GULAMACHINE
Máquina de tosquia para animais de estimação

MANUAL DO UTILIZADOR
Caro cliente,
Obrigado por adquirir o nosso produto GULAMACHINE.
A partir de agora poderá tosquiar tranquilamente os seus animais de estimação com um
motor poderoso que reduz eficazmente o ruído para um nível abaixo de 60 dB. O seu
animal de estimação não ficará irrequieto durante a tosquia. Com uma lâmina de titânio
combinada com uma lâmina de cerâmica, este produto oferece uma utilização durável
mantendo as suas lâminas afiadas. O design único das lâminas evita ferimentos nos seus
animais de estimação. A nossa máquina de tosquia para animais de estimação, compacta
e eficiente, oferece aos seus animais de estimação uma incrível experiência de tosquia.
Consiga uma excelente tosquia de forma rápida, segura e sem ruído.
Este manual inclui todas as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento
deste aparelho. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

1 x máquina de tosquia elétrica para animais de
estimação
4 x pentes (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 x escova de limpeza
1 x cabo de carregamento USB
1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES
Tensão de trabalho: 3,7 V
Potência: 3 W
Tempo de carregamento: 3-4 horas
Tempo de utilização: 90-120 min
Comprimento do cabo de carregamento: 100 cm
Acessórios: pentes de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, um cabo de carregamento, uma
escova de limpeza
Adequado a todos os tipos de animais de estimação → Pelo encaracolado, espesso, fino
ou comprido

AVISO PRÉVIO:
A precisão das lâminas da máquina de tosquia é testada antes da mesma ser
comercializada. Para tal, é utilizado um fio de algodão preto para simular o corte de
cabelo humano. Se receber uma máquina com um fiapo preto na lâmina, não se
preocupe uma vez que se trata apenas de um resíduo do teste. O produto é novo.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Ao utilizar este aparelho elétrico, especialmente na presença de crianças, deve observar
as
precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:
1.

O aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 14 anos de idade e por
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de
experiência e conhecimento, se supervisionadas ou receberem instruções sobre
a utilização do aparelho em segurança e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção
realizada pelo utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
2. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada enquanto não o estiver a utilizar,
antes de colocar ou retirar acessórios e também antes de o limpar.
3. Não opere o aparelho se este estiver avariado ou danificado ou se tiver caído.
4. Não o utilize ao ar livre ou em áreas húmidas.
5. A utilização de acessórios não fornecidos pelo fabricante pode causar incêndios,
choques elétricos ou ferimentos e danos ao aparelho.
6. Nunca mergulhe a máquina de tosquia ou a respetiva ficha em água ou outros
líquidos. Se o aparelho tiver sido deixado cair em água, desligue-o
imediatamente da alimentação elétrica e contacte um técnico qualificado para
verificar a máquina de tosquia antes de a continuar a utilizar. Não coloque as
mãos na água. Um potencial choque elétrico pode causar perigo de morte.
7. Não deixe cair nem insira nenhum objeto em nenhuma abertura.
8. Utilize esta a máquina de tosquia apenas para o fim a que se destina.
9. Durante a utilização, não coloque nem deixe o aparelho num local onde possa
ser danificado por um animal ou exposto às condições meteorológicas.
10. As lâminas da sua máquina de tosquia possuem dentes finos para um corte
preciso. Manuseie a máquina cuidadosamente ao tosquiar animais para evitar
irritações.
NOTA: Este aparelho destina-se apenas à tosquia de animais.
11. Não repare o aparelho sozinho.
12. Não lave o aparelho nem o coloque em ambientes húmidos.
13. Não exponha o aparelho a temperaturas demasiado altas (acima de 40 °C) nem
demasiado baixas (abaixo de 0 °C).
14. Não utilize o produto na casa de banho ou perto de água.
15. Descarregue totalmente a bateria antes do primeiro carregamento.
16. O tempo de carregamento não deverá ser superior a 5 horas.
17. Antes de cada utilização, verifique se as lâminas e a cabeça de corte não estão
danificadas, caso contrário, poderá ferir a pele do seu animal de estimação.
18. Antes de utilizar a máquina de tosquia, aplique um pouco de óleo lubrificante
na cabeça de corte e nas lâminas.

19. A bateria e a unidade de carregamento irão aquecer durante a utilização. Isto é
normal e não é uma preocupação de segurança.
20. Nunca utilize álcool, terebintina ou solventes para limpar a máquina.
21. A máquina de tosquia deve ser guardada num local fresco e seco.
22. Se a máquina de tosquia estiver defeituosa ou não puder continuar a ser
utilizada, certifique-se de que a mesma é reparada por um técnico qualificado.

COMPONENTES

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

Porta de carregamento
Luz indicadora
Interruptor
5 comprimentos ajustáveis
Motor de alta qualidade
Lâmina amovível

CARREGAMENTO
•
•
•
•

A melhor temperatura de carregamento é entre 5-40 °C.
O tempo de carregamento é de cerca de 3 horas e a bateria estará na melhor
condição de utilização após ser utilizada 4 ou 5 vezes.
Não sobrecarregue a bateria, caso contrário o desempenho da mesma será
prejudicado.
Deve carregar o produto quando a bateria estiver descarregada ou quando não
o utilizar durante um longo período.

•

Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição desligado
antes de carregar a máquina de cortar cabelo.

MÉTODO DE CARREGAMENTO: desligue o produto
e ligue o carregador à parte inferior do produto.
Em seguida ligue o carregador à tomada. Coloque o
produto num local seguro, fora do alcance das
crianças.

LUZ INDICADORA DE CARREGAMENTO
A luz indicadora vermelha estará ligada durante o carregamento do
aparelho.
Depois de totalmente carregado, a luz indicadora irá mudar para verde.

Atenção: não utilize a máquina de tosquia durante o carregamento.

PASSOS DE INSTALAÇÃO
PASSOS PARA ASSOCIAR A LÂMINA

Ajuste o anel para a definição de 2,0 mm, antes de instalar ou remover a lâmina.

1.
2.
3.

Alinhe a ranhura na base da cabeça de corte.
Pressione a base para baixo e feche a parte superior da cabeça de corte.
Pressione.
PASSOS DE DESMONTAGEM

1.
2.
3.
4.

Pressione a base na parte superior da cabeça de corte.
Com a outra mão, segure na cabeça desmontada.
Reserve a unidade principal.
Agora, pode limpar a lâmina da
cabeça.

ASSOCIAR O PENTE
1.

Selecione o pente com o comprimento apropriado. Pode escolher o
comprimento do pelo de acordo com os pentes acessórios com dimensões fixas,
ou seja, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.

2.

Instale o pente na lâmina (veja a figura 1). Deslize o pente e encaixe-o
devidamente. Encaixe o guia do pente firmemente na base da lâmina de corte.
Quando o acessório estiver fixo, a máquina de tosquia para animais de
estimação está pronta a ser utilizada.

RETIRAR O PENTE
Empurre o pente para cima (veja a figura 2) para o remover da lâmina.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Depois do carregamento, deslize o interruptor para cima para ligar o dispositivo.

•
•
•

CUIDADO
Tenha cuidado com a lâmina afiada.
Preste especial atenção ao trabalhar perto das orelhas, uma vez que a lâmina
afiada pode ferir a pele da orelha.
Mantenha a máquina de tosquia a uma distância segura.
Recomendações importantes de segurança:

As lâminas da cabeça de corte são muito afiadas! Um manuseamento incorreto —
especialmente em torno das orelhas — pode causar ferimentos no seu animal de
estimação. Certifique-se de que as extremidades das lâminas não entram em contacto
com as orelhas do seu animal de estimação durante a tosquia.

Tosquia com pentes acessórios:
1. Utilize o pente de 12 mm durante a primeira operação e experimente-o numa
pequena área de pelo discreta. Quando estiver confortável ao manusear a máquina,
pode pretender utilizar os pentes mais curtos.
2. Posicione a cabeça de corte e corte o pelo do seu animal de estimação passando o
lado plano do pente ao longo do pelo do seu animal de estimação.
3. Utilize os pentes de 3/6/9 mm ao tosquiar o pelo da parte de trás da cabeça. Comece
no meio do pescoço e avance lentamente para as extremidades.
4. Para tosquiar o pelo de ambos os lados da cabeça, escolha entre os pentes de
3/6/9 mm e proceda conforme descrito acima.

ATENÇÃO!
Na primeira vez que tosquiar o pelo, tosquie apenas uma pequena quantidade até se
habituar ao comprimento de pelo deixado por cada pente. Comece sempre por colocar
o maior pente na máquina e, em seguida, utilize pentes mais curtos se desejar um
comprimento menor.

Após a utilização: desligue a máquina de
tosquiar e tenha cuidado ao manusear
cabeça de corte. Desassociar a cabeça de
corte: evite a dissociação repentina da
cabeça de corte ao segurar o pente com a
outra mão (veja a imagem).
LIMPEZA A MANUTENÇÃO
1. Após a utilização, remova qualquer resíduo de pelo
existente na cabeça de corte com a escova de limpeza
incluída no kit.
2. Certifique-se de que limpa os dentes e as lâminas da
máquina de tosquia com a escova.
3. Limpe a cabeça de corte sem os pentes acessórios.
4. A cabeça da lâmina é removível e pode ser lavada com água.

**Para prolongar a vida útil da máquina de corte, recomendamos que a limpe
após cada utilização.
NOTA:
•
•
•
•

Não desmonte o produto.
Nunca carregue o produto a temperaturas acima de 40 °C abaixo de 0 °C.
É normal que ocorra um ligeiro aquecimento durante a utilização ou o
carregamento.
No final da vida útil da bateria, retire-a e elimine-a de forma segura no local
de reciclagem designado. Nunca a elimine aleatoriamente.

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao
ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de
resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos
recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de
devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele
poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.
O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE
aplicáveis.

