
GULAMACHINE 

Kit pentru tuns pentru îngrijirea animalelor de companie 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

Stimate client, 
Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru GULAMACHINE. 

De acum puteți să realizați fără probleme și în liniște tunsori pentru animalele 

dumneavoastră de companie cu ajutorul unui dispozitiv cu motor puternic care reduce 

efectiv zgomotul la un nivel mai mic de 60 dB. Animalul dumneavoastră de companie nu 

va fi deranjat și nu se va speria în timpul îngrijirii. Lama din titan combinată cu lama din 

ceramică este durabilă pentru utilizare și în același timp își păstrează precizia excelentă. 

Designul unic al lamei previne rănirea animalelor dumneavoastră de companie. Mașinile 

noastre de tuns, compacte și eficiente, pentru îngrijirea animalelor de companie oferă 

animalelor dumneavoastră de companie o experiență minunată în timpul tunderii. 

Mașina este sigură și rapidă pentru a crea o tunsoare frumoasă cu zgomot redus. 

Acest manual conține instrucțiunile privind siguranța și instrucțiunile de utilizare.  
Vă rugăm să consultați cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul 

dumneavoastră.  



PACHETUL INCLUDE: 

 
 
 
1 x mașină de tuns electrică pentru animale de 
companie 
4 x piepteni de protecție (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 
mm) 
1 x perie de curățare 
1 x cablu de încărcare USB 
1 x manual de utilizare 
 
 
 
 

SPECIFICAȚII 

 

Tensiune de lucru: 3,7 V 

Putere: 3 W 

Durată de încărcare: 3 - 4 ore 

Durată de utilizare: 90 - 120 de minute 

Lungimea cablului de încărcare: 100 cm 

Accesorii: piepteni limitatori de 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, un cablu de încărcare USB, o 

perie de curățat 

Potrivit: pentru toate tipurile de animale de companie cu → păr creț, păr gros, păr fin, 

păr lung 

 
 

ÎNȘTIINȚARE: 

Înainte de expedierea mașinilor de tuns din fabrică, se va testa gradul de ascuțire a 

lamelor. Este folosit un fir de bumbac negru pentru a simula părul uman pentru tăiere. 

Dacă primiți o mașină de tuns cu scame negre pe lamă, acestea reprezintă doar un 

reziduu de la testare. Produsul este complet nou. 

 



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 

Atunci când utilizați acest aparat electric, mai ales atunci când sunt prezenți copii, 
trebuie luate întotdeauna 
în considerare precauțiile de bază privind siguranța, inclusiv următoarele. 
 

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani și mai mari și de 
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de 
experiență și cunoștințe, dacă sunt sub supraveghere și dacă au primit 
instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele 
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea 
efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii fără ca aceștia să fie sub 
supraveghere. 

2. Opriți aparatul și deconectați-l de la priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a 
monta sau demonta accesoriile și, de asemenea, înainte de a curăța aparatul. 

3. Nu utilizați în nici un caz aparatul dacă funcționează defectuos sau dacă a fost 
scăpat sau deteriorat. 

4. Nu folosiți aparatul în aer liber sau în zone umede. 
5. Utilizarea accesoriilor care nu sunt furnizate de producător poate cauza incendii, 

electrocutări sau răniri și deteriorarea aparatului 
6. Nu introduceți niciodată mașinile de tuns sau priza de alimentare în apă sau în 

alte lichide. Dacă aparatul este scăpat în apă, deconectați-l imediat de la 
rețeaua de alimentare și solicitați verificarea mașinii de tuns de către un 
tehnician calificat înainte de a lua în considerare utilizarea ulterioară. Nu puneți 
mâinile în apă. Un potențial șoc electric ar putea cauza un risc de deces. 

7. Nu aruncați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere. 
8. Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost prevăzut. 
9. În timpul utilizării, nu puneți și nu lăsați aparatul în locuri unde poate fi 

deteriorat de un animal sau expus la intemperii. 
10. Lamele de pe mașina dumneavoastră de tuns au dinți fini pentru tăiere precisă. 

Manevrați aparatul cu atenție atunci când sunteți în apropierea pielii animalelor 
pentru a evita iritarea. 
 
 
NOTĂ: Acest aparat este destinat numai pentru tundere 
 
 

11. Nu demontați singur produsul.  
12. Nu spălați produsul și nu-l utilizați în medii umede. 
13. Nu-l supuneți la temperaturi ridicate (peste 40 °C) și la temperaturi scăzute (sub 

0 °C). 
14. Nu utilizați produsul în baie sau lângă apă. 
15. Descărcați complet bateria înainte de prima încărcare. 
16. Durata de încărcare nu trebuie să depășească 5 ore.  



17. Înainte de fiecare utilizare, verificați ca lamele și capul de tundere să nu fie 
deteriorate, deoarece altfel puteți cauza rănirea pielii animalului 
dumneavoastră de companie. 

18. Înainte de a utiliza mașina de tuns, aplicați ulei de lubrifiere pe capul de tundere 
și pe lame.  

19. Bateriile și unitatea de încărcare se vor încălzi în timpul utilizării; acest lucru este 
normal și nu este o problemă de siguranță.  

20. Nu utilizați niciodată alcool, terebentină sau solvenți pentru a curăța aparatul.  
21. Mașina de tuns trebuie depozitată într-un loc răcoros și uscat. 
22. Dacă mașina de tuns este defectă sau nu mai poate fi utilizată, asigurați-vă că 

beneficiază de service și reparații efectuate de un tehnician calificat.  
 

 

COMPONENTE 

 

 

 

1. Port de încărcare 
2. Indicator luminos 
3. Întrerupător 
4. 5 lungimi ajustabile 
5. Motor de înaltă calitate 
6. Lamă detașabilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÎNCĂRCARE  

• Temperatura cea mai bună pentru încărcare este de 5-40 °C. 

• Durata de încărcare este de aproximativ 3 ore, bateria va fi în cea mai bună 
stare după ce a fost utilizată de 4 sau 5 ori.  

• Nu supraîncărcați, deoarece va fi afectată performanța bateriei.  

• Trebuie să încărcați produsul atunci când bateria este descărcată sau după o 
perioadă lungă de neutilizare.  

• Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare se află pe poziția OFF (oprit) înainte 
de a încărca mașina de tuns.  

 
METODA DE ÎNCĂRCARE: opriți produsul și 

conectați încărcătorul la partea inferioară a 

produsului, apoi conectați încărcătorul la priză. 

Amplasați produsul într-un loc sigur, care să nu fie 

la îndemâna copiilor. 

 

INDICATOR LUMINOS DE ÎNCĂRCARE 

Indicatorul luminos roșu se va aprinde în starea de încărcare. 

După încărcarea completă, indicatorul luminos va lumina în verde.  

 

 

 

 

 

 

Atenție: Nu utilizați mașina de tuns pentru animale de companie în timpul încărcării. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAȘI DE INSTALARE 

PAȘI PENTRU ATAȘAREA LAMEI  

 

Vă rugăm să ajustați inelul de finețe de 2,0 mm înainte de a introduce sau de a scoate 

lama.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Aliniați fanta pentru card în partea inferioară a capului de tundere 
2. Cu degetul mare apăsați în jos pe partea inferioară și apoi închideți partea 

superioară a capului de tundere 
3. Apăsați 

 



PAȘI PENTRU DEZASAMBLARE 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cu degetul mare apăsați în partea de sus a capului de tundere 
2. Cu cealaltă mână prindeți capul care cade 
3. Puneți deoparte unitatea principală 
4. Acum puteți curăța lama capului de 

tundere.  
 

 

 

 

 

ATAȘAREA PIEPTENULUI 

1. Selectați lungimea corespunzătoare a unui pieptene. Lungimea părului poate fi 
decisă în funcție de pieptenii cu dimensiune fixă atașați, adică pieptene de 3 
mm, pieptene de 6 mm, pieptene de 9 mm, pieptene de 12 mm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Montați pieptenele pe lamă (consultați imaginea 1). Glisați atașamentul cu 
pieptene pentru o fixare sigură. Fixați ferm atașamentul cu pieptene de ghidaj la 
partea inferioară a lamei mașinii de tuns. Atunci când atașamentul este fixat, 
mașina de tuns pentru animale de companie este gata de utilizare.   

 

 

 

 

 

 

SCOATEREA PIEPTENULUI 

Împingeți pieptenele în sus (consultați imaginea 2) pentru a-l scoate din lamă.   

 

 

 

 



 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

După încărcare, vă rugăm să glisați comutatorul în sus pentru a porni dispozitivul.  

 ATENȚIE 

• Aveți grijă la lama ascuțită. 

• O atenție specială trebuie acordată atunci când lucrați lângă urechi, deoarece 
lama ascuțită poate răni pielea urechii. 

• Vă rugăm să țineți mașina de tuns la o distanță sigură. 
 

Sfaturi importante privind siguranța: 

Lamele capului de tundere sunt foarte ascuțite! Manipularea incorectă - în special în 

jurul urechilor - poate duce la rănirea animalului dumneavoastră de companie. Vă 

rugăm să vă asigurați că vârfurile lamelor nu intră în contact cu urechile animalului în 

timpul funcționării. 

  

Tunderea blănii cu piepteni atașabili:  

1. Vă rugăm să utilizați pieptenele de 12 mm în timpul primei operațiuni de tundere și să 

îl încercați pe o zonă mică, inobservabilă, de blană. Odată ce vă simțiți confortabil la 

manipularea aparatului, puteți dori să utilizați piepteni mai mici.  

2. Poziționați capul de tundere și tundeți blana animalului dumneavoastră de companie 

trecând ușor cu partea plată a pieptenului de-a lungul blănii animalului dumneavoastră 

de companie.  

3. Utilizați pieptenii de 3/6/9 mm atunci când tundeți blana din partea din spate a 

capului. Începeți din zona de mijloc a gâtului și avansați încet înainte.  

4. Pentru a tunde de-a lungul părților laterale ale capului, alegeți, de asemenea, pieptenii 

de 3/6/9 mm și continuați ca mai sus.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

După utilizare: Opriți mașina de tuns și 

aveți grijă atunci când manipulați capul de 

tundere. Detașarea capului de tundere: 

Evitați detașarea bruscă a capului de 

tundere ținând mașina de tuns în cealaltă 

mână (consultați imaginea).  
 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

 

1. După utilizare, îndepărtați orice păr de animal rămas 
de pe capul de tundere cu ajutorul periei de curățare 
inclusă în kit.  
2. Asigurați-vă, de asemenea, că dinții și lamele mașinii 
de tuns sunt cărățați/curățate cu ajutorul periei. 
3. Curățați capul de tundere fără atașamentele cu 
pieptene.  
4. Capul detașabil al lamei poate fi spălat cu apă.  

 

**Pentru a prelungi durata de viață a mașinii de tuns, vă recomandăm să o 

curățați după fiecare utilizare 

 

ATENȚIE! 

Prima dată când vă tăiați părul, tăiați doar o cantitate mică până vă obișnuiți cu 

lungimea părului care rămâne după utilizarea fiecărui atașament cu pieptene. Începeți 

întotdeauna prin amplasarea celui mai mare atașament cu pieptene pe mașina de tuns, 

apoi folosiți piepteni mai mici dacă lungimea dorită este mai mică.  



NOTĂ: 

• Vă rugăm să nu dezasamblați produsul. 

• Nu încărcați niciodată produsul într-un mediu cu o temperatură mai mare de 
40 °C sau mai mică de 0 °C.  

• Încălzirea ușoară în timpul utilizării sau încărcării este un fenomen normal.  

• După expirarea duratei de viață a bateriei, scoateți și aruncați bateria în 
siguranță în locul de reciclare desemnat. Nu aruncați niciodată bateria la 
întâmplare.  

 

Instrucțiuni privitoare la reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie 
aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune 
aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea 

necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova 
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă 
rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați vânzătorul de la 
care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în 
condiții de siguranță pentru mediul înconjurător. 

 
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele 
directivelor CE aplicabile. 


