, afneemt. Vermijd 
derhalve lange opslagtijd en de daardoor bijbehorende onderbreking van 
de oplaad- en ontlaadcycli.

Mochten er storingen zijn tijdens het laadproces (verhitting van het apparaat, de 
kabel of de stroombron te langzaam oplaadt etc.), stop dan met opladen en neem 
contact op met het servicecentrum.

TIPS:
•   Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
•   Voor het eerste gebruik: Laad het toestel ongeveer 90 minuten op en gebruik 

uitsluitend de meegeleverde AC-adapter.
•   Power Charge: bij regelmatig gebruik bedraagt de oplaadtijd voor een volledig 

opgeladen batterij 90 minuten.
•   Snel opladen: 5 minuten voor een scheerbeurt.

OPLADEN

1.  Sluit USB-stekker 11 met USB-aansluiting 10 aan en de 5 V-aansluiting 12 met 
het apparaat.

2.  Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
3.  Let op de lampjes op het scheerapparaat (zie tabel)

WAARSCHUWING! Bekijk altijd op het typeplaatje alle gegevens van 
de netadapter wat betreft de spanning en stroom (mA). Sterk hiervan 
afwijkende vreemde stroombronnen zeker nooit gebruiken.
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06 Bediening

Waarschuwing voor verwondingen! Gebruik het apparaat niet wanneer 
het scheerblad is beschadigd.

U kunt het apparaat ten alle tijde, onafhankelijk van de accu-laadstatus, gebruiken 
via de netstroom maar uitsluitend met de meegeleverde AC-adapter.
1.  Voor netstroom sluit u USB-stekker 11, met USB-aansluiting 10 en de 5 V-aan-

sluiting 12 met het apparaat aan.
2.  Steek de stekker in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
3.  Zet het apparaat aan met de aan/uit-schakelaar. 6
4.  Het toestel uitschakelen doet u door op aan/uit-schakelaar 6 te drukken

Droog scheren
HINT: 
•  Na de eerste scheerbeurten kan zich een tijdelijke roodheid of irritatie van de 

huid voordoen, omdat de huid moet wennen aan deze manier van scheren. Dit is 
normaal en duurt over het algemeen tussen de 2 en 4 weken.

1. Neem beschermkapje 1 van de scheerkop.
2. Schakel het scheerapparaat in met de aan/uit schakelaar 6 a.
3.  Houd het apparaat in een rechte hoek ten opzichte van het huidoppervlak en 

beweeg het voorzichtig in cirkelvormige bewegingen over je gezicht.
4.  Bij moeilijke plaatsen zoals op de kin, span de huid om een beter resultaat te 

verkrijgen.
5. Scheer tegen de richting in van de haren.
6.  Schakel het apparaat na het scheren uit en reinig zorgvuldig de onderdelen. 

( 07. Reiniging en onderhoud).

Symbool                                             Betekenis

% symbool
Batterijvoeding

Batterij lage herlaadcapaciteit

Het opladen of netvoeding

Vol opgeladen aan het stroomnet

Inschakelblokkering actief

Herinnering -
regelmatig schoonmaken
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TIPS:
•  Dit scheerapparaat heeft een multi-draaibaar 3 D-scheerkop met vergrendel 

mogelijkheid. Beweeg vergendelschakelaar 5 naar beneden bij moeilijke plekken 
zoals kin en hals om een beter resultaat te krijgen met de bewegende scheerkop. 
Schuif de vergendelschakelaar weer omhoog om de scheerkop weer vast te zetten.

Nat scheren
•  Het apparaat is ook geschikt voor nat scheren (Wet & Dry). 

ATTENTIE: Het scheerapparaat is niet waterdicht. Nat scheren mag alleen 
draadloos gebeuren en mag niet worden gedaan in de douche of badkuip.

Precisiekapsel
Gebruik de precisietrimmer aan de achterkant van het scheerapparaat om baard en 
bakkebaarden te snijden.
1.Verwijder het beschermkapje.
2. Klap de precisietrimmer uit met ontspanknop 19.
3. Schakel het apparaat in met de aan/uit schakelaar 6.
4.  Na gebruik, zet het apparaat uit en reinig het (à07. Reiniging en onderhoud). 

Klap de precisietrimmer terug naar de beginpositie.

Gebruik van de inschakelvergrendeling

Deze functie voorkomt onbedoeld draaien van het scheerapparaat tijdens het rei-
zen.
Om de inschakelvergrendeling te activeren, drukt u op de aan/uit schakelaar gedu-
rende ongeveer 5 seconden. Het scheerapparaat is nu uitgeschakeld en het symbool  
knippert een paar keer. Een korte druk op de aan/uit schakelaar knippert symbool  
en het apparaat blijft uitstaan. 
Om de blokkering op te heffen, drukt u op de aan/uit schakelaar gedurende ca. 5 
sec. Het scheerapparaat is weer ingeschakeld en de laadcapaciteit indicator licht op.
Wanneer het scheerapparaat met actieve inschakelvergrendeling op het stroomnet 
wordt aangesloten dan wordt de vergrendeling uitgeschakeld. 

07. REINIGING EN ONDERHOUD

Gevaar van letsel en materiële schade! Trek de stekker uit het stopcon-
tact alvorens u het apparaat schoonmaakt.
• Duik nooit met het scheerapparaat onder water.

LET OP! Vóór elke reiniging het apparaat uitschakelen.
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VOORZICHTIG! Materiële schade. 
•  Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
•  Om het apparaat te reinigen is het aan te raden om de scheerkop te ver-

grendelen. Dit geldt voor het reinigen en vervangen van het scheerblad 
of de mesjes.

•  Neem niet het scheerbladframe uit de scheerkopframe noch de scheerfolie uit het 
scheerblad frame. Reinig het scheerblad niet met een borstel.

•  Trek het scheermesje om het te reinigen niet uit de houder.
•  Verwijder het scheerbladframe en het mesje alleen voor het verwisselen (zie "Ver-

vanging van onderdelen", pagina 19).
•  TIP: Reinig het apparaat na gebruik om optimale prestaties te garanderen.

Het schoonmaken na droog scheren
Druk op de zijdelingse knoppen 4 en scheerkop 2. wegnemen
Scheerkop op een vlakke ondergrond uitkloppen of uitblazen.
Scheermes met een reinigingsborstelje afborstelen.

VOORZICHTIG! Wees niet te ruw en druk niet te hard op de scheer-
folie!
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