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ACCU-TONDEUSE  
GEFELICITEERD MET UW AANKOOP  
Hartelijk dank voor uw vertrouwen bij de aankoop van dit product. Wij weten zeker dat het u 
zal bevallen.  

atencionalcliente@jocca.eu  
OVERZICHT:  

 
1. Opzetstukken:  
-1.1. = 13 – 15 mm  
-1.2. = 10 – 12 mm  
-1.3. = 7 – 9 mm  
-1.4. = 4 – 6 mm  
2. Olie (voor het smeren van het mesje)  
3. Reinigingsborstel  
4. Mesje  
5. Aan-uitschakelaar  
6. Snoer en stekker  

 
VEILIGHEIDSADVIEZEN  

 
-Deze adviezen zijn heel belangrijk, lees ze nauwkeurig door voor u het apparaat gaat 
gebruiken en bewaar ze voor raadpleging in de toekomst.  



-JOCCA is niet aansprakelijk voor inadequaat gebruik van het product of voor andersoortig 
gebruik, dat niet in deze gebruiksaanwijzing omschreven wordt.  
-Dit artikel is alleen geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat niet buiten gebruiken. 
Beschermen tegen zon, regen, sneeuw etc., omdat deze weersinvloeden de functies van het 
apparaat nadelig kunnen beïnvloeden.  
-Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen boven de 8 jaar, door personen met een 
lichamelijke of geestelijke beperking of door personen met weinig ervaring, mits een veilige 
omgang gegarandeerd kan worden en de bestaande risico’s goed uitgelegd worden of 
wanneer er onder toezicht mee gewerkt wordt. Het apparaat is geen speelgoed voor 
kinderen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen onder 8 jaar 
zonder toezicht van een volwassene plaatsvinden.  
-Het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar bewaren.  
-Het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen houden.  
-Mocht uw apparaat in het water gevallen zijn of met andere vloeistoffen in contact 
gekomen zijn, gebruik het apparaat dan niet en probeer het apparaat niet te repareren. 
Breng het naar de technische dienst van JOCCA.  

-Voor uw veiligheid en voor het juist functioneren van het apparaat dient u altijd originele 
reserveonderdelen en toebehoren van JOCCA te gebruiken.  
-Plaats het apparaat niet in de buurt van een warme gashaard of elektrische haard. Plaats 
het ook niet in de buurt van een warme oven of magnetron.  
-Raak nooit het mesje aan en voorkom contact met de huid, omdat het scherp is.  
-Gebruik nooit de of als de kamtanden beschadigd zijn, aangezien dit schade kan 
veroorzaken.  
-Gebruik de tondeuse niet bij huiduitslag.  
-Als u het haar van uw huisdier wilt scheren, moet u weten dat deze tondeuse alleen 

bedoeld is voor het knippen en bijwerken van haar. 

 
OPMERKING OVER DE BATTERIJ  

 
-Gooi batterijen alleen weg bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.  
-Wilt u het apparaat weggooien, denkt u er dan aan om eerst de batterijen te verwijderen.  
-Houd het batterijvak uit de buurt van vuur of hitte.  
-Gooi batterijen niet in het vuur en stel het bedieningselement niet bloot aan direct zonlicht.  
-Als de batterij lekt, mag u deze nooit direct met uw handen aanraken.  
-Het apparaat dient bij het verwijderen van de batterij van de adapter te worden gehaald.  
-De batterij moet veilig worden verwijderd voor afvalverwerking. 

 
BEDIENING & REINIGING  

 
1. Steek de oplaadkabel in het apparaat en in een stopcontact. De felgekleurde led geeft nu 
weer dat het apparaat opgeladen wordt.  
Let op: zorg ervoor, dat het apparaat tijdens het laden uitgeschakeld is.  
Opmerking:  
wij adviseren het apparaat 8 uur lang op te laden, voordat het voor het eerst gebruikt wordt.  
2. Kam de te snijden haren eerst grondig door.  



3. Kies een van de opzetstukken en steek dit op het apparaat: druk de opzetbehuizing 
vervolgens stevig aan tot u een klik hoort. De opzet dient nu stevig op het apparaat te zitten.  
Opmerking:  
er zijn opzetstukken voor 4 – 6 mm, 7 – 9 mm, 10 – 12 mm en 13 – 15 mm. Op de 
opzetstukken staat altijd de minimale lengte, zo vindt u snel de opzet voor de gewenste 
lengte.  
4. Schakel het apparaat in door de aan-uitschakelaar te verschuiven.  
5. Plaats de tondeuse langzaam en voorzichtig op het haar om te scheren.  
6. Schakel het apparaat vervolgens weer uit.  

 
REINIGING EN ONDERHOUD  

 
-Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddel dat het apparaat kan beschadigen. Gewoon 
afnemen met een vochtig doekje.  
-Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.  
-Reinig het apparaat na elk gebruik om te voorkomen dat vet en vuilresten zich ophopen.  

 
TECHNISCHE GEGEVENS  

 
220-240V 50/60Hz 15W  
2.4V (2 x AAA 1.2V 600mAh)  
NI-MH-batterij (nikkel-metaalhydride)  
Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2014/35/EU met betrekking tot laagspanning en richtlijn 

2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. 

 
MILIEUBESCHERMING - RICHTLIJN 2012/96 / CE  

 
Dit product is ontworpen en gemaakt met hoogwaardige onderdelen en materialen die 
gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Als u een symbool met een doorgestreepte 
afvalbak op een product ziet, betekent dit, dat het product aan de Europese richtlijn 
2012/96/EG voldoet. U dient zich over het recyclingsysteem voor elektrische en 
elektronische producten in uw woonplaats te laten informeren. Volg de plaatselijke 
voorschriften en gooi dit soort gebruikte producten niet weg in het huishoudafval. Een 
zorgvuldige recycling van het gebruikte product zal bijdragen aan het voorkomen van 
negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen. 
 

 
Verpakking  
Dit symbool betekent dat de verpakking recyclebaar is en in de juiste container weggegooid 

kan worden. 



                                                                                                                                                                                                                                       
Elektrische en elektronische apparatuur                                                                                                                                                                                                      

Dit symbool betekent dat het apparaat niet in het huishoudafval weggegooid mag worden. 

In plaats daarvan dient u het elektrische apparaat bij het plaatselijke afvaldepot af te geven. 

Door de juiste afvalverwerking kunnen onderdelen van het apparaat hergebruikt worden en 

wordt het milieu niet belast. 

 



 

 

 


