
 
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR SE -200 CLIPPER PRO 
 

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 één 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 en onbevoegden. 
- Gebruik de scheermachine alleen waar hij voor bedoeld is. 
- De SE 200 is geschikt voor het bijscheren van kleine oppervlaktes bij honden en 

paarden! 
 

 
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, 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 (SCHEERKOP) 
 

- Bij de SE 200 tondeuse kunt u verschillende scheerlengtes kiezen door in            
te stellen op de tondeuse of door de bijgeleverde opzetstukken te gebruiken. 

- Als u het scheerblad wilt verwisselen zet u de tondeuse in de stand “off ”en de 
scheerdiepte op de machine op 2mm. 

- U kunt dan zoals aangegeven op de afbeelding het blad naar achteren klikken. 
- Om het scheerblad terug te plaatsen doet u hetzelfde totdat u de klik hoort en het 

blad vastzit. 
 
 
 
 
 



 
 
GEBRUIK VAN DE OPZETSTUKKEN 
 

- Zet de scheerdiepte op de machine op 0,8 mm en kies het benodigde opzetstuk. Klik 
hem vast totdat deze recht op de tondeuse zit. 

- Bij het opzetten en verwijderen van een opzetstuk moet de tondeuse uitstaan. 
 
 
HET OPLADEN  VAN DE BATTERIJ EN GEBRUIK VAN DE CLIPPER 
 
 

- Zorg dat de clipper uit staat als u de batterij gaat opladen. 
- De eerste keer wordt aangeraden om de batterij 12 uur op te laden.  
- Voor het eerste gebruik de messen olieën met bijgeleverde olie,en dit tijdens het 

scheren regelmatig herhalen. 
- Na het gebruik heeft de batterij ongeveer 8 uur nodig om op te laden,afhankelijk van 

de kwaliteit van de batterij. 
- Bij een volledig opgeladen accu kunt u de machine ± 45 min. gebruiken. 

 
 
ATTENTIE 
 
 

- Let op dat u tijdens het laden van de batterij de contactpunten niet aanraakt. 
- Laad de batterij pas bij als hij helemaal leeg is,dit om de levensduur te verlengen. 
- Ook  kunt u de clipper met  het snoer erin gewoon gebruiken. 
- Ontdoe u van de machine en batterij op een voor het milieu verantwoorde manier. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
      -     Batterijlader                            230 V         50 Hz 
      -     Clipper                                     2,4 V    CC-3 W 
 
GARANTIE 
 

De garantieperiode is 12 maanden na aankoopdatum op 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. 
Door verkeerd gebruik geen garantie op de batterij. 
In geval van een klacht de scheermachine, samen met het aankoopbewijs (kopie),   
naar het verkoopadres of het hieronder vermelde serviceadres opsturen. 
 
 

            Serviceadres:  
                           
 Sectolin 

Parkweg 115 
7545 MV Enschede 
Tel.: 053 - 431 21 60 


