
GULAMACHINE 

Sada na zastřihování domácích mazlíčků 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Vážený zákazníku, 
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu GULAMACHINE. 

Od této chvíle můžete mazlíčky zastřihovat hladce a tiše pomocí výkonného motoru, 

který účinně snižuje hluk pod 60 dB. Váš mazlíček se při zastřihování nepoleká a ani ho 

nerozruší. Titanová čepel v kombinaci s keramickou čepelí je odolná a zároveň má 

vynikající ostrost. Unikátní design čepele zabraňuje zranění vašich mazlíčků. Náš 

kompaktní a efektivní zastřihovač poskytne vašim mazlíčkům úžasný zážitek ze střihání. 

Bezpečné a rychlé vytvoření pěkného střihu bez hluku. 

 

 

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím 
produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.  

 



OBSAH BALENÍ: 

 
 
 
1x elektrický zastřihovač pro domácí mazlíčky 
4x nástavce (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm) 
1x čisticí kartáč 
1x nabíjecí kabel USB 
1x uživatelská příručka 
 
 
 
 

SPECIFIKACE 

 

Pracovní napětí: 3,7 V 

Výkon: 3 W 

Doba nabíjení: 3-4 hodiny 

Provozní doba: 90-120 minut 

Délka nabíjecího kabelu: 100 cm 

Příslušenství: nástavce o délce 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, nabíjecí kabel USB, čisticí 

kartáč 

Vhodné: pro všechny druhy domácích mazlíčků → Kudrnatá srst, hustá srst, jemná srst, 

dlouhá srst 

 
 

POZNÁMKA: 

Než zastřihovač opustí továrnu, je otestována ostrost břitů. Při stříhání se používá 

černá bavlněná nit k simulaci lidských vlasů. Pokud budou na ostří černé žmolky, jedná 

se pouze o zbytek z provedené zkoušky. Produkt je zcela nový. 

 

 

 



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání tohoto elektrického spotřebiče, zejména pokud jsou přítomny děti, je třeba 
vždy dodržovat základní bezpečnostní 
opatření včetně následujících. 
 

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 14 let a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání 
spotřebiče a rozumí možným rizikům spojeným s používáním. Děti si se 
zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez 
dozoru. 

2. Vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky, pokud se nepoužívá, před nasazením 
nebo sejmutím přídavných zařízení a také před čištěním spotřebiče. 

3. Nepoužívejte spotřebič pokud je nefunkční, spadl nebo je poškozený. 
4. Nepoužívejte venku nebo ve vlhkých oblastech. 
5. Použití přídavných zařízení, která nejsou dodána výrobcem, může způsobit 

požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění, a také poškození spotřebiče. 
6. Nikdy neponořujte strojek ani síťovou zástrčku do vody nebo jiných kapalin. 

Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektřiny a před dalším 
použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem. Nedávejte ruce do 
vody. Možný úraz elektrickým proudem může způsobit smrt. 

7. Vyhněte se upuštění či vkládání předmětů do jakéhokoli otvoru. 
8. Tento spotřebič používejte pouze k jeho vymezenému účelu. 
9. Během používání nepokládejte ani nenechávejte spotřebič tam, kde by mohl být 

poškozen zvířetem nebo vystaven povětrnostním vlivům. 
10. Čepele zastřihovače mají jemné zuby pro přesné stříhání. Zacházejte s ním 

opatrně, aby nedošlo k podráždění pokožky zvířete. 
 
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pouze ke střihání. 
 

11. Nepoužívejte produkt sami na sobě.  
12. Neumývejte jej a neumisťujte jej na vlhká místa. 
13. Neumisťujte jej do příliš vysokých (nad 40 °C) a příliš nízkých teplot (pod 0 °C). 
14. Nepoužívejte produkt v koupelně nebo v blízkosti vody. 
15. Před prvním nabíjením baterii zcela vybijte. 
16. Doba nabíjení by neměla přesáhnout 5 hodin.  
17. Před každým použitím zkontrolujte, zda není čepel a holicí hlava poškozená, 

jinak byste mohli způsobit poranění vašemu mazlíčkovi. 
18. Před použitím strojku naneste na holicí hlavu a čepele trochu mazacího oleje.  
19. Baterie a nabíjecí jednotka se během používání zahřívají; to je normální a 

nejedná se o bezpečnostní problém.  
20. K čištění strojku nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo rozpouštědlo.  
21. Zastřihovač musí být skladován na chladném a suchém místě. 



22. Pokud je zastřihovač vadný nebo s ním již nelze pracovat, zajistěte, aby byl 
servisován a opraven kvalifikovaným technikem.  

 

 

KOMPONENTY 

 

 

 

1. Nabíjecí port 
2. Kontrolka 
3. Spínač 
4. 5 nastavitelných délek 
5. Vysoce kvalitní motor 
6. Odnímatelná čepel 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍJENÍ  

• Nejlepší podmínky pro nabíjení jsou v 5-40 °C. 

• Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny, baterie bude v nejlepším stavu po 4-5 
použitích.  

• Nepřebíjejte, jinak bude omezen výkon baterie.  

• Produkt byste měli nabíjet, když je baterie vybitá nebo po delší době 
nepoužívání.  

• Před nabíjením zastřihovače vlasů se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF 
(vypnuto).  



 
ZPŮSOB NABÍJENÍ: vypněte produkt a připojte 

nabíjení ke spodní části produktu, poté zapojte 

nabíječku do zásuvky. Produkt umístěte na 

bezpečné místo mimo dosah dětí. 

 

KONTROLKA NABÍJENÍ 

Ve stavu nabíjení se rozsvítí červená kontrolka. 

Po úplném nabití se kontrolka změní na zelenou.  

 

 

 

 

 

 

Pozor: Nepoužívejte zastřihovač vlasů během nabíjení. 

 

 

INSTALAČNÍ KROKY 

KROKY K PŘIPOJENÍ ČEPELE  

 

Před nasazením nebo odejmutím čepele upravte 2mm prstenec.  



 

 

 

 

 

 

 
 

1. Zarovnejte s otvorem ve spodní části střihací hlavy 
2. Palcem zatlačte na spodní část a poté upevněte horní část střihací hlavy 
3. Zatlačte 

 
DEMONTÁŽNÍ KROKY 

 

 

 

 

 

 

 

1. Palcem zatlačte na horní část střihací hlavy 
2. Druhá ruka chytá uvolněnou střihací hlavu 
3. Odložte hlavní jednotku stranou 
4. Nyní můžete vyčistit čepel hlavy.  

 

 

 

 

 



PŘIPOJTE NÁSTAVEC 

1. Vyberte vhodnou délku nástavce. Délku vlasů určujete podle přiložených 
nástavců s pevnou délkou, tj. nástavce o délce 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Namontujte nástavec na čepel (viz obrázek 1). Zasuňte nástavec, aby bezpečné 
držel na místě. Upevněte vodicí nástavec pevně ke spodní části čepele. Když je 
příslušenství upevněno, zastřihovač je připraven k použití.   

 

 

 

 

 

 

ODEJMUTÍ NÁSTAVCE 

Zatlačte nástavec směrem nahoru (viz obrázek 2) a sejměte jej z čepele.   

 



 NÁVOD K POUŽITÍ 

Po nabití zapněte zařízení posunutím přepínače nahoru.  

 UPOZORNĚNÍ 

• Dávejte pozor na ostrou čepel. 

• Při střihání v blízkosti uší buďte zvlášť opatrní, protože ostrá čepel by mohla 
poranit pokožku v oblasti uší. 

• Udržujte strojek v bezpečné vzdálenosti. 
 

Důležité bezpečnostní pokyny: 

Čepele holicí hlavy jsou velmi ostré! Nesprávná manipulace - zejména kolem uší - může 

vést ke zranění vašeho domácího mazlíčka. Zajistěte, aby se hroty čepele během 

provozu nedotýkaly uší zvířete. 

  

Stříhání srsti s vyměnitelnými nástavci:  

1. Při prvním použití použijte 12mm nástavec a vyzkoušejte jej na malé, nenápadné části 

srsti. Jakmile budete se strojkem pohodlně manipulovat, můžete zkusit použít menší 

nástavce.  

2. Umístěte holicí hlavu a zastřihněte srst mazlíčka hladkým přejetím ploché strany 

nástavce po směru srsti.  

3. Při stříhání srsti na zadní straně hlavy používejte nástavce o délce 3/6/9 mm. Začněte 

uprostřed krku a pomalu postupujte dopředu.  

4. Chcete-li jej oholit po stranách hlavy, zvolte také nástavce o délce 3/6/9 mm a 

postupujte podle výše uvedeného.  

 

 

 

 

POZOR! 

Při prvním stříhání vlasů ostříhejte jen malou část, dokud si nezvyknete na to, na jakou 

délku každý nástavec stříhá. Vždy začněte připevněním největšího nástavce na 

zastřihovač, pak použijte kratší nástavce, pokud je požadovaná délka kratší.  



Po použití: Vypněte strojek a při manipulaci 

s holicí hlavou buďte opatrní. Odpojení 

holicí hlavy: Zabraňte náhlému odpojení 

holicí hlavy tím, že budete držet strojek v 

druhé ruce (viz obrázek).  
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 

1. Po použití odstraňte všechny zbývající zvířecí chlupy 
na holicí hlavě pomocí čisticího kartáče, který je součástí 
sady.  
2. Nezapomeňte také vyčistit zuby a čepele zastřihovače 
kartáčem. 
3. Vyčistěte holicí hlavu bez nástavců.  
4. Odnímatelná hlava čepele je omyvatelná vodou.  
 

**Za účelem prodloužení životnosti strojku se doporučuje po každém použití jej 

vyčistit 

 

POZNÁMKA: 

• Produkt nerozebírejte. 

• Nikdy nenabíjejte produkt při teplotě vyšší než 40 °C nebo v prostředí pod 0 
°C.  

• Mírné zahřívání během provozu nebo nabíjení je normální.  

• Po uplynutí životnosti baterie ji vyjměte a bezpečně odneste na určené 
místo recyklace. Nikdy ji jen tak neodhazujte.  

 

Pokyny k recyklaci a likvidaci 

Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s 
domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního 
prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte 

odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité 
zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste 
produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu 
prostředí. 

 
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES. 


