GULAMACHINE
Sada na strihanie srsti pre domácich miláčikov

NÁVOD NA POUŽITIE
Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt GULAMACHINE.
Odteraz môžete svojim domácim miláčikom jemne a v tichosti zastrihnúť srsť vďaka
výkonnému motoru, ktorý účinne znižuje hluk pod 60 dB. Váš domáci maznáčik nebude
pri zastrihávaní rušený ani zaskočený. Titánová čepeľ v kombinácii s keramickou čepeľou
je výnimočne odolná, zároveň si zachováva perfektnú ostrosť. Jedinečný dizajn čepele
zabraňuje zraneniu vašich domácich miláčikov. Náš kompaktný a efektívny zastrihávač na
úpravu domácich zvierat sprostredkuje vašim miláčikom úžasný zážitok zo strihania.
Vkusný strih vytvoríte rýchlo a bezpečne a pri minimálnom hluku.
Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred
použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

1 x elektrický strihač na srsť domácich maznáčikov
4 x nástavec (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 x čistiaca kefa
1 x USB nabíjací kábel
1 x návod na použitie

ŠPECIFIKÁCIA
Prevádzkové napätie: 3,7 V
Výkon: 3 W
Doba nabíjania: 3 - 4 hodiny
Doba prevádzky: 90 - 120 minút
Dĺžka nabíjacieho kábla: 100 cm
Príslušenstvo: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm nástavce, nabíjací kábel USB, čistiaca kefa
Vhodné: pre všetky druhy domácich miláčikov → kučeravú, hustú, jemnú, dlhú srsť

UPOZORNENIE:
Predtým, ako zastrihávač opustí továreň, otestuje sa ostrosť čepelí. Používa sa čierna
bavlnená niť, na ktorej sa simuluje strihanie ľudských vlasov. Ak na zastrihávači nájdete
textilný prach, ide len o zvyšky z testov. Výrobok je úplne nový.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní tohto elektrického spotrebiča, najmä ak sú pri ňom prítomné deti, by sa
mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné
opatrenia vrátane nasledovných.
1.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 14 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom
používaní spotrebiča a porozumeli rizikám, ktoré s používaním môžu súvisieť.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
2. Ak zariadenie nepoužívate, pred nasadením alebo vybratím príslušenstva a tiež
pred čistením spotrebiča ho vypnite a odpojte od siete.
3. Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadne alebo je akýmkoľvek
spôsobom poškodený.
4. Nepoužívajte vo vonkajšom prostredí alebo vo vlhkých priestoroch.
5. Použitie príslušenstva, ktoré nedodáva výrobca, môže spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo zranenie a poškodenie spotrebiča.
6. Strihač alebo sieťovú zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Ak
prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a pred ďalším
použitím nechajte zastrihávač skontrolovať kvalifikovaným technikom.
Neponárajte ruky do vody. Možný úraz elektrickým prúdom môže spôsobiť
riziko smrti.
7. Nenechajte ho spadnúť ani nevkladajte žiadne predmety do akéhokoľvek
otvoru.
8. Tento spotrebič používajte iba na určený účel.
9. Počas používania neumiestňujte ani nenechávajte spotrebič na mieste, kde by
ho mohlo poškodiť zviera, alebo by mohol byť vystavený poveternostným
vplyvom.
10. Čepele vášho strojčeka majú jemné zuby na presné zastrihávanie. Počas
používania s prístrojom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k podráždeniu
pokožky zvieraťa.
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené iba na zastrihávanie.

11. Výrobok sami nerozoberajte.
12. Neumývajte ho a neumiestňujte do vlhkého prostredia.
13. Neumiestňujte ho do príliš vysokých (nad 40 ° C) ani príliš nízkych (pod 0 ° C)
teplôt.
14. Nepoužívajte výrobok v kúpeľni alebo v blízkosti vody.
15. Pred prvým nabitím batériu úplne vybite.
16. Doba nabíjania by nemala byť dlhšia ako 5 hodín.

17. Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú čepele a holiaca hlava poškodené,
inak by ste mohli spôsobiť poranenie kože vášho domáceho zvieraťa.
18. Pred použitím zastrihávača naneste na holiacu hlavu a čepele trochu mazacieho
oleja.
19. Batérie a nabíjačka sa počas používania zahrejú; je to normálne a nepredstavuje
to bezpečnostné riziko.
20. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte alkohol, terpentín alebo rozpúšťadlá.
21. Strihač musí byť uskladnený na chladnom a suchom mieste.
22. Keď sa vyskytne porucha alebo zastrihávač už nie je možné používať, zaistite,
aby ho opravoval kvalifikovaný technik.

KOMPONENTY

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

Vstup pre USB kábel
Kontrolka
Vypínač
5 nastaviteľných dĺžok
Vysoko kvalitný motor
Odnímateľná čepeľ

NABÍJANIE
•
•
•
•
•

Najlepšie podmienky pre nabíjanie sú v rozmedzí 5 - 40 ° C.
Doba nabíjania je približne 3 hodiny, batéria bude v najlepšom stave po 4 alebo
5-násobnom použití.
Neprebíjajte, inak sa výkon batérie zníži.
Produkt by ste mali nabíjať, keď je batéria vybitá alebo po dlhšom nepoužívaní.
Pred nabitím zastrihávača vlasov skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF.

SPÔSOB NABÍJANIA: produkt vypnite a pripojte
nabíjačku k spodnej časti produktu, potom
nabíjačku zapojte do zásuvky. Výrobok umiestnite
na bezpečné miesto mimo dosahu detí.

KONTROLKA NABÍJANIA
Počas nabíjania bude svietiť červená kontrolka.
Po úplnom nabití sa kontrolka zmení na zelenú.

Upozornenie: Nepoužívajte zastrihávač počas nabíjania.

INŠTALAČNÉ KROKY
POSTUP NASADENIA ČEPELE

Pred nasadením alebo odstránením čepele nastavte kruhové ovládanie jemnosti na 2,0
mm.

1.
2.
3.

Zarovnajte otvor v tvare kartového slotu v spodnej časti hlavy prístroja
Pritlačte palcami na spodnú časť smerom nadol a následne zatvorte hornú časť
holiacej hlavy prístroja
Stlačte

POSTUP PRI DEMONTÁŽI

1.
2.
3.
4.

Pritlačte palec smerom nadol na hornú časť holiacej hlavy
Druhou rukou zachyťte padajúcu holiacu hlavu
Odpojte hlavnú jednotku
Teraz môžete vyčistiť hlavu s
čepeľami.

PRIPOJENIE NÁSTAVCA
1.

Vyberte vhodnú dĺžku nástavca. O dĺžke srsti sa dá rozhodnúť podľa priložených
nástavcov s pevnými rozmermi, t.j. 3 mm hrebeň, 6 mm hrebeň, 9 mm hrebeň,
12 mm hrebeň.

2.

Nasaďte nástavec na čepeľ (pozri obrázok 1). Posuňte nástavec, aby ste tak
zaistili bezpečné uchytenie. Upevnite hrebeňový nástavec pevne na spodnú
stranu zastrihávacej čepele. Keď je nástavec zabezpečený, zastrihávač je
pripravený na použitie.

ODSTRÁNENIE NÁSTAVCA
Nástavec zatlačte smerom hore (pozri obrázok 2) a vyberte ho z čepele.

NÁVOD NA OBSLUHU
Po nabití posuňte prepínač nahor, aby ste prístroj zapli.

•
•
•

UPOZORNENIE
Dajte pozor na ostrú čepeľ.
Pri práci v blízkosti uší by ste mali zastrihávaniu venovať osobitnú pozornosť,
pretože ostrá čepeľ môže poškodiť pokožku uší.
Udržujte zastrihávač v bezpečnej vzdialenosti.
Dôležité bezpečnostné pokyny:

Čepele holiacej hlavy sú veľmi ostré! Nesprávna manipulácia - najmä okolo uší - môže
viesť k zraneniu vášho domáceho maznáčika. Zaistite, aby sa ostria čepelí počas
prevádzky nedotýkali uší zvieraťa.

Zastrihávanie srsti s nástavcami:
1. Pri prvom použití použite prosím 12 mm nástavec a vyskúšajte ho na malom
nenápadnom mieste na srsti zvieraťa. Akonáhle sa vám s prístrojom bude dobre
manipulovať, môžete použiť menšie nástavce.
2. Holiacu hlavu priložte na kožušinu domáceho maznáčika tak, že plochou stranou
nástavca jemne prechádzate po srsti domáceho miláčika.
3. Pri zastrihávaní kožušiny na zadnej strane hlavy používajte nástavce 3/6/9 mm. Začnite
uprostred krku a pomaly postupujte smerom dopredu.
4. Ak ho chcete holiť po stranách hlavy, rovnako si vyberte nástavec 3/6/9 mm a
postupujte ako je uvedené vyššie.
UPOZORNENIE!
Pri prvom strihaní vlasov strihajte iba malé pramene, kým si nezvyknete, aký dlhý
prameň vlasov po zastrihnutí necháva každý nástavec. Vždy začnite umiestnením
najväčšieho nástavca na zastrihávač, potom použite kratšie nástavce, ak je požadovaná
kratšia dĺžka.

Po použití: Vypnite strojček a pri
manipulácii s holiacou hlavou buďte
opatrní. Odpojenie holiacej hlavy:
Predchádzajte náhlemu odpojeniu holiacej
hlavy držaním zastrihávača v druhej ruke
(pozri obrázok).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Po použití odstráňte zvyšky zvieracích chlpov na
holiacej hlave čistiacou kefkou, ktorá je súčasťou
balenia.
2. Nezabudnite tiež vyčistiť zuby a čepele strojčeka
kefkou.
3. Vyčistite holiacu hlavu bez hrebeňových nástavcov.
4. Odnímateľná hlava čepele, možno ju umyť vodou.

** Z dôvodu predĺženia životnosti strojčeka sa odporúča, aby ste ho po každom
použití vyčistili
POZNÁMKA:
•
•
•
•

Výrobok nerozoberajte.
Výrobok nikdy nenabíjajte pri teplote vyššej ako 40 ° C alebo nižšej ako 0 ° C.
Mierne zahrievanie počas prevádzky alebo nabíjania je normálne.
Po uplynutí životnosti batérie vyberte a bezpečne vyhoďte na určené miesto
recyklácie. Nikdy ju nevyhadzujte na náhodné miesto.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii
postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného
prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu.
Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť
použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol
produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej
voči životnému prostrediu.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

