GULAMACHINE
Машинка за подстригване на домашни любимци

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт - GULAMACHINE.
Отсега нататък ще можете лесно и тихо да подстригвате вашия домашен любимец,
благодарение на мощната машинка, която е със специална система за намаляване
на шума в режим на работа под 60 децибела. По този начин вашият домашен
любимец няма да бъде притеснен от шума, докато го подстригвате. Комбинацията
от титаний и керамика, с която е изработено острието, гарантира безупречна
работа. Уникалният дизайн на ножчетата гарантира, че няма да нараните вашия
любимец, когато го подстригвате. Нашите продукти гарантират безупречната визия
на вашия домашен любимец. Бързо, лесно и безшумно оформяне на козината на
вашия космат приятел.
Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за
експлоатация. Моля, прегледайте внимателно това ръководство, преди да
започнете работа с този продукт.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:

1 x Електрическа машинка за подстригване на
домашни любимци
4 x Приставки (3 мм, 6 мм, 9 мм и 12 мм)
1 x Четка за почистване
1 x USB кабел за зареждане
1 х Ръководство

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работно напрежение: 3,7 V
Мощност: 3 W
Време за зареждане: 3 - 4 часа
Време за използване: 90 - 120 минути
Дължина на кабела за зареждане: 100 см
Аксесоари: 3 мм, 6 мм, 9 мм и 12 мм приставки, USB кабел за зареждане и четка за
почистване
Подходящ: за всякакви домашни любимци → Къдрава, дебела, фина и къса козина

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди напускане от фабриката, всяка машинка и нейните ножчета биват тествани.
За целта се използва черен памучен конец, за симулация на човешка коса. В
случай, че когато отворите машинката си по нея има следи от употреба, моля
имайте предвид, че това е в следствие на проведените тестове. Този продукт е
чисто нов.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Винаги, когато използвате този уред, особено в присъствието на деца, трябва да
спазвате
основни мерки за безопасност.
1.

Този уред може да бъде използват от деца над 14 години и лица с
намалени физически или умствени способности. Този уред може да бъде
използван от хора без опит, ако те бъдат предварително инструктирани
относно употребата на тази машинка за подстригване и разберат всички
нейни аспекти на употреба и възможни опасности. Този уред трябва да
бъде държат на места, недостъпни от деца. Почистването и поддръжката
на този уред не трябва да бъде извършван от деца без надзор от възрастен.
2. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта, преди да поставяте
приставки или преди да я почиствате.
3. Не използвайте уреда, ако по кабела му има повреди или следи от
прекъсвания, или ако забележите някакви нередности по повърхността или
ако уредът е изпуснат.
4. Не използвайте на открито или във влажни помещения.
5. Използването на аксесоари и приставки, които не са доставени от
производителя могат да причинят пожари, токов удар, нараняване или
повреда на уреда
6. Не потапяйте този уред във вода или други течности. Ако машинката бъде
изпусната във вода или друга течност, моля, незабавно изключете уреда от
електрическата мрежа и я занесете за техническа експертиза преди да я
използвате отново. Не потапяйте ръцете си във водата, ако машинката е
свързана с електрическата мрежа. Потенциалният токов удар може да
причини сериозни щети и дори смърт.
7. Не изпускайте и не вкарвайте никакъв предмет в никой от отворите.
8. Използвайте този уред само по предназначение.
9. По време на употреба, моля, не поставяйте или оставяйте машинката на
места, на които може да бъде повредена от животни или от атмосферни
промени.
10. Ножчетата на машинката за подстригване са снабдени с фини зъбци за попрецизно подстригване. Работете изключително внимателно, когато
подстригвате животното в посока, противоположна на техния косъм.
БЕЛЕЖКА: Този уред е предназначен само за подстригване

11.
12.
13.
14.

Не разглобявайте този уред.
Не го мийте и мокрете.
Не го съхранявайте при температура над 40 ° C или под 0 ° C.
Не използвайте продукта в банята или в близост до вода.

15. Уверете се, че батерията на машинката е напълно изтощена преди да
направите първото зареждане.
16. Времето за зареждане не трябва да надвишава 5 часа.
17. Преди всяка употреба, трябва да се уверите, че главата и ножчетата на
машинката не са повредени, тъй като в противен случай можете да
нараните кожата на домашния си любимец.
18. Желателно е преди употреба да смажете ножчетата с малко масло.
19. Батериите и зареждащият блок ще се затоплят по време на употреба; това е
нормално и не представлява опасност.
20. Никога не използвайте алкохол, терпентин или други разтворителни
вещества за почистването на машинката.
21. Машинката трябва да бъде съхранявана на прохладно и сухо място.
22. Ако машинката дефектира или не работи, уверете се, че тя ще бъде
занесена за обслужване в оторизиран сервиз.

ЕЛЕМЕНТИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вход за зареждане
Индикаторна светлина
Бутон
5 регулируеми дължини
Висококачествен мотор
Премахващи се остриета

ЗАРЕЖДАНЕ
•
•
•
•
•

Най-доброто условие за зареждане е при температура от 5-40 ° C.
Времето за зареждане е около 3 часа, батерията ще бъде в най-добро
състояние след 4 - 5 зареждания.
Не оставяйте машинката да се зарежда повече от посоченото време. Това
би увредило живота на батерията.
Зареждане трябва да бъде извършвано, винаги, когато батерията е празна
или след дълъг период, в който не сте я използвали.
Уверете се, че бутонът на захранването е поставен в позиция OFF, преди да
започнете зареждането.

НАЧИН ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: изключете машинка и
свържете с кабела за зареждане, след което
включете кабела в контактната мрежа.
Поставете продукта на сигурно място,
недостъпно за деца.

ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА
Червена индикаторна светлина ще свети, когато машинката се
зарежда.
След пълното зареждане индикаторната светлина ще светне зелено.

Внимание: Не използвайте машината за подстригване на животни, докато се
зарежда.

СТЪПКИ ЗА МОНТАЖ
СТЪПКИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА НОЖЧЕТАТА

Моля, поставете ножчето за подстригване на дължина до 2 мм преди да поставите
или премахнете ножчетата.

1.
2.
3.

Наместете слота в дъното на главината
Натиснете с палец надолу и след това затворете горната част на главината
Натиснете
СТЪПКИ ЗА РАЗГЛАБЯНЕ

1.
2.
3.
4.

Натиснете с палец надолу и след това затворете горната част на главината
С другата си ръка хванете падащата главина
Отстранете главната част
Вече можете да почистите
главината.

ПОСТАВЯНЕ НА ПРИСТАВКА
1.

Изберете подходящата дължина на приставката. Дължината на козината
може да бъде определена според приставките с фиксирани размери, т.е. с
дължина от 3 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм.

2.

Поставете приставката върху главината (вижте снимка 1). Плъзнете
приставката и се уверете, че е поставена правилно. Закрепете приставката
стабилно към главата на машинката. Когато приставката е поставена,
машинката може да бъде използвана.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА
Натиснете приставката нагоре (вижте снимка 2), за да я извадите от главината.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА
След зареждане, моля, плъзнете превключвателя нагоре, за да включите
машинката.

•
•
•

ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни, тъй като ножчетата са изключително остри.
Особено внимание трябва да се обърне при работа близо до ушите, тъй
като острият нож може да нарани кожата на ушите.
Моля, дръжте машинката на безопасно разстояние.
Важни съвети за безопасност:

Ножчетата са много остри! Неправилната употреба, особено около ушите, може
да доведе до нараняване на вашия домашен любимец. Моля, уверете се, че
ножчетата не се допират до ушите на вашия домашен любимец по време на
употреба.

Подстригване на козина с приставки:
1. Моля, използвайте приставка от 12 мм по време на подстригване и пробвайте
върху малка, незабележима област от тялото на вашия любимец. След като се
чувствате достатъчно уверени, за да работите с машинката, можете да продължите
с цялостното подстригване на животното ви.
2. Поставете бръснещата глава върху козината, плъзгайки гладката страна на
машинката плавно в зоната, където искате да подстрижете вашия любимец.

3. Използвайте приставките с дължина 3, 6 или 9 мм, когато подстригвате тила на
животното. Започнете от средата на шията и плавно подстрижете навсякъде.
4. За подстригване около главата, също препоръчваме приставки с дължина от 3, 6
или 9 мм, както е описано по-горе.
ВНИМАНИЕ!
Първия път, когато подстригвате косата си, започнете работа върху малко
пространство коса, за да свикнете с движението на машинката и работата ѝ.
Винаги започвайте работа, поставяйки най-голямата приставка, след което
преминавайте към използването на все по-малките размери.

След употреба: Изключете машинката и
внимавайте при работа с бръснещата
глава. Отстраняване на бръснещата
глава: Уверете се, че няма да изпуснете
бръснещата глава по време на
разглобяване, придържайки я с другата
си ръка.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
1. След употреба почистете козината по бръснещата
глава с помощта на четката за почистване, включена
в комплекта.
2. Не забравяйте също да почиствате зъбците и
остриетата на машинката за подстригване с четката.
3. Винаги почиствайте бръснещата глава, само след
като сте махнали приставките.
4. Главата на острието може да бъде измита с вода.

**За да удължите живота на тази машинка, е силно препоръчително да я
почиствате след всяка употреба

•
•
•
•

БЕЛЕЖКА:
Моля, не разглобявайте продукта.
Никога не зареждайте машинката си над 40 ° C или под 0 ° C.
Лекото загряване по време на работа или зареждане е нормално.
След като животът на батерията е свършил, моля извадете я
внимателно и я изхвърлете на безопасно място (по възможност я
рециклирайте). Не изхвърляйте батерията си заедно с битовите си
отпадъци.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за
околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното
изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да
бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля,
използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от
където е закупен продуктът. Те могат да се погрижат за екологичното рециклиране
на продукта.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.

