GULAMACHINE
Strižnik za hišne ljubljenčke

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Dragi kupec,
hvala, ker ste kupili naš izdelek GULAMACHINE.
Strižnik z močnim motorjem z zmanjšano glasnostjo pod 60 dB omogoča, da lahko od
sedaj naprej kot po maslu in v tišini strižete svoje hišne ljubljenčke. Zaradi tihega
delovanja vaš ljubljenček ne bo več prestrašen in vznemirjen med striženjem. Trpežno
rezilo iz titana v kombinaciji s keramičnim rezilom zagotavljata natančen in oster rez.
Unikatna zasnova rezila preprečuje, da bi se vaš ljubljenček med striženjem poškodoval.
Naš kompakten in učinkovit strižnik zagotavlja neverjetno izkušnjo striženja za vaše
domače živali. Za varno, hitro in tiho striženje.
V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo
izdelka natančno preberite priročnik.

PAKET VSEBUJE:

1 x električni strižnik za domače živali
4 x nastavek (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 x krtačka za čiščenje
1 x polnilni USB kabel
1 x uporabniški priročnik

SPECIFIKACIJE
Delovna napetost: 3,7 V
Vhodna moč: 3 W
Čas polnjenja: 3 do 4 ure
Čas delovanja: 90 do 120 min
Dolžina polnilnega kabla: 100 cm
Dodatki: 3 mm, 6 mm, 9 mm in 12 mm nastavki, polnilni USB kabel in krtačka za čiščenje
Primerno za vse vrste hišnih ljubljenčkov → s skodrano, gosto, redko ali dolgo dlako

POZOR:
Preden strižnik zapusti tovarno, se preizkusi ostrina rezil. Pri preizkusu uporabljajo črne
bombažne nitke, ki posnemajo človeške lase. Če zasledite črne ostanke niti na rezilu, to
pomeni, da so ostale od testiranja. Izdelek je povsem nov.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Med uporabo električne naprave, še posebej, če so prisotni otroci, upoštevajte
varnostne ukrepe kot sledijo.
1.

Električno napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s
pomanjkanjem izkušenj in znanja, če uporabo nadzoruje še ena oseba, oziroma
so bila zgoraj naštetim uporabnikom dana natančna navodila za varno uporabo,
sami uporabniki pa so seznanjeni z nevarnostmi. Naprava ni primerna za otroke.
Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati napravo brez nadzora.
2. Strižnik po uporabi in preden želite odstraniti ali očistiti nastavke, izklopite, in ga
izvlecite iz vtičnice.
3. Če naprava nepravilno deluje ali je kakorkoli poškodovana, je ne uporabljajte.
4. Naprava ni primerna za uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih.
5. Uporaba neoriginalnih nastavkov lahko povzroči požar, električni udar ali
poškodbe uporabnika ali naprave.
6. Naprave in polnilnega kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali katerekoli drugo
tekočino. Če naprava pade v vodo, jo nemudoma izklopite iz elektrike in jo pred
naslednjo uporabo odnesite k kvalificiranemu serviserju. Rok ne dajajte v vodo.
Možen električni udar lahko povzroči smrt.
7. Ne vstavljajte predmetov v nobeno odprtino na napravi.
8. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
9. Med uporabo ne puščajte naprave na mestu, ki je izpostavljeno vplivom
vremena ali kjer bi jo lahko dosegla žival.
10. Rezila v vašem strižniku imajo ostre zobce za natančno rezanje. Bodite pozorni
med pritiskanjem na kožo vašega ljubljenčka in se izognite razdraženi koži.
OPOMBA: Ta naprava je namenjena zgolj striženju.
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Pazite, da vam ne pade.
Ne umivajte je in ne puščajte je v vlažnem okolju.
Ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 40 °C in nižjim od 0 °C.
Naprave ne uporabljajte v kopalnici in v bližini vode.
Pred prvim polnjenjem popolnoma izpraznite baterijo.
Polnjenje naj ne traja več kot 5 ur.
Pred vsako uporabo preverite, če so rezila in glava strižnika nepoškodovani, saj
bi v nasprotnem primeru lahko poškodovali kožo vašega ljubljenčka.
Pred uporabo naoljite rezila in glavo strižnika.
Baterije in polnilna enota se bodo med uporabo segrele, kar je popolnoma
običajno in ni vzrok za skrb.
Naprave nikoli ne čistite z alkoholom, terpentinom ali raztopili.
Shranjujte jo v hladnem, suhem prostoru.

22. Če je strižnik pokvarjen ali ne deluje, ga odnesite na popravilo k kvalificiranemu
serviserju.

SESTAVNI DELI
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Vhod za polnjenje
Indikator z lučko
Stikalo
5 nastavljivih dolžin
Visokokakovosten motor
Snemljivo rezilo

POLNJENJE
•
•
•
•
•

Najbolj optimalni pogoji za polnjenje so v prostorih od 5 do 40 °C.
Čas polnjenja je približno 3 ure, baterija bo po četrti ali peti uporabi v
najboljšem stanju.
Ne polnite predolgo, saj boste zmanjšali kapaciteto baterije.
Baterijo napolnite šele, ko je prazna, ali po dolgotrajni neuporabi.
Pred polnjenjem se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop nastavljeno na OFF.

POSTOPEK POLNJENJA: izklopite napravo in
polnilni kabel najprej priključite v napravo (na dnu)
nato pa še v vtičnico. Izdelek hranite na varnem
mestu, nedosegljivo otrokom.

INDIKATOR POLNJENJA
Med polnjenjem bo svetila rdeča lučka.
Po končanem polnjenju se lučka spremeni v zeleno.

Opozorilo: Ne uporabljajte strižnika med polnjenjem.

POSTOPEK NAMESTITVE
POSTOPEK NAMESTITVE REZILA

Pred namestitvijo ali odstranjevanjem rezila nastavite vrtljiv obroček na 2,0 mm.

1.
2.
3.

Poravnajte rezilo z režo na dnu glave strižnika.
S palcem potisnite rezilo na spodnjem delu, nato pa še na zgornjem, da se
zaskoči na glavo strižnika.
Pritisnite.
POSTOPEK RAZSTAVLJANJA

1.
2.
3.

S palcem potisnite rezilo na vrhu stran od glave.
Z drugo roko pridržite rezilo, da ne pade.
Odložite glavno enoto naprave.

4.

Pričnite s čiščenjem rezila.

NAMESTITEV NASTAVKA ZA STRIŽENJE
1.

Izberite ustrezno dolžino nastavka za striženje. Dolžino lahko določite glede na
nastavke s fiksno dolžino, in sicer 3 mm, 6 mm, 9 mm in 12 mm nastavek.

2.

Namestite nastavek na vrh rezila (glejte sliko 1). Poravnajte nastavek z rezilom,
da se bo varno pritrdil. Potisnite nastavek na dno rezila. Ko je nastavek pritrjen,
lahko začnete uporabljati strižnik.

ODSTRANJEVANJE NASTAVKA ZA STRIŽENJE
Nastavek potisnite navzgor (glejte sliko 2), tako da ga odstranite iz rezila.

NAVODILA ZA UPORABO
Po polnjenju potisnite stikalo navzgor, da vklopite napravo.

•
•
•

OPOZORILO
Bodite previdni z ostrim rezilom.
Bodite posebej pozorni pri striženju okoli ušes, saj lahko ostro rezilo poškoduje
kožo.
Strižnik držite na varni razdalji.
Pomembni varnostni nasveti:

Rezila strižnika so zelo ostra! Nepravilna uporaba, posebej okoli ušes, lahko poškoduje
vašega hišnega ljubljenčka. Bodite pozorni, da konice rezil med striženjem ne pridejo v
stik s kožo okoli ušes.

Striženje dlake z nastavki:
1. Pri prvi uporabi uporabite 12 mm nastavek, ki ga najprej preizkusite na manjšem,
neopaznem mestu. Ko se boste navadili na upravljanje naprave, preizkusite še ostale,
manjše nastavke.
2. Glavo strižnika postavite tako, da z ravno stranjo nastavka potiskate vzdolž dlake
vašega ljubljenčka.
3. Ko strižete dlako na zadnji strani glave, uporabite nastavek z dolžino 3, 6 ali 9 mm.
Začnite na sredini vratu in se počasi premikajte naprej.

4. Za striženje ob straneh glave prav tako uporabite 3, 6 ali 9 mm nastavek in nadaljujte s
striženjem enako kot v prejšnjem koraku.
POZOR!
Pri prvem striženju odstrizite majhno področje dlake, da se navadite, koliko dlake
odstriže posamezen nastavek. Vedno najprej uporabite največji nastavek in nato šele
manjše nastavke, če želite krajšo dolžino dlake.

Po uporabi: Izklopite strižnik in bodite
previdni pri ravnanju z glavo strižnika, kjer
so rezila. Odstranjevanje rezila strižnika:
Preprečite nenadno odstranitev rezila, tako
da z drugo roko zadržite rezilo (glejte sliko).
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
1. Po uporabi odstranite preostalo dlako z glave
strižnika s priloženo krtačko za čiščenje.
2. Pazite, da s krtačko očistite tudi rezilo in zobce.
3. Preden čistite glavo strižnika, odstranite nastavek.
4. Snemljivo rezilo lahko operete z vodo.

**Za daljšo življenjsko dobo strižnika priporočamo čiščenje po vsaki
uporabi.

•
•
•
•

OPOMBA:
Naprave ne razstavljajte.
Naprave nikoli ne polnite pri temperaturah nad 40°C in pod 0°C.
Rahlo segrevanje naprave med uporabo ali polnjenjem je običajno.
Po izteku življenjske dobe baterije jo odstranite in zavrzite na predvidenem
mestu za recikliranje. Nikoli je ne odvrzite med preostale odpadke.

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale
gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje
ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s
tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo
vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način.
Proizvajalec zagotavlja, da naprava ustreza zahtevam in direktivam EU.

