
GULAMACHINE

Lemmikloomade karvapügamiskomplekt

KASUTUSJUHEND

Hea klient,
täname, et ostsid meie toote GULAMACHINE .

Nüüdsest saad oma lemmikloomi pügada sujuvalt ja vaikselt võimsa mootori abil, mis 
vähendab müra tõhusalt (alla 60 dB). Sinu lemmikloom pole pügamise ajal ehmunud ega 

hirmunud. Titaanist tera koos keraamilise teraga on vastupidav, säilitades samal ajal 
suurepärase teravuse. Unikaalne tera disain takistab lemmikloomade vigastamist. Meie 

kompaktne ja tõhus lemmikloomade karvatrimmer pakub sinu lemmikloomadele 
hämmastavat pügamiskogemust. Turvaline ja kiire pügamine vaikse heliga.

Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote 
kasutamist loe see kasutusjuhend põhjalikult läbi. 



KARBIS ON:

1x elektriline lemmiklooma karvatrimmer
4x piiramiskammi (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1x puhastushari
1x USB-laadimiskaabel
1x kasutusjuhend

TEHNILISED NÄITAJAD

Tööpinge: 3,7 V
Võimsus: 3 W
Laadimisaeg: 3–4 tundi
Kasutamisaeg: 90–120 minutit
Laadimiskaabli pikkus: 100 cm
Tarvikud: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm piiramiskammid, USB-laadimiskaabel, puhastushari
Sobib: igat liiki lemmikloomadele ‡ lokkis, paksudele, peentele ja pikkadele karvadele

MÄRKUS:
Enne kui trimmerid tehasest väljuvad, testitakse terade teravust. Kasutatakse musta 
puuvillast niiti, et simuleerida inimjuuste lõikamist. Kui said trimmeri, mille teral on 

musta värvi ebemeid, siis on see vaid proovijääk. Toode on täiesti uus.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Selle elektriseadme kasutamisel, eriti laste juuresolekul, tuleb järgida põhilisi
ohutusnõudeid, sh järgnevaid.

1. Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 14. eluaastast ning isikud, kelle 
füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad 
kogemused ja teadmised, vaid siis, kui nad teevad seda järelevalve all või on 
saanud juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega 
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei 
tohi teha lapsed ilma järelevalveta.

2. Enne lisaseadmete paigaldamist või eemaldamist, samuti enne seadme 
puhastamist ja siis, kui seadet ei kasutata, lülita see välja ja eemalda 
vooluvõrgust.

3. Ära kasuta seadet, kui seade ei tööta või kui see on maha kukkunud või mingil 
viisil kahjustada saanud.

4. Mitte kasutada välitingimustes või niisketes ruumides.
5. Selliste lisatarvikute kasutamine, mida tootja ei ole tootega kaasa pannud, võib 

põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi ja seadme kahjustusi.
6. Ära kunagi kasta pügamismasinat või pistikut vette või muudesse vedelikesse. 

Kui seade on vette kukkunud, ühenda see viivitamatult vooluvõrgust lahti ja lase 
enne edasist kasutamist masinat kontrollida kvalifitseeritud elektrikul. Ära pane 
oma käsi vette. Võimalik elektrilöök võib põhjustada surmaohtu.

7. Ära pilla ega sisesta ühtegi eset mis tahes avasse.
8. Kasuta seda seadet ainult ettenähtud otstarbel.
9. Ära aseta ega jäta seadet kasutamise ajal sinna, kus seda võib kahjustada loom 

või mõjutada ilm.
10. Pügamismasina teradel on täpseks lõikamiseks peened hambad. Käsitleda 

ettevaatlikult, kui see puutub vastu loomade nahka, et vältida ärritust.

MÄRKUS: See seade on mõeldud ainult trimmimiseks.

11. Ära võta seadet ise lahti. 
12. Ära pese seadet ega pane märga kohta.
13. Ära jäta seda liiga kõrge temperatuuri (üle 40 °C) ega liiga madala temperatuuri 

kätte (alla 0 °C).
14. Ära kasuta seda vannitoas või vee lähedal.
15. Enne esimest laadimist lase aku täielikult tühjeneda.
16. Laadimisaeg ei tohiks olla üle 5 tunni. 
17. Enne igat kasutamist kontrolli, et terad ja pügamispea oleksid terved, sest 

vastasel juhul võid oma lemmiklooma nahka vigastada.
18. Enne trimmeri kasutamist määri pügamispead ja tera määrdeõliga. 
19. Akud ja laadimisseade muutuvad kasutamise ajal soojaks; see on normaalne ja 

ei põhjusta ohutusprobleeme. 



20. Ära kunagi kasuta masina puhastamiseks alkoholi, tärpentini või lahusteid. 
21. Trimmerit tuleb hoida jahedas ja kuivas kohas.
22. Kui trimmer on vigane või ei lähe enam tööle, veendu, et seda hooldab ja 

parandab kvalifitseeritud elektrik. 

KOMPONENDID

1. Laadimispesa
2. Indikaatortuli
3. Lüliti
4. 5 reguleeritavat pikkust
5. Kvaliteetne mootor
6. Eemaldatav tera

LAADIMINE 

∑ Parimad laadimistingimused on 5-40 °C.
∑ Laadimisaeg on umbes 3 tundi, aku on parimas seisukorras pärast 4 või 5 korda 

kasutamist. 
∑ Ära laadi akut üle, sest muidu väheneb aku jõudlus. 
∑ Toodet tuleks laadida, kui aku on tühi või seda pole pikka aega kasutatud. 
∑ Enne masina laadimist veendu, et toitelüliti on asendis OFF. 



LAADIMINE: lülita toode välja ja ühenda 
laadimisseade toote põhja, seejärel ühenda laadija 
pistikupessa. Aseta toode turvalisse, lastele 
kättesaamatusse kohta.

LAADIMISINDIKAATOR

Punane märgutuli põleb laadimise ajal.

Pärast täielikku laadimist muutub märgutuli roheliseks. 

Tähelepanu: Ära kasuta trimmerit laadimise ajal.

SEADISTAMINE

SAMMUD TERA KINNITAMISEKS 

Enne tera paigaldamist või eemaldamist reguleeri soomusrõngas 2,0 mm peale. 



1. Aseta lõiketera lõikepea alumisel poolel olevasse pessa.
2. Vajuta pöidlaga ja seejärel sulge lõikepea ülemine osa.
3. Vajuta.

LAHTIVÕTMISE SAMMUD

1. Vajuta pöidlaga lõikepea ülemisele osale.
2. Teine käsi püüab kukkuva pea kinni.
3. Pane põhiseade kõrvale.
4. Nüüd saad lõikepead puhastada. 



KAMMI KINNITAMINE

1. Vali sobiva pikkusega kamm. Karva pikkuse saab valida vastavalt kaasas 
olevatele kammidele, millel on fikseeritud mõõtmed, st 3 mm kamm, 6 mm 
kamm, 9 mm kamm, 12 mm kamm.

2. Paigalda kamm terale (vt joonis 1). Libista piiramiskamm kindlalt paika. Kinnita 
juhtkamm kindlalt trimmeritera alumisele küljele. Kui kamm on kindlalt paigas, 
on lemmikloomatrimmer kasutusvalmis.  

KAMMI EEMALDAMINE

Lükka kammi ülespoole (vt joonis 2), et eemaldada see tera küljest.  



KASUTUSJUHEND

Pärast laadimist libista lüliti üles, et seade sisse lülitada. 

ETTEVAATUST
∑ Ole teraga ettevaatlik.
∑ Erilist tähelepanu tuleb pöörata kõrvade lähedal töötamisel, sest terav tera võib 

vigastada kõrvanahka.
∑ Palun hoia trimmerit ohutus kauguses.

Oluline ohutusnõue:

Lõikamispea terad on väga teravad! Vale käsitsemine - eriti kõrvade ümber - võib 
põhjustada teie lemmikloomale vigastusi. Veendu, et terade otsad ei puutuks 

töötamise ajal kokku lemmiklooma kõrvadega.

Karvkatte pügamine kinnitatava kammiga: 

1. Palun kasuta esimesel korral 12 mm kammi ja proovi seda väikesel, märkamatul kohal. 
Kui masinat on juba mugav käsitseda, võid kasutada väiksemaid kamme. 

2. Aseta pügamispea paika ja trimmi lemmiklooma karvkatet, liigutades kammi lamedat 
külge sujuvalt mööda lemmiklooma karvu. 

3. Kasuta 3/6/9 mm kammi, kui lõikad karvu kuklal. Alusta kaela keskelt ja liigu aeglaselt 
edasi. 

4. Pea külgede pügamiseks vali samuti 3/6/9 mm kammid ja toimi, nagu eespool 
kirjeldatud. 

TÄHELEPANU!
Esimesel korral püga karvu ainult väike kogus, kuniks saad aru, kui pikaks iga 

piiramiskamm karvad jätab. Alusta alati suurima kammiga, seejärel kasuta lühemaid 
kamme, kui soovid lühemat pikkust. 



Pärast kasutamist: Lülita trimmer välja ja 
ole ettevaatlik, kui käsitsed lõikepead. 
Lõikepea eemaldamine: Väldi lõikepea 
järsku eraldumist, hoides trimmerit teises 
käes (vt pilti).

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Pärast kasutamist eemalda lõikepeale jäänud 
loomakarvad komplekti kuuluva puhastusharjaga. 
2. Puhasta kindlasti ka lõikehambad ja terad harjaga.
3. Puhasta lõikepead ilma kammita. 
4. Eemaldatavat tera saab veega pesta. 

**Et pikendada trimmeri kasutusiga, soovitame seda pärast iga 
kasutamist puhastada.

MÄRKUS:
∑ Palun ära võta toodet lahti.
∑ Ära kunagi laadi toodet üle 40 °C või alla 0 °C keskkonnas. 
∑ Kerge soojenemine käsitsemise või laadimise ajal on normaalne. 
∑ Kui aku kasutusiga on lõppenud, eemalda see ja vii jäätmekäitluseks 

ettenähtud kogumiskohta. Ära kunagi viska seda lihtsalt prügi hulka. 

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat 
võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber 

töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat 
taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või 
võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta 
keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


