
GULAMACHINE 

Kisállatszőrnyíró-készlet 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Tisztelt Vásárlónk! 
Köszönjük, hogy GULAMACHINE termékünket választotta. 

Végre egyszerűen és csendesen vághatja vissza kedvence szőrét, ugyanis a nyíróban lévő 

erős motor 60dB alatti zajjal dolgozik. Kedvencét nem fogja zavarni és nem is fog 

megriadni a hangjától. A titán- és kerámiapenge kombinációja tartósságot és különös 

élességet garantál. A penge egyedi kialakításának hála nem tehet kárt kedvencében. A 

kompakt és hatékony nyírógép biztosan elnyeri kedvence tetszését is. Szép vágás és 

csendes működés, gyorsan és biztonságosan. 

 

 

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kérjük, a 
készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.  

 



A CSOMAG TARTALMA: 

 
 
 
1 x Pet Clipper szőrnyíró 
4 x Fésű (3mm, 6mm, 9mm, 12mm) 
1 x Tisztítókefe 
1 x USB töltőkábel 
1 x Használati útmutató 
 
 
 
 

JELLEMZŐK 

 

Üzemi feszültség: 3,7 V 

Teljesítmény: 3 W 

Töltési idő: 3-4 óra 

Használati idő: 90 - 120 perc 

Töltőkábel hossza: 100 cm 

Kiegészítők: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm fésű, USB töltőkábel, tisztító kefe 

Használatható: mindenféle háziállaton → Göndör, vastag, finom és hosszú szőrűn 

 
 

FIGYELMEZTETÉS: 

Mielőtt a szőrnyírók kikerülnek a gyárból, a pengék élességét megvizsgálják. Az emberi 

haj vágásának szimulálásához fekete pamutszálat használnak. Amennyiben olyan 

hajvágót kapna, amelynek késén fekete szöszök találhatók, azok csak ennek a tesztnek 

a maradékai lesznek. A termék teljesen új. 

 

 

 

 



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Az elektromos készülék használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, az alapvető 
biztonsági 
óvintézkedéseket mindig be kell tartani, beleértve az alábbiakat. 
 

1. Ezt a készüléket csak 14 évnél idősebbek használhatják. Csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességekkel élők vagy tapasztalattal és 
ismeretekkel nem rendelkezők kizárólag felügyelet alatt vagy a biztonságos 
használatról szóló megfelelő tájékoztatás mellett használhatják a veszélyek 
ismeretében. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket felügyelet 
nélkül gyermekek nem tisztíthatják vagy végezhetik a karbantartását. 

2. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor nem használja, 
mielőtt a tartozékokat felhelyezi vagy leveszi, valamint a készülék tisztítása 
előtt. 

3. Ne működtesse a készüléket, ha a készülék meghibásodott, leesett vagy 
bármilyen módon megsérült. 

4. Ne használja a szabadban vagy nedves környezetben. 
5. A más gyártó által forgalmazott kiegészítők használata tüzet, áramütést vagy 

sérüléseket, valamint a készülék károsodását okozhatja. 
6. Soha ne merítse a nyírót és az elektromos alkatrészeit vízbe vagy más 

folyadékba. Ha a készülék vízbe kerül, azonnal húzza ki az áramellátásból. A 
további használat előtt szakképzett szakemberrel ellenőriztesse. Ne tegye a 
kezét a vízbe. A potenciális áramütés halált okozhat. 

7. Ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat az eszköz nyílásaiba. 
8. Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket. 
9. Használat közben ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol állat vagy az időjárás 

kárt tehet benne. 
10. A nyírógépet éles pengékkel látták el a pontos vágáshoz. Körültekintően 

használja az állat bőre közelében az esetleges irritáció elkerülése érdekében. 
 
MEGJEGYZÉS: A készüléket kizárólag nyírásra szánják 
 

11. Ne ejtse el a készüléket.  
12. Ne mossa meg vagy tegye nedves környezetbe. 
13. Ne tegye ki különösen magas (40°C feletti) vagy alacsony (0°C alatti) 

hőmérsékletnek. 
14. Ne használja fürdőszobában vagy víz közelében. 
15. Az első töltés előtt teljesen lemerítse az akkumulátort. 
16. A töltési idő nem haladhatja meg az 5 órát.  
17. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a pengék és a borotvafej sértetlenek-e, 

ellenkező esetben sérülést okozhat kedvence bőrén. 
18. A nyírógép használata előtt kenjen némi kenőolajat a borotvafejre és a 

pengékre.  



19. Az akkumulátor és a töltőegység használat közben felmelegszik; ez normális 
jelenség és nem jelent biztonsági kockázatot.  

20. Soha ne használjon alkoholt, terpentint vagy oldószereket a készülék 
tisztításához.  

21. A nyírógépen hűvös száraz helyen kell tárolni. 
22. Ha a nyírógép meghibásodott vagy nem működtethető, szakember szervizesnek 

kell elvégezni a javítását.  
 

 

RÉSZEI 

 

 

 

1. Töltőport 
2. Jelzőfény 
3. Kapcsoló 
4. 5 állítható hosszúság 
5. Kiváló minőségű motor 
6. Eltávolítható penge 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖLTÉS  

• A legjobb töltési eredmények elérése érdekében töltse 5-40°C között. 

• A töltési idő körülbelül 3 óra, az akkumulátor 4-5 töltés után éri el a maximális 
kapacitását.  

• Ne töltse túl, különben károsíthatja az akkumulátor teljesítményét.  

• Csak lemerült állapotban vagy hosszabb nem használat után töltse fel.  



• A nyírógép töltése előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló OFF állásba legyen állítva.  

 
TÖLTÉS: kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa 

a töltőt a termék alján található aljzatba, a 

töltőadaptert pedig egy fali csatlakozóba. 

Gyermekektől távolt tartandó. 

 

TÖLTÉST VISSZAJELZŐ FÉNY 

Töltés közben piros fény világít. 

Feltöltött állapotban a fény zöldre vált.  

 

 

 

 

 

 

Figyelem: Ne használja a nyírógépet töltés közben. 

 

 

HASZNÁLAT ELŐTT 

PENGÉK RÖGZÍTÉSE  

 

Állítsa a gyűrűt 2.0mm állásba a penge fel- illetve leszerelése előtt.  



 

 

 

 

 

 

 
 

1. Igazítsa a vágófej alját a nyírógép nyílásához. 
2. Nyomja le a hüvelykujjával és tolja a helyére a felső részét. 
3. Rögzítse a felső részét kattanásig. 

 
SZÉTSZERELÉS LÉPÉSEI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nyomja le hüvelykujjával a vágófej felső részét 
2. A másik kezével fogja meg a leeső vágófejet 
3. Tegye le a nyírógépet 
4. A vágófej így tisztítható  

 

 

 

 

 



FÉSŰ CSATLAKOZTATÁSA 

1. Válassza ki a megfelelő hosszúságú fésűt. A fix méretű fésűfej kiválasztásával 
határozható meg a vágás hossza: 3mm-es, 6mm-es, 9mm-es és 12mm-es fésű. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Szerelje fel a fésűt a pengére (lsd. 1. ábra) Csúsztassa a vágófejre a fésűt a 
rögzítéséhez. Pattintsa a fésűt szorosan a hajvágó pengéjének aljához. A fésű 
rögzítése után a nyírógép használatra kész.   

 

 

 

 

 

 

FÉSŰ ELTÁVOLÍTÁSA 

Tolja a fésűt felfelé (lsd 2. ábra) az eltávolításhoz.   

 



 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

Töltés után a készülék bekapcsolásához csúsztassa felfelé a kapcsolót.  

 VIGYÁZAT 

• A penge éles. 

• Különösen ügyelni kell a pengére a fül közelében, ugyanis megsértheti a fül 
finom bőrét. 

• Tartsa biztonságos távolságban a nyírógépet. 
 

Fontos biztonsági megjegyzések: 

A borotvafej pengéi nagyon élesek! Helytelen kezelés esetén - különösen a fülek 

közelében - sérülést okozhat. Ügyeljen rá, hogy a pengék hegyei ne érintkezzenek a 

kedvence fülével. 

  

Szőrnyírás a fésűk használatával.  

1. Első használat alkalmával a 12mm-es fésűvel végezzen próbanyírást egy nem feltűnő 

részen. Ha már megismerkedett a nyírógép használatával használjon egyre kisebb 

fésűket.  

2. A nyírófejnek és a fésűnek a kedvence szőrének szálirányával megegyezően kell futnia.  

3. Használja a 3/6/9mm-es fésűket a fej hátsó részén. Kezdje a nyak közepén és lassan 

haladjon előre felé.  

4. A fej oldalsó részeinek nyírásához használhat 3/6/9 mm-es fésűket.  

 

 

 

 

FIGYELEM! 

A első szőrnyíráskor csak egy kis részt vágjon le, amíg meg nem szokja, hogy az egyes 

rögzítő fésűk milyen hosszúra hagyják a szőrt. Először mindig a legnagyobb fésűt tegye 

a szőrnyírógépre, majd használjon rövidebb fésűket, ha rövidebbre szeretné vágni a 

szőrt.  



Használat után: Kapcsolja ki a nyírógépet, 

ügyelve az éles pengékre. A nyírófej 

levétele: A nyírófej hirtelen leválásának 

elkerülése érdekében tartsa a nyírógépet a 

másik kezében (lásd a képet).  
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

 

1. Használat után a készletben található tisztítókefével 
távolítsa el a borotvafejről a maradék állatszőrt.  
2. Tisztítsa meg a fogak és a pengék között is. 
3. Tisztítsa meg a nyírófejet a fésű levétele után is.  
4. Az eltávolítható nyírófej vízzel mosható.  
 

**A nyírógép élettartamának meghosszabbítása érdekében 

javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg. 
 

MEGJEGYZÉS: 

• Kérjük, ne szedje szét a terméket. 

• Soha ne töltse a terméket 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten.  

• Az eszköz enyhe felmelegedése működés és töltés közben teljesen normális.  

• Az akkumulátor élettartamának letelte után, vegye ki és helyezze az 
akkumulátort biztonságosan az arra kijelölt újrahasznosító helyre. Nem 
helyezhető el szemétként más helyen.  

 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása 
következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges 

káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról 
az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz 
kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a 
termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását. 

 
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK 
irányelvek követelményeinek. 


