
Body Bare AFPR-101 

Gefeliciteerd met uw aankoop van de oplaadbare Body Bare AFPR-101.
Lees eerst deze handleiding aandachtig voordat U het scheerapparaat gaat
gebruiken.
Houd de handleiding in de buurt voor het geval dat.

Belangrijke veiligheid instructies:
Wanneer u een elektrisch  apparaat gebruikt gelden de basis veiligheidregels zoals
die voor elk elektrisch apparaat gelden. Dit scheerapparaat is ontwikkeld voor
220V. 

! Gevaarlijk !
� Haal nooit het apparaat uit elkaar of probeer zelf iets te repareren, u kunt

daardoor ernstige verwondingen oplopen. Laat dit over aan een geschoolde
monteur.

� Gebruik bij het schoonmaken van het apparaat NOOIT water, en vermijd
tijdens het schoonmaken en gebruik plaatsen waar het in contact zou kunnen
komen met water zoals een badkamer. Bewaar het ook nooit op een vochtige plaats, anders zou u een
elektrische schok op kunnen lopen.

! Waarschuwing !
� Ga nooit zomaar tegen bovenkant van het scheerapparaat drukken, dit zou kunnen leiden tot het breken

van het hulsel en dat zou wederom schade tot de huid tot gevolg kunnen hebben.
� We adviseren u om eerst de bovenkant en de mesjes te controleren op vervorming of schade voordat u

het scheerapparaat gaat gebruiken. Anders zou uw huid daardoor schade kunnen ondervinden.
� Gebruik het scheerapparaat alleen als scheerapparaat en nergens anders voor !

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruiken van het apparaat:
 Gebruik bij het schoonmaken van het omhulsel een vochtig doekje en geen agressieve stoffen. Gebruik
geen verdunner of oplosmiddelen want deze zouden het plastic gedeelte van het scheerapparaat kunnen
beschadigen.
Gebruik niet teveel olie wanneer u het scheerapparaat heeft schoongemaakt.
U MOET DROOG SCHEREN
 U MOET BABY OF TALK POEDER GEBRUIKEN BIJ HET SCHEREN, OMDAT DIT HET BESTE

RESULTAAT GEEFT.
WE LEVEREN EEN KLEIN FLESJE MET BABY POEDER BIJ HET SCHEERAPPARAAT. GEBRUIK

HET ELKE KEER. HERVUL HET MET BABY POEDER OF TALK POEDER.

 Stekker
De Body Bare kannen worden opgeladen met 220V, zonder adapter. De standaard
aansluiting van de Body Bare past echter niet in een staandaard Nederlands en Belgisch
stopcontact. Bij de Body Bare wordt daarom een losse stekker geleverd. Deze stekker
wordt apart van de  Body Bare verzonden.
LET OP: Alleen bij bestellingen via Webvrouw.nl wordt een passende stekker

meegeleverd!!!
Heeft u uw Body Bare ergens anders gekocht dan heeft u waarschijnlijk geen stekker. In dat geval kunt u de
Body Bare eventueel opladen met reisadapter. In dat geval kunt u de Body Bare moeilijk neerleggen tijdens
het laden. De meest veilige manier van opladen is met de meegeleverd stekker. 



Hoe gebruik je het scheerapparaat

Verwijder het kapje en druk het aan/uit knopje omhoog.

Strooi BABY of TALK POEDER op de droge huid die u wilt gaan scheren. Scheer altijd voordat u gaat
douchen of in bad gaat, omdat de huid droog moet zijn.

Breng voorzichtig het scheergedeelte in contact met de huid in een rechte hoek, trek de huid strak en
beweeg het scheerapparaat tegen de haartjes in.

� Wanneer u scheert druk dan niet te hard met het apparaat op de huid, anders zal het apparaat
beschadigen en zullen de mesjes eerder bot worden.

� Bij het scheren van gevoelige plekken zoals de kin moet u ervoor zorgen om  de huid steeds zo glad
mogelijk te houden, dit kunt u doen door de huid met uw hand te strekken. Wanneer u de keel scheert
rek dan uw kin zoveel mogelijk naar voren.

� Wanneer u het scheerapparaat gebruikt met een beschadigde bovenkant, kan dit krassen of
beschadigingen van de huid tot gevolg hebben. In dat geval kunt u de bovenkant vervangen door een
nieuwe (deze zijn los te verkrijgen evenals de mesjes).

Schakel het scheerapparaat altijd uit als u het niet gebruikt en maak de mesjes schoon. Plaats vervolgens het
kapje er weer op om het apparaat tegen vuil te beschermen.

Disclaimer
Deze handleiding is ontwikkeld door Webvrouw.nl en gebaseerd op de oorspronkelijke engelstalige handleiding zoals
wordt geleverd bij de  Body Bare. Aan de tekst van deze handleiding kan de gebruiker van de  Body Bare geen rechten
ontlenen. Tevens is Webvrouw.nl niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het gebruik van de Body Bare.

Copyright
Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze handleiding is uitsluitend
toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van  Webvrouw.nl . Toestemming kan worden verleend voor niet-
commerciële doeleinden mits voorzien van volledige bronvermelding.


