
GRITSY 

Professionele tondeuse ontworpen voor de professional 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Beste klant, 
Bedankt voor de aankoop van ons product. 

Vanaf nu kunt u thuis een knipbeurt krijgen zonder naar de kapperszaak te gaan. 

Bereik opmerkelijke professioneel ogende gestileerde ontwerpen voor uw haar met 

de geweldige Gritsy Hair Clipper! Een must-have voor detailwerk aan haar, baarden en 

snorren. De Gritsy tondeuse heeft ultrascherpe precisietrimmesjes om u de beste 

stylingmogelijkheden te bieden! Omdat de Gritsy tondeuse snoerloos is, is hij zeer 

geschikt voor op reis. Zorg ervoor dat u en uw gezin er het hele jaar door scherp 

uitzien, terwijl u tijd en geld bespaart! 

 

Deze handleiding behandelt de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees 
deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt. 



OPGELET: 

Voordat de tondeuse de fabriek verlaat, wordt de scherpte van de mesjes getest. Er 

wordt zwarte katoenen draad gebruikt om menselijk haar te simuleren om te 

knippen. Als u een tondeuse ontvangt met zwarte pluisjes op het mes, is dit enkel 

een testresidu. Het product is splinternieuw. 

 PAKKET BESTAAT UIT:  
 

1x haarknipgereedschap 
4 x geleidekam (1,5/3/6/9 
mm) 1 x USB-oplaadkabel 
1 x reinigingsborstel  
1 x mes smeermiddel  
1 x gebruikershandleiding 

 
 

 SPECIFICATIE  
 

 
 

Professionel
e tondeuse 

Motor Snelheid: 7200 RPM 
Ingang: 5,0 V-1000 mA 

Uitgang: 5,0 V – 100 mA 

 

Batterij 

Batterij-type: 1200 mAh 

Oplaadtijd: 2 uur 

Werktijd: 3-4 uur 

Opladen USB-verbinding met 
adapter 

Vermogen: 5 W 

 

 

 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES  

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. 
 

• Deze haartrimmer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder 
en door personen met fysieke of mentale beperkingen of door onervaren 
personen, mits ze goed onder toezicht staan of geïnformeerd zijn over hoe 
ze de haartrimmer op een veilige manier kunnen gebruiken en de mogelijke 
gevaren. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd 
door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd 
de haartrimmer en de stroomadapter buiten het bereik van kinderen die 
jonger zijn dan 8 jaar. Laat kinderen niet spelen met de haartrimmer. 

• Deze haartrimmer is alleen bedoeld voor thuisgebruik en is ontworpen voor 
het knippen van mensenhaar en baarden. Gebruik het niet voor 

commerciële doeleinden of voor het trimmen van dierenbont. 



• Gebruik de tondeuse alleen met de originele stroomadapter en de bijgeleverde 
opzetkam. 

• Voordat u de adapter op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat 
het voltage dat op het typeplaatje staat, overeenkomt met het voltage in uw 

stopcontact. 

• Stel de haartrimmer (inclusief accessoires) niet bloot aan de buitenomgeving, 
extreme temperaturen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid of extreem 

stoffige omgevingen. 

• Plaats de haartrimmer (inclusief accessoires) niet in de buurt van 
verwarmingstoestellen, open vuur of andere apparatuur die een warmtebron 
is. 

Waarschuwing: 

Gebruik de tondeuse niet in bad of onder de douche. Reinig het niet 
onder de kraan, bespuit het niet met water of een andere vloeistof en 
dompel het niet onder in water of een andere vloeistof. 

• Laad de haartrimmer op en gebruik hem op voldoende afstand van het bad, de 
wasbak of andere containers gevuld met water. 

• Houd de tondeuse op voldoende afstand van ogen en kleding. 

• Koppel de voedingsadapter niet los van het stopcontact door aan het netsnoer 
te trekken. Dit kan de stroomadapter of het stopcontact beschadigen. Koppel 

de stroomadapter los van het stopcontact door aan de stekker te trekken. 

• Plaats het snoer van de stroomadapter niet over scherpe voorwerpen. 

• Gebruik de haartrimmer, opzetkam of de stroomadapter niet als deze 
beschadigd is. 

• Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, mag u de haartrimmer of een van de 
accessoires niet zelf repareren of op enigerlei wijze aanpassen. Neem voor alle 
reparaties contact op met een erkend servicecentrum. Door met het product te 

knoeien, loopt u het risico uw wettelijke rechten teniet te doen die voortvloeien 
uit onbevredigende prestaties of kwaliteitsgarantie. 

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het 
niet gebruikt, voordat u hulpstukken aanbrengt of verwijdert en ook voordat u 
het apparaat reinigt. 

• Gebruik uw apparaat nooit zonder op te letten! Haal de stekker van dit 

apparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact. 

• Gebruik het apparaat niet met een kapot snoer of stekker, of als het apparaat 
defect is, of is gevallen of hoe dan ook beschadigd. 

• Wikkel het snoer niet om het apparaat. 

• Elke service of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde 

servicevertegenwoordiger. 

• Niet buiten of in vochtige ruimtes gebruiken. 

• Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant zijn geleverd, kan leiden 

tot brand, elektrische schokken of letsel en schade aan het apparaat. 



• Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat nooit 

onderdompelen of in contact laten komen met water of andere vloeistoffen. 

Gebruik het apparaat niet met natte handen. Mocht het apparaat nat of vochtig 

worden of in water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 

Steek uw handen niet in het water. 

• Laat geen voorwerpen in een opening vallen en steek er geen voorwerpen in. 

• Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. 

 
WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog. 

 ONDERDELEN  
 

1. Hoofdeenheid 
2. Trimkop 
3. Plug 
4. Standaard 5 V UB-oplaadkabel 
5. Kammen (1,5/3/6/10 mm) 
6. Reinigingsborstel 
7. Standaard 5 V / USB-oplaadpoort 

 

 
 

 
1. Titanium keramische 

precisiemesjes 
2. Volledig metalen behuizing 
3. AAN/UIT-knop (ON/OFF) 

USB type-oplaadpoort 
4. T-type kop 
5. 1200 mAh Li-ionbatterij 
6. 5 W krachtige motor 



Als u de haartrimmer voor de eerste keer oplaadt of als u deze lange 

tijd (langer dan 3 maanden) niet hebt gebruikt, kan het volledig 

opladen meer tijd kosten. 

Opgelet: 

Gebruik de haartrimmer niet tijdens het opladen. 

 OPLADEN  
 

 
1. Steek de oplader in de achterkant van de tondeuse, sluit hem aan op de stroom om 

te beginnen met opladen. 
2. Het indicatielampje begint te knipperen, wat aangeeft dat het opladen begint. Als het 

apparaat volledig is opgeladen, gaat het groene lampje branden en stopt het met 
knipperen. 

 

OPGELET: 

• Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op OFF staat voordat u de haartrimmer 
oplaadt. 

• Nadat de haartrimmer op een stopcontact is aangesloten, gaat de led-
oplaadindicator branden. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur. 

 

 

• Koppel de opgeladen haartrimmer los van de stroomadapter en haal de 
stroomadapter uit het stopcontact. Nadat u de haartrimmer van de 
voedingsadapter hebt losgekoppeld, gaat de led-oplaadindicator uit. Een volledig 
opgeladen haartrimmer werkt ongeveer 3-4 uur. 

 
Aanbevelingen voor het bereiken van de langst mogelijke levensduur van de batterij: 

• Laad de haartrimmer op bij kamertemperatuur. 

• Laat de haartrimmer niet langer aangesloten op de stroombron dan nodig is om 
hem op te laden. 

• Wacht niet tot de haartrimmer helemaal leeg is. Het is beter om de batterij 
opnieuw op te laden voordat de batterij helemaal leeg is. 

• Bewaar de haartrimmer idealiter volledig opgeladen. 

• Als u de haartrimmer lange tijd niet gebruikt, laad deze dan minimaal eens per 6 
maanden op. 



 INSTALATIESTAPPEN  
 

1. Kies de juiste lengte van een kam. U 
kunt uit 4 verschillende maten kiezen: 

- 1,5 mm 
- 3 mm 
- 6 mm 
- 10 mm 

 

2. Monteer de kam; lijn de kam uit met de mesrand 
 

3. Duw iets naar voren om het te monteren. 
 
 
 
 

Demonteren; trek de kam omhoog (houd het uiteinde van de kam 
vast). 

 
 

 

BLAD VERWIJDEREN EN INSTALLATIE 

VERWIJDEREN 

Verwijder het blad met behulp van een 

schroevendraaier (niet meegeleverd) om 

de schroeven op de bladkop los te 

draaien. Zorg ervoor dat het blad niet op 

de grond valt (gebruik één hand om de 

kop vast te houden). 

INSTALLATIE 
 
 

De bladveer is uitgelijnd met de veer A op het blad van de kop B. 

 
 
 
 

Draai de schroef vast met een schroevendraaier en controleer of de 

bladkop stevig vastzit. 



AANDACHT! 

De eerste keer dat u het haar knipt, knipt u slechts een klein beetje totdat u gewend 

raakt aan hoe lang elke opzetkam het haar laat. Begin altijd met het plaatsen van de 

grootste opzetkam op de tondeuse en gebruik vervolgens kortere kammen als de 

gewenste lengte korter is. Onthoud dat tussen professionele knipbeurten door, het 

haar gelijkmatig over het hele hoofd groeit en een lichte trimbeurt aan de onderkant 

van de hals en zijkanten misschien alles is wat nodig is om die nette, goed verzorgde 

look te krijgen. 

 BEDIENINGSINSTRUCTIES  
 

Voordat u haar knipt; 
 

1. Uw tondeuse moet schoon, geolied en in perfecte staat zijn. 
2. Leg een handdoek of cape om de nek om kleding te bedekken. 
3. Plaats de persoon wiens haar moet worden geknipt op een kruk of stoel, zo dat 

de bovenkant van het hoofd ongeveer gelijk is met uw ooghoogte. 
4. Na het kammen van het haar om alle klitten te verwijderen, houdt u de 

tondeuse in een ontspannen, comfortabele grip. De grip helpt u een 
comfortabele, nauwkeurige snijcontrole te behouden. 

 

Let op: Om geleidekammen te bevestigen, houdt u de kam met de tanden omhoog. Klik 

de geleidekam stevig vast aan de onderkant van het mes van de tondeuse. 
 

GEBRUIK 

Nadat u de trimkam op de gewenste lengte heeft afgesteld, zet u de trimmer aan en 

beweegt u het uiteinde van het mes voorzichtig door uw baard/haar in langzame 

strijkbewegingen. 

 
Let op: u kunt uw baard helemaal afscheren door geen kam te bevestigen. Er moet 

echter voor worden gezorgd dat u geen krassen op uw huid maakt. 
 

 



LET OP: 

• Demonteer het product niet. 

• Er mag geen water worden gebruikt om de tondeuse te wassen, blijf uit de 
buurt van vocht tijdens het gebruik. 

• Gebruik alleen een licht vochtige doek of neutrale vloeibare zeep om het 

product te reinigen. 

• Laad het product nooit op in een omgeving van meer dan 40 °C of minder 
dan 0 °C. 

• Een lichte opwarming tijdens het gebruik of opladen is normaal. 

• Nadat de levensduur van de batterij is verstreken, verwijdert u de batterij 
en gooit u de batterij op een veilige manier naar de aangewezen 
recyclinglocatie. Dump het nooit zomaar ergens. 

 REINIGING EN ONDERHOUD  
 

 
Maak het mes schoon met een schoonmaakborstel. 

 
 

 
Onderhoud het mes voor of na gebruik door wat olie op de rode punten 

te druppelen, zoals op de foto links. 

 

 
 

OLIE 

De mesjes van uw nieuwe tondeuse moeten na elk knipbeurt 

worden geolied. Doe gewoon een paar druppels Clipper Oil op 

de mesjes op de punten A en B. Gebruik alleen de 

meegeleverde Clipper Oil die in de verpakking zit. Vanwege de 

hoge snelheid van uw tondeuse, moet de juiste soort olie 

worden gebruikt. Gebruik geen haarolie, vet of olie gemengd 

met kerosine of een ander oplosmiddel, aangezien het 

oplosmiddel zal verdampen en de dikke olie achterlaat, 

waardoor de mesjes langzamer gaan werken. 



 PROBLEEMOPLOSSEN  

 
Als uw trimmer niet lijkt op te laden, controleert u het volgende voordat u hem ter 
reparatie opstuurt: 

Als de trimmer niet werkt en volledig is opgeladen, zet u het apparaat AAN (ON) en 
knijpt of duwt u de mesjes handmatig. De olie kan tussen de mesjes zijn opgedroogd, 
waardoor ze tijdelijk aan elkaar kunnen blijven plakken. 

 
 

Instructies voor recycling en afvoer 

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander 
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan 
het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier 
om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. 
Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en 
ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is 
gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke 
recycling. 

 

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de 
toepasselijke EG-richtlijnen. 


