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Bedieningsaanwijzing

Bedankt.
Voor uw vertrouwen in CARRERA – en dat wij  onmiddellij k 
gebruik mogen maken van uw vertrouwen met onze 
baardsnij der.

Een idee dat alles in gang zet.
Elk toestel van CARRERA volgt een duidelij ke lij n. Geen reke-
ning houden met bestaande geslachtsrollen, geen roze voor 
vrouwen, geen blauw voor mannen. Sinds wanneer hebben 
kwaliteit en performance dan wel een geslacht?

Wij  zorgen voor technologie, de bedieningsvriendelij kheid.
Handling, esthetica gemaximaliseerd en performance leef-
baar gemaakt. Zowel bij  het inschakelen als nog jaren later. 
Performance komt gewoonweg niet uit de motor, maar is het 
resultaat van de doeltreffende samenwerking van elke module. 
Wij  noemen dit gewoon de boost van CARRERA.

Daarbij  hebben wij  het warme water niet uitgevonden – maar 
we hadden wel de moed de beslissende stappen correct te 
nemen en alles wat onbelangrij k was weg te laten. 

Dat is onze stij l. En u zult deze stij l in elk ander toestel van 
CARRERA terugvinden.

623

www.carrera.de

DESIGNED IN GERMANY 
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01. LEVEROMVANG / 
DELEN VAN HET TOESTEL

3

1  Snij dset van roestvrij staal

2  Schuifschakelaar met fi jne instelling
(0,8 /1,2 /1,6 / 2,0 mm) zonder kamopzetstuk

3  In-/uitschakelaar

4  Stekkerbus

5  Kamopzetstuk met borgfunctie

6  Reinigingspenseel

7  USB-aansluitingsbus

8  USB-stekker

9  Stekkervoeding

10  5-V-stekker met stroomkabel

11  Laadcapaciteitsindicatie in %

12  Batterij symbool

13  Knippert, wanneer batterij  zwak is

14  Inschakelblokkering

15  Indicatie voor fi jne instelling van de snij dlengten

16  Insteltoets voor de snij dlengten
(4 / 6 / 8 /10 /12 /14 mm bij  fi jne instelling 0,8 mm)

Verder toebehoor (zonder Afb.)
Bewaartas
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●● Het toestel mag door kinderen ouder dan 
3 jaar onder toezicht gebruikt worden. 
De fabrikant beveelt echter aan dat kinde-
ren jonger dan 8 jaar uit de buurt van het 
toestel en van de aansluitleiding gehouden 
moet worden.

●● Het toestel drooghouden.

OPMERKING: 
Om de accu op te laden uitsluitend 
de met dit toestel geleverde, 
afneembare voeding gebruiken 
(type: ZD5C050100EUDU).

GEVAAR voor kinderen
Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen.
Kinderen mogen niet met de kunststofzakken spelen.
Er bestaat verstikkingsgevaar.

GEVAAR voor elektrische schok door vochtigheid
Het toestel, de kabel en de stekkervoeding mogen niet in 
water of in andere vloeistoffen gedompeld worden, en mogen 
niet onder stromend water afgespoeld worden.

●● Leg het toestel nooit zodanig neer dat het in aangesloten staat 
in het water kan vallen.

●● Valt het toestel toch eens in het water, trek dan de stekker 
onmiddellij k uit en neem dan het toestel uit het water. Gebruik 
het toestel in dat geval niet meer, en laat het toetel door een 
gespecialiseerd bedrij f controleren.

02. VEILIGHEIDSAANWIJ ZINGEN

Doelmatig gebruik
De baardsnij der is uitsluitend voorzien om menselij ke haren te snij den. 
Het toestel alleen voor droge haren gebruiken.
Het toestel is uitsluitend voor het privé huishouden ontworpen en 
mag niet voor commerciële doelen gebruikt worden. Het toestel mag 
alleen binnenhuis gebruikt worden.

Voorzienbaar misbruik
Met het toestel geen kunsthaar en geen dierenhaar snij den.

Aanwij zingen voor het veilige bedrij f
●● Voor het netbedrij f alleen de meegeleverde 

originele stekkervoeding gebruiken. 
●● Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, 

en door personen met verminderde 
lichamelij ke, sensorische of mentale vaar-
digheden of gebrek aan ervaring en/of 
kennis gebruikt worden, wanneer ze onder 
toezicht staan of over het veilige gebruik 
van het toestel geïnstrueerd werden en de 
daaruit resulterende gevaren begrepen 
hebben. 

●● Kinderen mogen niet met hettoestel spelen.
●● Reiniging en gebruikersonderhoud mogen 

niet door kinderen worden uitgevoerd, be-
halve wanneer ze onder toezicht staan.
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WAARSCHUWING voor verwondingen
De kabel zodanig leggen dat niemand erover struikelt of erop 
stapt!

●● Het toestel niet gebruiken bij open wonden, snijdwonden, 
zonnebrand of blaren.

WAARSCHUWING voor verwondingen door scheerolie
Het olieflesje buiten de reikwijdte van kinderen bewaren.

●● Contact van scheerolie met de ogen vermijden. 
Komt toch eens scheerolie in de ogen, spoel dan de olie on-
middellijk en met veel water uit de ogen.

●● Scheerolie mag niet ingeslikt worden.

VOORZICHTIG! Materiële schade
Alleen het originele toebehoor gebruiken.

●● Het toestel mag niet bedreven worden terwijl het op de USB-
poort van een PC aangesloten is.

●● Het toestel nooit op hete oppervlakken (bijvoorbeeld kookpla-
ten) of in de buurt van warmtebronnen of open vuur leggen.

●● De stekkervoeding niet afdekken om oververhitting te vermijden.
●● De snijdset is een precisiedeel en moet tegen beschadigingen 

beschermd worden.
●● Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.
●● Als bijkomende bescherming wordt de installatie van een lek-

stroombeschermingsinrichting (FI/RCD) met een nominale ac-
tiveringsstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit 
aanbevolen. Vraag uw elektrische installateur om raad. Laat de 
inbouw uitsluitend door een elektrische vakman uitvoeren.

GEVAAR door elektrische schok
Het toestel niet in bedrijf nemen wanneer het toestel, de stek-
kervoeding of de kabel zichtbare schade vertoont of wanneer 
het toestel op voorhand gevallen is.

●● De stekkervoeding pas in een contactdoos steken wanneer de 
kabel met het toestel verbonden is.

●● De stekkervoeding enkel op een correct geïnstalleerde, goed 
toegankelijke contactdoos aansluiten wiens spanning overeen-
komt met de gegevens op het typeplaatje; De contactdoos 
moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn en blijven.

●● Verzekeren dat de kabel niet door scherpe kanten of hete 
plaatsen beschadigd kan worden.

●● Verzekeren dat de kabel niet geklemd of gekneld wordt. De 
kabel niet rond het toestel of rond de stekkervoeding wikkelen 
(gevaar voor kabelbreuk!).

●● Om de stekkervoeding uit de contactdoos te trekken, altijd aan 
de stekkervoeding, nooit aan de kabel trekken.

●● Het toestel van de externe stroomverzorging ontkoppelen, …
 … na elk gebruik,
 … na elke lading,
 … wanneer een storing optreedt,
 … voordat u het toestel met de kabel verbindt,
 … voordat u het toestel reinigt of
 … bij onweer

●● Om gevaren te vermijden, geen veranderingen aan het toestel 
en aan de accessoires aanbrengen. Ook de kabel mag niet zelf 
vervangen worden. Reparaties alleen door een gespecialiseer-
de firma laten uitvoeren.

WAARSCHUWING voor verwondingen door snijden
De punten van de snijdset zijn scherp. Wees voorzichtig.

●● Het toestel niet gebruiken wanneer de Vario-opsteekkam 
beschadigingen vertoont.

●● Het toestel uitschakelen voordat u de Vario-opsteekkam op-
steekt of voor elke reiniging.
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05.  OPLADEN

GEVAAR! Omgang met lithium ionen accu’s
Niet correct gebruik kan tot verwondingen en materiële schade 
leiden! Brand- en explosiegevaar!

VOORZICHTIG! Materiële schade
Vergeet niet dat de capaciteit van accu’s tijdens langere  
opslagtijden, omwille van de techniek, afneemt.

Daarom moeten langere opslagperiodes en de daarmee verbonden 
onderbreking van de laad- en ontlaadcycli vermeden worden.
●● Komt het tijdens het laden tot storingen (verhitting van toestel, kabel 

of stroombron, te langzaam laden, en dergelijke), dan onderbreekt  
u de laadprocedure en neemt u contact op met het servicecenter.

OPMERKINGEN:
●● Het toestel bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C bewaren.
●● Vóór het eerste gebruik: het toestel ca. 90 minuten laden en hiervoor 

uitsluitend de meegeleverde stekkervoeding gebruiken.
●● Bij regelmatig gebruik bedraagt de laadduur voor een volledige 

batterijlading 90 minuten.

Opladen
1. De USB-stekker 8  met de USB-aansluitingsbus 7  en de 5-V-stek-

ker 10  met het toestel verbinden.
2. De stekkervoeding in een goed toegankelijke contactdoos steken.
3. De lichtgevende symbolen op de baardsnijder in acht nemen (zie 

tabel).

WAARSCHUWING! Altijd rekening houden met de op het 
typeplaatje van de stekkervoeding vermelde gegevens voor 
spanning en stroom (mA). Hiervan afwijkende stroombronnen 
in geen geval gebruiken. 

03. OVER DEZE HANDLEIDING
●● Voor de eerste ingebruikname deze bedieningshandleiding gron-

dig lezen en vooral de veiligheidsaanwijzingen volgen!
●● Het toestel mag enkel bediend worden zoals in deze handleiding 

beschreven. De fabrikant of dealer aanvaardt geen aansprakelijk-
heid voor schade die door niet doelmatig gebruik ontstaan is.

●● Deze handleiding bewaren.
●● Wanneer u het toestel aan iemand anders geeft, voeg dan deze 

bedieningshandleiding erbij.

Waarschuwingen in deze handleiding
Wanneer nodig, worden de volgende waarschuwingen in deze bedie-
ningshandleiding gebruikt:

GEVAAR! Hoog risico: Niet-naleving van de waarschuwing kan 
schade voor lijf en leven veroorzaken.
WAARSCHUWING! Middelhoog risico: Niet-naleving van 
de waarschuwing kan tot verwondingen of zware materiële 
schade leiden.

VOORZICHTIG: Gering risico: Niet-naleving van de waarschu-
wing kan lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken.

OPMERKING: Feiten en bijzonderheden die in de omgang met het 
apparaat nageleefd dienen te worden. 

04. EERSTE INBEDRIJFSTELLING
Baardsnijder en leveromvang controleren
1. De baardsnijder uit de verpakking nemen.
2. Controleren of de levering volledig is (zie Afb. A).
3. Controleren of de baardsnijder, de delen en het toebehoor bescha-

digd zijn.
4. Wanneer de levering onvolledig is of de baardsnijder, delen of 

toebehoor beschadigd zijn, mag u de baardsnijder niet gebruiken. 
Neem contact op met het serviceadres van de fabrikant, de gege-
vens vindt u op de garantiekaart.
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Travellock deactiveren
4. De in-/uitschakelaar 3  langer dan 5 s ingedrukt houden;  

de Travellock-inschakelveiligheid is gedeactiveerd en de baardsnijder 
is ingeschakeld.

5. Door de baardsnijder op het net te steken wordt de Travellock- 
inschakelveiligheid eveneens gedeactiveerd. 

07. BEDIENING
U kunt het toestel onafhankelijk van de laadstatus van de batterijen 
steeds in het netbedrijf, uitsluitend met de meegeleverde stekkervoe-
ding, gebruiken. 
1. Voor het netbedrijf verbindt u de USB-stekker 8  met de USB-aan-

sluitingsbus 7  en de 5-V-stekker 10  met het toestel.
2. De stekkervoeding in een goed toegankelijke contactdoos steken.
3. Het toestel met de in-/uitschakelaar 3  inschakelen.
4. Om het toestel uit te schakelen, drukt u op de in-/uitschakelaar 3  .

De Vario-opsteekkam gebruiken

WAARSCHUWING! Het toestel uitschakelen voordat u de 
Vario-opsteekkamp opsteekt.

●● Om de Vario-opsteekkam op te steken schuift u de borginrichting 
van de Vario-opsteekkam 5  voorzichtig in de middelste geleidings-
groef van het toestel tot u een weerstand waarneemt; druk nu op 
de insteltoets voor de snijdlengte 16  aan de achterzijde van het 
kamopzetstuk en stel de gewenste snijdlengte in. Verzeker dat de 
zijdelingse geleidingsrails zich onder de behuizinghelft bevinden. 
Wanneer nodig, gebruikt u beide handen.

●● Om af te nemen schuift u de Vario-opsteekkam voorzichtig met 
permanente druk op de insteltoets voor de snijdlengte 16  naar 
boven tot hij automatisch loskomt. Een onvoorzichtige handeling 
kan leiden tot het afbreken van de borginrichting.

Symbool Betekenis

 %-indicatie

 
Accubedrijfb

 Batterijcapaciteit gering 
Opvordering om opnieuw te laden

Laadprocedure of netbedrijf

Volledig geladen op het net

 
Inschakelblokkering actief

06. TRAVELLOCK – INSCHAKELVEILIGHEID
De baardsnijder kan eenvoudig beveiligd worden tegen onvrijwillige 
inschakeling, bijvoorbeeld wanneer u op reis bent.

OPMERKING: Bij beging van de laadprocedure wordt de Travellock- 
inschakelveiligheid automatisch geactiveerd.

Travellock activeren
1. De in-/uitschakelaar 3  langer dan 5 s ingedrukt houden.  

De schakelaarfunctie van de baardsnijder is vergrendeld en het  
toestel schakelt uit. In het LCD-display verschijnt een slotsymbool . 

2. Door herhaaldelijk kort te drukken (minder dan 5 s) op de in-/uitscha-
kelaar 3  controleren of de inschakelveiligheid actief is. Bij actieve 
inschakelveiligheid is in het display het slotsymbool  zichtbaar.

3. De in-/uitschakelaar is tijdelijk zonder functie, een onvrijwillige 
inschakeling van het toestel en het legen van de accu wordt verhin-
derd.
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08. REINIGING EN ONDERHOUD

GEVAAR! 
De stekkervoeding uit de contactdoos trekken voordat u het 
toestel reinigt.

WAARSCHUWING! 
Voor elke reiniging het toestel uitschakelen.

VOORZICHTIG!
Geen scherpe of krassende reinigingsmiddelen gebruiken.

OPMERKING: Het toestel na elk gebruik reinigen en oliën.

●● De Vario-opsteekkam afnemen, met water afspoelen en laten drogen 
voordat u hem weer op het toestel plaatst.

●● De behuizing van het toestel met een lichtjes bevochtigde doek 
afwrijven.

Snijdset reinigen en oliën
1. De snijdset met de duim naar achteren van het toestel afdrukken 

(zie Afb. C).
2. De haarresten met het geleverde penseel van de snijdset verwijderen.
3. De snijdset kan onder stromend water gereinigd worden. Laat hem 

goed drogen voordat u hem weer aanbrengt.
4. Een paar druppels olie op de snijkant van de snijdset aanbrengen. 

Eventueel overtollige olie met een zachte doek verwijderen. Alleen 
zuurvrije olie, bijvoorbeeld olie voor naaimachines, gebruiken.

5. Vanaf de achterzijde de snijdset voorzichtig op het toestel drukken 
tot het insluit.

09. BEWARING

GEVAAR! De netstekker uit het toestel trekken. De kabel niet 
rond het toestel wikkelen (gevaar voor kabelbreuk!)

●● Het toestel in een droge, stofvrije ruimte bewaren. 

Snijden met de Vario-opsteekkam
●● Met de Vario-opsteekkam kunnen de snijdlengte in 6 stappen 

veranderd worden. Bij een fijne instelling van 0,8 mm bedragen 
de snijdlengten 4 / 6 / 8 /10 /12 /14 mm. Andere tussenlengten door 
verandering van de fijne instelling zijn niet mogelijk.

OPMERKING: De snijdlengten komen alleen tot 
stand wanneer u het toestel met het oppervlak 
van de kam aanbrengt (zie Afb.). De fijne instel-
ling moet 0,8 mm bedragen.

Snijden zonder Vario-opsteekkam
●● Wanneer u de baard zonder Vario-opsteekkam zeer kort wilt snijden, 

kan de snijdlengte met de schuifschakelaar voor fijne instelling tus-
sen 0,8 en 2 mm ingesteld worden. De ingestelde snijdlengte wordt 
in het display getoond.

OPMERKING: De snijdlengten komen alleen 
tot stand wanneer u het toestel met het voorste 
korte snijdvlak aanbrengt – relatief steil (zie Afb.).

Snijden van bakkebaarden en contouren
●● Met de baardsnijder kunt u zonder Vario-opsteekkam in de fijne 

instellingen (0,8 /1,2 /1,6 / 2,0 mm) bakkebaarden of contouren 
snijden. Daarbij moet het toestel zodanig gehouden worden dat 
de snijdset naar het gezicht gekeerd is en van boven naar beneden 
gevoerd wordt.
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12. CONFORMITEITSVERKLARING
In overeenstemming met de Europese richtlijnen werd het 
CE-teken aangebracht.

De conformiteitsverklaring wordt bij de distribiteur bewaard: 
Aquarius Deutschland GmbH 
Weissenburger Str. 25 · 81667 München · DUITSLAND 
(Dit is geen serviceadres!)

13. AFVALVERWIJDERING
Het symbool hiernaast betekent dat het product in de 
Europese Unie gesorteerd verwijderd moet worden. Dit 
geldt voor het product en alle met dit symbool gekenmerkte 
accessoires. Gekenmerkte producten mogen niet via het 
normale huisvuil verwijderd worden, maar moeten naar een 
recyclinginstantie voor elektrische en elektronische toestellen 
gevoerd worden.

●● De in dit toestel vast geïnstalleerde lithium-ionen accu 
mag niet in het huisvuil komen. De accu moet vakkundig 
en correct verwijderd worden. Neem daarvoor contact op 
met de handel waar batterijen verkocht worden of met de 
gemeentelijke inzamelinstanties.

●● De accu moet uit het toestel genomen worden voordat hij 
verwijderd wordt.

●● Vaklui kunnen de demontageaanwijzingen bij de impor-
teur krijgen.

Verpakking
Wanneer u de verpakking wilt verwijderen, volg dan de milieu-
voorschriften in uw land.

Li-Ion

10. STORINGEN VERHELPEN

GEVAAR! In geen geval proberen het toestel zelfstandig te 
repareren. In geval van een storing de netstekker altijd uit de 
contactdoos trekken.

Storing: De volgende punten controleren:
Geen functie ●● Stroomverzorging tijdens het laden 

verzekerd?
●● Batterijen leeg?
●● Inschakelblokkering losgemaakt?
●● Stekkerverbindingen gecontroleerd?

Snijdset werkt stroef ●● Snijdset gereinigd en geolied?

Bij hier niet opgesomde storingen moet u zich tot ons servicecenter 
wenden. Reparaties aan het toestel alleen in een gespecialiseerde 
werkplaats laten uitvoeren. Afbeeldingen kunnen afwijken.

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Artikeltype CRR-623

Artikelnummer 15173011

Stekkervoeding:: 
Ingangsspanning 
Uitgangsspanning 
Beschermtype 
Beschermklasse 
Omgevingsvoorwaarden

 
100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A 
5,0 V ä, max. 1000 mA  
IP20 
⧈ II 
alleen toegelaten voor binnen

Baardsnijder: 
Ingangsspanning 
Herlaadbare batterijen 
Bedrijfstijd

 
5,0 V ä, max. 1000 mA 
1x 3,7 V Li-Ion (AA) 700 mAh 
ca. 60 minuten bij volledige lading

CARRERA is een geregistreerd handelsmerk. In het kader van productver-
beteringen behouden wij ons technische en optische veranderingen aan 
het toestel en aan het toebehoor voor.
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