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ALGEMEEN
Gebruiksaanwijzing lezen en 
bewaren

Deze gebruiksaanwij-
zing hoort bij de oplaad-
bare sonische tanden-

borstel (hierna gewoon 
‘tandenborstel’ genoemd). Ze be-
vat belangrijke informatie over 
de inbedrijfstelling en gebruik.

Lees de gebruiksaanwijzing, en 
dan vooral de veiligheidsinstruc-
ties, zorgvuldig door voordat u 
deze tandenborstel gebruikt. 
Wanneer u deze gebruiksaanwij-
zing niet volgt, kan dit ernstige 
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letsels of schade aan de tanden-
borstel tot gevolg hebben. 

De gebruiksaanwijzing is geba-
seerd op de normen en regels 
die in de Europese Unie gel-
den. Let in het buitenland ook 
op landspecifi eke richtlijnen en 
wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing 
voor verder gebruik. Wanneer 
u de tandenborstel aan iemand 
anders doorgeeft, doe er dan 
ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Legenda
De volgende symbolen en sig-
naalwoorden worden in deze 
gebruiksaanwijzing, op het arti-
kel of op de verpakking gebruikt.

WAARSCHUWING! Dit signaalsym-
b o o l / - w o o r d 

duidt op een gevaar met een 
matig risiconiveau, dat, indien 
niet vermeden, kan leiden tot de 
dood of een ernstig letsel.

VOORZICHTIG! Dit signaalsym-
b o o l / - w o o r d 

duidt op een gevaar met een ge-
ring risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, kan leiden tot lichte 
of matige verwondingen.

OPMERKING! Dit signaalsym-
b o o l / - w o o r d 

waarschuwt voor mogelijke ma-
teriële schade.

Dit symbool geeft u nutti-
ge bijkomende informati-

on over de installatie of over de 
bediening.
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VEILIGHEID
Gebruik volgens de  
voorschriften
De tandenborstel is uitsluitend 
bedoeld om tanden mee te poet-
sen. Ze is uitsluitend bedoeld 
voor privégebruik en is niet ge-
schikt voor commercieel gebruik.
Gebruik de tandenborstel alleen 
maar zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing.
Elk ander gebruik wordt be-
schouwd als oneigenlijk gebruik 
en kan leiden tot materiële scha-
de of zelfs persoonlijk letsel. De 
tandenborstel is geen speel-
goed.
De fabrikant of leverancier aan-
vaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade veroorzaakt door 
onjuist of verkeerd gebruik.

Conformiteitsverkla-
ring (zie hoofdstuk 
“Conformiteitsverkla-

ring”). Met dit symbool gemar-
keerde producten voldoen aan 
alle toepasselijke Gemeen-
schapsvoorschriften van de 
Europese Economische Ruimte.

Het zegel ‚Veiligheid 
gekeurd‘ (GS-teken) 
bevestigt dat dit artikel 

voldoet aan de eisen van de 
Duitse productveiligheidswet.

Beschermingsgraad IP67: Stof-
dicht en volledige bescherming 
tegen aanraking van stroomvoe-
rende delen. Tijdelijk waterdicht 
(30 minuten op 1 meter water-
diepte bij omgevingsdruk).

Beschermingsklasse II /  
(laadstation):

Bedrijfsmiddel met versterk-
te of dubbele isolatie tussen de 
netstroomkring en uitgangs-
spanning. 
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Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING!
Gevaar voor 
een elektrische 
schok!

Een defecte elektrische installa-
tie of te hoge netspanning kan 
leiden tot elektrische schokken.
− Sluit het laadstation alleen 

aan wanneer de netspanning 
van het stopcontact overeen-
komt met de specifi caties op 
het typeplaatje.

− De voedingskabel van 
het laadstation kan 
niet worden vervan-
gen. Bij beschadiging 
moet het laadstation 
worden weggegooid.

− Sluit het laadstation alleen op 
een gemakkelijk toegankelijk 
stopcontact aan zodat u het in 
geval van storing snel van het 
elektriciteitsnet kan halen.

− Gebruik de tandenborstel en-
kel binnenshuis.

− Breng geen veranderingen 
aan de tandenborstel of aan 
het netsnoer aan.

− Gebruik de tandenborstel 
en het laadstation niet als ze 
zichtbare schade vertonen of 
als het netsnoer of de stek-
ker defect is, dit om gevaar te 
voorkomen.

− Laat alle reparaties over aan 
vakmensen. Neem hiervoor 
contact op met een gespeci-
aliseerde werkplaats. Bij zelf 
uitgevoerde reparaties, on-
deskundige aansluiting of 
verkeerde bediening zijn aan-
sprakelijkheid en garantie uit-
gesloten.

− Bij reparaties mogen enkel 
onderdelen worden gebruikt 
die overeenkomen met de 
oorspronkelijke specifi caties 
van het apparaat. In deze 
tandenborstel bevinden zich 
elektrische en mechanische 
onderdelen die essentieel zijn 
om te beschermen tegen de 
gevaren van dit apparaat.
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− Maak geen knik in de voe-
dingskabel en leg de kabel 
niet over scherpe randen.

− Plaats de tandenborstel en 
het laadstation zo dat ze niet 
in het bad of in een wastafel 
kunnen vallen.

− Grijp nooit naar elektrische 
apparaten die in het water 
gevallen zijn. Trek in zo’n geval 
onmiddellijk de stekker uit.

− Gebruik de voedingskabel 
nooit om het apparaat te dra-
gen.

− Zorg ervoor dat kinderen geen 
voorwerpen in het laadstation 
of in het handstuk steken.

− Laad de tandenborstel alleen 
op met het meegeleverde 
laadstation.

− Trek de netadapter uit het 
stopcontact: wanneer u het 
laadstation niet gebruikt, na 
het laadproces, voor u de tan-
denborstel reinigt of wegzet, 
wanneer er zich een storing 
zich voordoet, bij onweer.

− Het laadstation mag niet wor-
den gebruikt met een externe 
timer of een aparte afstands-
bediening.

− De omgang met vloeistoffen 
in combinatie met elektrische 
apparaten vereist de hoogste 
aandacht.

− Dompel noch het laadstation, 
noch de voedingskabel noch 
de netstekker in water of an-
dere vloeistoffen. Het laadsta-
tion mag niet worden bloot-
gesteld aan waterdruppels of 
spatwater.

− Raak de netstekker nooit aan 
met vochtige handen.

− Stekker nooit uit het stopcon-
tact trekken door aan de voe-
dingskabel te trekken, maar 
altijd aan de stekker trekken.

− Houd het laadstation, de tan-
denborstel, de netstekker en 
de voedingskabel uit de buurt 
van open vuur en hete opper-
vlakken.
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WAARSCHUWING!

Risico’s voor kinderen en per-
sonen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of geeste-
lijke capaciteiten (bijvoorbeeld 
gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid, oudere personen 
met een beperking van hun 
lichamelijke en geestelijke ca-
paciteiten) of een gebrek aan 
ervaring en kennis (bijvoor-
beeld oudere kinderen).

− Dit artikel kan door 
kinderen en perso-
nen met verminderde 
lichamelijke, zintuig-
lijke of geestelijke ca-
paciteiten of personen 
met onvoldoende er-
varing en kennis wor-
den gebruikt indien zij 
onder toezicht staan 
of geïnstrueerd zijn 
in het veilige gebruik 
van het apparaat en ze 

de risico’s die daarmee 
verbonden zijn begrij-
pen. De reiniging en 
het onderhoud door 
de gebruiker mogen 
niet zonder toezicht 
door kinderen worden 
uitgevoerd.

− Kinderen mogen niet 
met de tandenborstel 
spelen.

− Laat kinderen niet spelen met 
de verpakkingsfolie. Kinderen 
kunnen er bij het spelen in 
verstrikt geraken en stikken.

WAARSCHUWING! Explosiegevaar!

Accu’s kunnen exploderen wan-
neer ze sterk verhit worden.
− Verhit geen accu’s en gooi ze 

niet in open vuur.

VOORZICHTIG! Risico op letsel!

Een onjuist gebruik van de tan-
denborstel kan leiden tot letsels.
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− Vermijd warmteophoping 
door de tandenborstel zo te 
plaatsen dat de warmte van 
de behuizing goed kan wor-
den afgevoerd.

− Breng de voedingskabel, het 
laadstation en de tandenbor-
stel niet in aanraking met hete 
onderdelen.

− Gebruik de tandenborstel niet 
meer wanneer de kunststof 
onderdelen van de tanden-
borstel scheuren of barsten 
hebben of vervormd zijn.

− Leg de stroomkabel zo dat nie-
mand erover kan struikelen.

− Vervang versleten of bescha-
digde borstelkoppen onmid-
dellijk om letsels in de mond 
en schade aan de tanden te 
voorkomen.

− Volg de tips voor het tanden-
poetsen.

OPMERKING! Gevaar  
voor schade!

Onjuist gebruik van de tanden-
borstel kan leiden tot beschadi-
gingen aan de tandenborstel.
− Laat het handstuk niet vallen. 

Wanneer dat toch gebeurt, 
stop dan met het gebruik van 
de tandenborstel. Laat de tan-
denborstel controleren door 
een geautoriseerd service-
centrum.

− Schakel de tandenborstel uit 
wanneer u de borstelkoppen 
wilt wisselen.

− Plaats het laadstation op een 
goed toegankelijk, egaal, 
droog, hittebestendig en vol-
doende stabiel werkvlak.
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VOORBEREIDING
Tandenborstel en inhoud van 
de levering controleren

OPMERKING! Gevaar  
voor schade!

Als u de verpakking onvoorzich-
tig opent met een scherp mes 
of andere scherpe voorwerpen, 
kan de tandenborstel snel be-
schadigd raken.
− Wees zeer voorzichtig bij het 

openen.
1. Neem de tandenborstel uit de 

verpakking.
2. Controleer of de levering vol-

ledig is (zie OMVANG VAN DE 
LEVERING/ONDERDELEN PRO-
DUCT).

3. Controleer of de tandenbor-
stel of de afzonderlijke delen 
beschadigingen vertonen. 
Als dit het geval is, mag u de 
tandenborstel niet gebruiken. 
Wend u tot de fabrikant via het 
serviceadres op de garantie-
kaart.

Tandenborstel en borstelkop-
pen reinigen
1. Reinig de tandenborstel met 

een licht bevochtigde doek 
om mogelijke verpakkings- 
en productieresten te verwij-
deren.

2. Spoel de borstelkoppen onder 
stromend water af en veeg ze 
droog.
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OMVANG VAN DE LEVERING/ONDERDELEN PRODUCT

MASSAGE

SOFT

NORMAL

1

2

3

4

5

6

7

8

2

10

9
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1 Borstelkop

2 Borstelopzetstuk

3 Led-functiecontrolelampje

4 Aan-uitschakelaar

5 Opbergvak

6 Voedingskabel

7 Laadstation

8 Handvat

9 Opzetstuk voor fl osdraad

10 Interdentale borsteltjes

  - Oorspronkelijke gebruiks-
aanwijzing/garantiebewijs
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Laadstation opstellen
1. Plaats het laadstation 7 op een 

vlakke, droge en schone on-
dergrond.

2. Zorg ervoor dat er zich in de 
onmiddellijke omgeving van 
de voorziene standplaats een 
stopcontact bevindt. Wikkel 
het netsnoer 6 helemaal af.

3. U kunt drie borstelkoppen die 
u niet nodig hebt in het op-
bergvak 5 opbergen.

4. Steek de stekker in een vol-
gens de regels geïnstalleerd 
stopcontact.

Accu opladen
Na de eerste ingebruikname 
wordt het volledige accuvermo-
gen pas bereikt nadat de accu 
meer keren is opgeladen en ont-
laden. Overladen van de accu is 
uitgesloten.
Als de accu is opgeladen, pakt u 
het handvat 8 van het laadstati-
on 7 en trekt u de netstekker van 
het laadstation uit het stopcon-
tact.

Het is het beste voor het onder-
houd van de accu, als u de accu 
pas weer oplaadt, als hij ontla-
den is. Anders verkort u de le-
vensduur van de accu.

Het laden gebeurt via in-
ductie en kan door meta-

len voorwerpen in de buurt van 
het laadstation worden beïn-
vloed. Houd een afstand van 
minstens 10 cm aan tussen het 
laadstation en metalen voorwer-
pen.

1. Plaats het handstuk op het 
laadstation. Het led-functie-
controlelampje 3 knippert 
groen.

 De tandenborstel wordt nu 
opgeladen. Het is heel nor-
maal dat het handvat tijdens 
het opladen warm wordt.

2. Laad de accu vóór het eerste 
gebruik ongeveer 24 uur op. 
Alle hiernavolgende laadpro-
cessen zullen na ongeveer 16 
uur zijn afgesloten.
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 Het led-functiecontrolelamp-
je 3 geeft u informatie over de 
stand van het laadproces:

 knippert groen   
–> accu wordt opgeladen

 brandt continu groen  
–> accu is volledig opgeladen.

 knippert rood   
–> accu moet opgeladen wor-
den.

3. Trek na het laadproces de 
netstekker uit het stopcontact.

U hebt de tandenborstel 
met succes opgeladen en 

kunt hem inschakelen nadat u 
hem van het laadstation hebt af-
genomen.

BEDIENING
De levering omvat drie borste-
lopzetstukken 2, een interden-
taal borsteltje 10 en een opzet-
stuk voor fl osdraad 9.

Borstelopzetstuk gebruiken
Met het borstelopzetstuk 2 kunt 
u uw tanden dagelijks poetsen. 
Dit dient u minstens tweemaal 
per dag gedurende telkens 2 mi-
nuten te doen.

VOORZICHTIG! Risico op letsel!

Een onjuist gebruik van de tan-
denborstel kan leiden tot letsels.

− Oefen tijdens het tandenpoet-
sen niet te veel druk op de 
tandenborstel en de tanden.

− Tijdens de eerste paar keer dat 
u de tandenborstel gebruikt, 
kan het tandvlees bloeden. 
Zoek een tandarts op als het 
tandvlees langer dan 14 da-
gen bloedt.

1. Let erop dat de tandenborstel 
opgeladen is.
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5. Zet de borstelkop op een tand.
6. Schakel de tandenborstel in 

met de aan-uitschakelaar 4.

Tips voor het tanden-
poetsen:

• Laat een zo klein mogelijke af-
stand tot het tandvlees.

• Poets in kleine draaibewegin-
gen.

• Poets tot in de interdentale 
ruimten.

• Poets de boven- en de onder-
zijde van de tanden en het 
binnen- en buitenoppervlak 
van de tanden zonder druk uit 
te oefenen.

7. De volgende functies kunnen 
worden opgeroepen door de 
aan-uitschakelaar 4 binnen 5 
seconden na het inschakelen 
kort in te drukken:

2. Steek het gewenste borste-
lopzetstuk zo op het handstuk 
8 dat de aandrijfas 11 in het 
opzetstuk grijpt.

MASSAGE

SOFT

NORMAL

11

8

1

4

 Het opzetstuk er volledig op-
drukken. De borstelkop 1 dient 
in de richting van de aan-uit-
schakelaar 4 te wijzen.

3. Houd de borstelkop kort in 
schoon water om hem te be-
vochtigen.

4. Breng een dot tandpasta ter 
grootte van een erwt aan op 
de borstelkop.
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Led-func-
tiecontrole-
lampje

Betekenis Beschrijving

kort  
indruk-
ken

brandt rood Vibratie

30.000 keer 
per minuut

De tandenborstel trilt 
en houdt telkens na 
circa 30 seconden een 
korte pauze. Als u uw 
tanden in 4 poetsge-
deelten onderverdeelt 
en elk gedeelte circa 30 
seconden poetst, be-
reikt u de aanbevolen, 
gelijkmatige poetsduur 
van 2 minuten.

kort  
indruk-
ken

brandt 
oranje

Soft

Vibratie 
40.000 keer 
per minuut

kort  
indruk-
ken

brandt 
groen

Massage

Intervaltril-
ling 30.000 
keer per 
minuut

De tandenborstel trilt 
in intervallen en neemt 
telkens na ca. 30 secon-
den een korte pauze.

8. Als de tandenborstel langer 
dan 54 seconden wordt inge-
schakeld, is één enkele druk 
op de aan-uitschakelaar 4 vol-
doende om de tandenborstel 
uit te schakelen.

 Druk nogmaals op deze 
schakelaar om de tan-

denborstel in te schakelen 
met het laatst gebruikte pro-
gramma.

9. Houd de borstelkop onder 
schoon, stromend water.
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VOORZICHTIG! Risico op letsel!
Een onjuist gebruik van de tan-
denborstel kan leiden tot letsels.
− Wees voorzichtig tijdens het 

fl ossen. U kunt uw tandvlees 
gemakkelijk verwonden.

1. Neem een ca. 10 cm lang stuk 
van een in de handel verkrijg-
bare fl osdraad en wikkel het 
ene einde 3 tot 4 keer rond het 
wieltje onder de beugel.

2. Leid de fl osdraad strak over 
beide beugels.

3. Wikkel het andere uiteinde 
opnieuw 3 tot 4 keer rond het 
wieltje.

4. De fl osdraad moet tussen de 
beide beugels gespannen zijn 
en mag bij het poetsen van de 
interdentale ruimten niet los-
gaan.

5. Breng bij uitgeschakelde tan-
denborstel de fl osdraad tus-
sen twee tanden in.

6. Schakel de tandenborstel in 
(functie 1 (rood) of 2 (geel)) en 
reinig alle interdentale ruim-

10. Schakel de tandenborstel in.

11. Als de borstelkop is gereinigd, 
schakelt u de tandenborstel 
weer uit.

12. Trek de borstelkop van het 
handvat af en spoel deze 
grondig onder stromend wa-
ter. Klop hem vervolgens met 
de opnameopening krach-
tig tegen een handdoek en 
droog hem af.

Interdentale borsteltjes  
gebruiken
Met het interdentale borsteltje 10 
kunt u de interdentale ruimten, 
de kauwvlakken van de kiezen 
of tandprotheses/tandstangen 
poetsen. Bij vrijliggende tand-
halzen raadpleegt u voor het ge-
bruik uw tandarts.

Opzetstuk voor fl osdraad 
gebruiken
Met het opzetstuk voor fl osdraad 
9 kunt u fl osdraad effectief ge-
bruiken.
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OPMERKING! Gevaar voor 
schade!

Wanneer u ongeschikte schoon-
maakmiddelen gebruikt, kunt u 
de tandenborstel en het laadsta-
tion beschadigen.
− Gebruik geen agressieve rei-

nigingsmiddelen, borstels 
met metalen of nylon borstel-
haren en geen scherpe of me-
talen reinigingsvoorwerpen 
zoals messen, harde spatels 
en dergelijke. Deze kunnen 
het oppervlak beschadigen.

1. Trek de netstekker van het 
laadstation voor de reiniging 
uit het stopcontact.

2. Veeg het laadstation 7 en de 
tandenborstel af met een 
lichtjes bevochtigde doek.

3. Maak de tandenborstel regel-
matig schoon en verwijder 
alle tandpastaresten va het 
opzetstuk en het handstuk 8.

4. Vervang de opzetstukken om 
de 3 maanden.

ten door de tandenborstel op 
en neer te bewegen.

Opbergvak
Op het laadstation bevindt zich 
een opbergvak 5 waarin u maxi-
maal 3 borstelkoppen kunt be-
waren.

Alleen volledig droge bor-
stelkoppen in het opberg-
vak bewaren.

SCHOONMAKEN

OPMERKING! Gevaar voor 
kortsluiting!

Vloeistoffen die in de behuizing 
zijn binnengedrongen kunnen 
een kortsluiting veroorzaken.
− Dompel het laadstation niet 

onder in vloeistoffen en ge-
bruik geen stoomreiniger. Het 
laadstation en de tandenbor-
stel zouden daardoor bescha-
digd kunnen worden.

− Zet het laadstation en de tan-
denborstel niet in de afwas-
machine. U zou deze daardoor 
vernielen.



18

1. Houd de uitgeschakelde 
aan-uitschakelaar ingedrukt 
tot het led-functiecontrole-
lampje groen knippert.

2. De tandenborstel kan nu door 
kort drukken op de aan-uit-
schakelaar niet meer worden 
ingeschakeld.

3. U kunt de aan-uitschakelaar 
weer activeren door de scha-
kelaar opnieuw ingedrukt te 
houden tot de tandenborstel 
zich inschakelt.

4. U kunt de aan-uitschakelaar 
ook weer activeren door de 
tandenborstel op het op het 
elektriciteitsnet aangesloten 
laadstation 7 te zetten. Kort 
erop zetten is hierbij al vol-
doende.

 Let op de korte vertra-
ging van 2 seconden 

voor het inschakelen.

 Let op de dagelijkse rei-
niging van de borstel-

koppen, zie onder “Bedie-
ning”.

BEWAREN
− Bewaar de tandenborstel op 

een droge, tegen stof en zon 
beschermde, schone en vorst-
vrije omgeving.

− Leg geen zware voorwerpen 
op de tandenborstel of de ac-
cessoires.

− Leg de tandenborstel en de 
accessoires in geen geval in 
vloeistoffen om te bewaren.

− Bewaar maximaal drie bor-
stelkoppen in het afneemba-
re opbergvak 5 dat zich in het 
laadstation bevindt.

TRANSPORT
Om ongewild inschakelen, 
bijv. tijdens het vervoer in 

een koffer, te vermijden, kunt u 
de aan-uitschakelaar 4 deactive-
ren.
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Handvat
Accu: 2 x 2/3 AA, 600 mAh (NiMH) 
bedrijfsduur (accu vol):
ca. 50 minuten
Trilling functie 1:  
30.000 bewegingen / min.
Trilling functie 2:  
40.000 bewegingen / min.
Trilling functie 3:   
intervaltrilling 7000 t/min.
Timer: 0,5 seconden
Onderbreking na ca. 30, 60 en 90 
seconden
Omdat onze producten voortdu-
rend verder ontwikkeld en verbe-
terd worden, zijn wijzigingen in 
het design en technische veran-
deringen mogelijk.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook 
als pdf-bestand van onze start-
pagina www.gt-support.de ge-
download worden.

FOUTOPSPORING
Sommige storingen kunnen wor-
den veroorzaakt door kleine fou-
ten die u zelf kunt verhelpen. Volg 
daarvoor de aanwijzingen in de 
hiernavolgende tabel.

VERVANGOPZETSTUKKEN
Wij adviseren om de borstelkop-
pen na 3 maanden te vervangen. 
Borstelkoppen zijn slijtdelen en 
vallen niet onder de garantie-
voorwaarden!

Nieuwe borstelkoppen kunt u 
bij het servicecenter bestellen. U 
hoort daar wat de prijs incl. btw 
is en hoe hoog de verzendkosten 
zijn. De contactgegevens vindt u 
in het garantiebewijs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model: GT-TBs-04

Laadstation
Netspanning: 100-240 V~
 50/60 Hz
Vermogensopname: 1,6 W
Beschermingsklasse: II 
Beschermingsgraad: IP67
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is opgelost. Repareer de tanden-
borstel in geen geval zelf.

Neem contact op met de klan-
tenservice als het probleem met 
de tandenborstel hierdoor niet 

Probleem Mogelijke 
oorza(a)k(en)

Probleemoplossing

De tandenbor-
stel kan niet 
worden inge-
schakeld.

De accu is niet 
opgeladen.

Laad de accu op (zie hoofd-
stuk “Accu opladen”).
Controleer de werking van het 
stopcontact door een ander 
apparaat aan te sluiten.

De aan-uitscha-
kelaar is gedeacti-
veerd.

Activeer de aan-uitschakelaar 
(zie hoofdstuk “Transport”).

Het poetsver-
mogen neemt 
af.

Het opzetstuk is 
vuil of defect.

Reinig het opzetstuk of ver-
vang het.

De accuspanning 
is te zwak.

Laad de accu op (zie hoofd-
stuk “Accu opladen”).

De tandenbor-
stel schakelt 
zichzelf automa-
tisch uit tijdens 
het poetsen.

De accuspanning 
is te zwak.

Laad de accu op (zie hoofd-
stuk “Accu opladen”).

Het led-functie-
controlelampje 
geeft het laad-
proces niet aan.

Het laadstation is 
niet aangesloten.

Steek de stekker juist in het 
stopcontact.
Controleer de werking van het 
stopcontact door een ander 
apparaat aan te sluiten.

De tandenborstel 
zit niet juist op het 
laadstation.

Plaats de tandenborstel juist 
op het laadstation.

Het opzetstuk is 
versleten.

Het opzetstuk is 
afgesleten.

Vervang het opzetstuk.
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CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteit van het product 
met de wettelijk voorgeschreven 
normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsver-
klaring vindt u op het internet op 
www.gt-support.de

AFVOER
De accu’s eruit halen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor 
een elektrische 
schok!

Een defecte elektrische installa-
tie of te hoge netspanning kan 
leiden tot elektrische schokken.

− Koppel het laadstation los van 
de stroomvoorziening voor-
dat u de accu verwijdert.

− Ontlaad de accu van het hand-
stuk volledig! Nadat de accu 
eruit is gehaald, is het hand-
vat vernield en kan het niet 
meer worden gerepareerd.

− Om gevaar door een defect 
apparaat te voorkomen, dient 
u het laadstation uit het stop-
contact te halen en de aansl-
uitkabel los te koppelen voor-
dat u het laadstation afvoert.

− Koppel de kabels na elkaar los 
van de accu.
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7. Breek de gekleurde kunststof 
ring voorzichtig uit de behui-
zing van het handstuk door 
middel van de hefboomwer-
king en trek het naar boven 
eruit.

8. Plaats de aandrijfas op een 
hard en voldoende stabiel 
werkoppervlak.

9. Plaats de punt van de platte 
schroevendraaier onder de 
witte kunststof ring, druk te-
gelijkertijd de aandrijfas te-
gen het werkoppervlak en 
trek de witte kunststof ring en 
de accu eruit.

10. Koppel de kabels naar de accu 
één voor één los en verwijder 
de accu.

11. Gooi de accu op de juiste ma-
nier weg.

1. Houd er rekening mee dat de 
accu volledig ontladen moet 
zijn.

2. Houd het laadstation 7 in uw 
hand.

3. Zet het handvat 8 zoals bij het 
laden op het laadstation en 
draai het handvat naar links 
op het laadstation om het te 
openen.

4. Draai het handstuk om zodat 
de aandrijfas 11 naar beneden 
wijst.

5. Aan de onderzijde van het 
handstuk ziet u een gekleur-
de kunststof ring.

6. Neem een platte schroeven-
draaier en plaats de punt 
ervan tussen de gekleurde 
kunststof ring en de witte 
kunststof ring eronder.
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Verpakking verwijderen
Gooi de verpakking soort 
bij soort weg. Leg karton 
en kartonnen dozen bij 

het oud papier en breng folie 
naar de inzameling van her-
bruikbare materialen.

Weggooien van oude apparaten

Oude apparaten mogen 
niet bij het huisvuil!

Mocht het apparaat ooit niet 
meer kunnen worden gebruikt, 
dan is iedere gebruiker wettelijk 
verplicht om oude apparaten 
gescheiden van het huisvuil, 
bijv. bij een inzamelpunt van 
zijn of haar gemeente/wijk, 
af te geven. Hiermee wordt ge-
waarborgd dat oude apparaten 

deskundig worden verwerkt en 
negatieve effecten op het milieu 
worden vermeden. Daarom zijn 
elektrische apparaten met het 
bovenstaand symbool geken-
merkt.

Niet-oplaadbare batterij-
en en oplaadbare batte-
rijen (accu’s) mogen niet 

bij het huisvuil!
Als consument bent u wettelijk 
verplicht om alle batterijen en 
accu’s, of ze nu schadelijke stof-
fen bevatten of niet, bij een in-
zamelpunt in uw gemeente/uw 
wijk of aan de handelaar af te 
geven zodat ze afgevoerd kun-
nen worden naar een milieu-
vriendelijke verwijdering.
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