GULAMACHINE
Maszynka do strzyżenia zwierząt domowych

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu, GULAMACHINE.
Od teraz mogą Państwo bezproblemowo przycinać sierść swoich zwierząt dzięki
mocnemu silnikowi o poziomie hałasu poniżej 60 dB. Państwa pupil nie będzie się
niepokoił ani bał podczas strzyżenia. Tytanowe ostrze w połączeniu z ceramicznym
materiałem jest wytrzymałe i zachowuje doskonałą ostrość. Unikalna konstrukcja ostrza
zapobiega uszkodzeniu skóry zwierzęcia. Nasze kompaktowe i wydajne maszynki dbają o
komfort zwierząt podczas strzyżenia. Bezpieczne i szybkie strzyżenie z niskim poziomem
hałasu.
Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x elektryczna maszynka do strzyżenia zwierząt
4 x nasadka grzebieniowa (3 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm)
1 x szczoteczka do czyszczenia
1 x kabel USB do ładowania
1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA
Napięcie robocze: 3,7 V
Moc: 3 W
Czas ładowania: 3–4 godziny
Czas działania: 90–120 minut
Długość przewodu do ładowania: 100 cm
Akcesoria: nasadki grzebieniowe 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, kabel USB do ładowania,
szczoteczka do czyszczenia
Odpowiednie: dla wszystkich zwierząt → sierść kręcona, gruba, cienka, długa

UWAGA:
Zanim maszynka opuści fabrykę, sprawdzana jest ostrość jej ostrzy. Do cięcia używana
jest czarna bawełniana nić, która ma imitować włosy. Jeśli na ostrzu otrzymanej
maszynki znajdują się czarne włókna, to jest to tylko pozostałość po testach. Produkt
jest fabrycznie nowy.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania tego urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, należy
zawsze przestrzegać podstawowych
środków ostrożności, w tym poniższych zasad.
1.

Urządzenie to może być używane przez dzieci od 14 roku życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
przez osoby niedoświadczone, jeżeli znajdują się one pod odpowiednim
nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania tego
urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
2. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest ono
używane, przed założeniem lub zdjęciem nasadek, a także przed czyszczeniem
urządzenia.
3. Nie należy używać urządzenia, jeśli działa ono nieprawidłowo, zostało
upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
4. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych miejscach.
5. Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta, może
spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała i uszkodzenie
urządzenia.
6. Nigdy nie należy zanurzać maszynki do strzyżenia ani wtyczki sieciowej w wodzie
lub innych płynach. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, należy natychmiast
odłączyć je od zasilania i zlecić sprawdzenie maszynki wykwalifikowanemu
serwisantowi przed przystąpieniem do dalszego użytkowania. Nie należy
wkładać rąk do wody. Istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym, co
może prowadzić do śmierci.
7. Nie należy wrzucać ani wkładać żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu
urządzenia.
8. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Podczas użytkowania nie należy umieszczać ani pozostawiać urządzenia w
miejscu, w którym mogłoby zostać uszkodzone przez zwierzę lub narażone na
działanie czynników atmosferycznych.
10. Ostrza maszynki do strzyżenia mają drobne zęby, które zapewniają precyzyjne
cięcie. Należy ostrożnie obchodzić się ze skórą zwierzęcia, aby uniknąć
podrażnień.
UWAGA: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do strzyżenia.
11. Należy uważać, aby nie przewrócić urządzenia.
12. Nie myć i nie pozostawiać urządzenia w wilgotnych warunkach.
13. Nie należy pozostawiać go w miejscach o zbyt wysokiej (ponad 40°C) i zbyt
niskiej (poniżej 0°C) temperaturze.
14. Nie używać produktu w łazience ani w pobliżu wody.

15. Należy całkowicie rozładować akumulator przed pierwszym ładowaniem.
16. Czas ładowania nie powinien przekraczać 5 godzin.
17. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy ostrza i głowica goląca nie są
uszkodzone – w przeciwnym razie mogą uszkodzić skórę zwierzęcia.
18. Przed użyciem maszynki do strzyżenia należy nasmarować głowicę golącą i
ostrza odrobiną oleju smarującego.
19. Baterie i ładowarka nagrzewają się podczas użytkowania – jest to normalne
zjawisko i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa.
20. Nigdy nie należy używać alkoholi, terpentyny ani rozpuszczalników do
czyszczenia urządzenia.
21. Maszynkę do strzyżenia należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
22. Jeśli maszynka do strzyżenia jest uszkodzona lub nie można jej już używać,
należy zlecić jej serwis i naprawę wykwalifikowanemu technikowi.

CZĘŚCI

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

Port ładowania
Dioda sygnalizacyjna
Przełącznik
5 poziomów długości
Wysokiej jakości silnik
Wymienne ostrze

ŁADOWANIE
•
•
•
•
•

Najlepsze warunki do ładowania można zapewnić w temperaturze od 5 do 40°C.
Czas ładowania to około 3 godziny, bateria będzie w najlepszym stanie po użyciu
maszynki 4–5 razy.
Nie należy kontynuować ładowania baterii po jej pełnym naładowaniu, gdyż
spowoduje to pogorszenie jej wydajności.
Urządzenie należy ładować, gdy bateria się rozładuje lub po długim okresie
nieużywania.
Przed ładowaniem maszynki do strzyżenia należy upewnić się, że włącznik
zasilania jest ustawiony w pozycji wyłączonej (OFF).

SPOSÓB ŁADOWANIA: wyłączyć urządzenie i
podłączyć ładowarkę do portu w jego dolnej części,
a następnie podłączyć ładowarkę do gniazdka.
Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym miejscu
niedostępnym dla dzieci.

DIODA ŁADOWANIA
Podczas ładowania zaświeci się czerwona dioda sygnalizacyjna.
Po pełnym naładowaniu urządzenia dioda zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Nie należy używać maszynki do strzyżenia podczas ładowania.

KROKI PROCESU INSTALACJI
MONTAŻ OSTRZA

Przed montażem lub demontażem ostrza należy ustawić pierścień regulacyjny na
2,0 mm.

1.
2.
3.

Należy odpowiednio ustawić otwór w dolnej części głowicy tnącej.
Nacisnąć kciukiem dolną część, a następnie zamknąć górną część głowicy tnącej.
Docisnąć
DEMONTAŻ

1.
2.
3.
4.

Nacisnąć kciukiem górną część głowicy tnącej.
Drugą ręką należy złapać spadającą głowicę.
Odłożyć główne urządzenie na bok.
Można teraz wyczyścić ostrze głowicy.

NAKŁADANIE NASADKI GRZEBIENIOWEJ
1.

Należy wybrać nasadkę grzebieniową o odpowiedniej długości strzyżenia.
Długość strzyżenia zależy od wybranego stałego rozmiaru nasadki
grzebieniowej, tj. nasadka grzebieniowa 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.

2.

Należy nałożyć nasadkę grzebieniową na ostrze (zob. ilustrację 1). Wsunąć
nasadkę grzebieniową, aby odpowiednio ją zabezpieczyć. Należy mocno
docisnąć nasadkę grzebieniową do dolnej części ostrza maszynki. Po
odpowiednim zamocowaniu nasadki maszynka do strzyżenia zwierząt jest
gotowa do użycia.

ZDEJMOWANIE NASADKI GRZEBIENIOWEJ
Należy popchnąć nasadkę grzebieniową do góry (zob. ilustrację 2), aby zdjąć ją z ostrza.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Po naładowaniu należy przesunąć przełącznik w górę, aby włączyć urządzenie.

•
•
•

UWAGA
Należy uważać na ostrze.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas strzyżenia sierści w pobliżu
uszu, ponieważ ostrze może uszkodzić skórę ucha.
Należy trzymać maszynkę do strzyżenia w bezpiecznej odległości.
Ważna wskazówka dotycząca bezpieczeństwa:

Ostrza głowicy golącej są bardzo ostre! Nieprawidłowa obsługa maszynki – zwłaszcza w
okolicach uszu – może doprowadzić do zranienia zwierzęcia. Należy uważać, aby
podczas strzyżenia końcówki ostrzy nie dotykały uszu zwierzęcia.

Strzyżenie sierści z użyciem dołączonych nasadek grzebieniowych:
1. Przy pierwszym strzyżeniu należy użyć nasadki o długości 12 mm i wypróbować ją na
małym, niewidocznym obszarze sierści. Po opanowaniu obsługi maszynki można
skorzystać z mniejszych grzebieni.
2. Należy odpowiednio ustawić głowicę golącą i przystrzyc sierść zwierzęcia, przesuwając
płaską stroną nasadki grzebieniowej wzdłuż sierści.
3. Do przycinania sierści z tyłu głowy należy użyć nasadki grzebieniowej 3/6/9 mm.
Należy zacząć strzyżenie od połowy szyi i powoli przesuwać się do przodu.

4. Aby przystrzyc sierść na bokach głowy, również należy wybrać nasadkę 3/6/9 mm i
postępować zgodnie z powyższą instrukcją.
UWAGA!
Przy pierwszym strzyżeniu należy podciąć sierść tylko odrobinę, aż do momentu
przyzwyczajenia się do długości, na jaką każda nasadka grzebieniowa strzyże sierść.
Należy zawsze rozpoczynać od założenia największej nasadki grzebieniowej, a
następnie używać krótszych nasadek, jeśli chce się bardziej skrócić sierść.

Po użyciu: Wyłączyć maszynkę i zachować
ostrożność podczas obsługi głowicy golącej.
Zdejmowanie głowicy golącej: należy
unikać nagłego odłączenia głowicy golącej,
trzymając maszynkę w drugiej ręce (zob.
ilustracja).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Po użyciu należy usunąć pozostałości sierści z głowicy
golącej za pomocą szczoteczki do czyszczenia dołączonej
do zestawu.
2. Należy pamiętać, aby wyczyścić szczoteczką zęby i
ostrza maszynki do strzyżenia.
3. Należy zdjąć nasadki grzebieniowe przed
czyszczeniem głowicy.
4. Zdejmowaną głowicę ostrza można myć wodą.

**Aby przedłużyć żywotność maszynki do strzyżenia, zaleca się jej czyszczenie po
każdym użyciu.

•
•
•
•

UWAGA:
Nie należy demontować produktu.
Nigdy nie należy ładować produktu w pobliżu źródła ciepła o temperaturze
powyżej 40°C lub w otoczeniu o temperaturze poniżej 0°C.
Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas działania lub ładowania jest
normalnym zjawiskiem.
Po zakończeniu okresu eksploatacji baterii należy ją wyjąć i wyrzucić w
bezpieczny sposób w wyznaczonym punkcie recyklingu. Nigdy nie należy
wyrzucać jej w przypadkowych miejscach.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany
wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu
zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej
utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten
sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się
zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać
go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w
obowiązujących dyrektywach WE.

