
GULAMACHINE

Gyvūnų plaukų kirpimo mašinėlė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą GULAMACHINE.

Nuo šiol galėsite sklandžiai ir tyliai kirpti savo augintinius mašinėle su galingu varikliu, 
kuris sumažina triukšmą iki 60 dB. Nebegąsdinsite savo augintinio kirpimo metu. Patvarūs 

titano bei keramikiniai peiliukai ilgai išlieka ypač aštrūs. Unikali ašmenų konstrukcija 
apsaugo jūsų augintinius nuo sužeidimų. Kirpimas su mūsų kompaktiška ir veiksminga 

gyvūnų kirpimo mašinėle patiks jūsų augintiniams. Šia tyliai veikiančia mašinėle saugiai ir 
greitai gražiai apkirpsite gyvūną.

Šioje instrukcijoje pateikiami saugos nurodymai ir naudojimo instrukcijos. Prieš 
naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 



PAKUOTĖJE YRA:

1x elektrinė naminių gyvūnų kirpimo mašinėlė
4x apsauginės šukos (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1x valymo šepetėlis
1x USB įkrovimo laidas
1x naudojimo instrukcija

SPECIFIKACIJOS

Darbinė įtampa: 3,7 V
Galia 3 W
Įkrovimo laikas: 3-4 valandos
Naudojimo laikas: 90 - 120 min
Įkrovimo laido ilgis: 100 cm
Priedai: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm antgaliai, USB įkrovimo laidas, valymo šepetėlis
Tinka: visų rūšių augintiniams ‡ Garbanotam, storam, plonam ar ilgam kailiui

PASTABA:
Kirpimo mašinėlės ašmenų aštrumas tikrinamas gamykloje. Tam naudojamas juodas 

medvilninis siūlas, imituojantis žmogaus plaukus. Jei radote juodų pūkelių ant kirpimo 
mašinėlės ašmenų, tai tik bandymo likučiai. Produktas yra visiškai naujas.



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant šį elektros prietaisą, ypač šalia vaikų, reikia laikytis pagrindinių saugos 
reikalavimų, įskaitant šiuos.

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 14 metų ir vyresni bei asmenys, kurių 
fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties 
ir žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta 
su tuo susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir 
priežiūros neturi atlikti vaikai be priežiūros.

2. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai prietaiso nenaudojate, 
prieš uždėdami ar nuimdami priedus, taip pat prieš valydami prietaisą.

3. Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedo, nukrito ar buvo pažeistas.
4. Nenaudokite lauke arba drėgnose patalpose.
5. Naudojant gamintojo nepateiktus priedus, gali kilti gaisras, galima patirti 

elektros smūgį arba susižaloti ir prietaisas gali sugesti
6. Niekada nemerkite kirpimo mašinėlės ar elektros tinklo kištuko į vandenį ar kitus 

skysčius. Jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros 
tinklo ir prieš pradėdami jį naudoti, patikrinkite kirpimo mašinėlę pas 
kvalifikuotą specialistą. Nekiškite rankų į vandenį. Galimas elektros smūgis yra 
mirtinai pavojingas.

7. Į aparato angas nieko nekiškite.
8. Šį prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
9. Naudojimo metu nestatykite ir nepalikite prietaiso ten, kur jį gali pažeisti 

gyvūnas arba kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
10. Jūsų kirpimo mašinėlės ašmenys yra dantyti, todėl kerpa ypač tiksliai. Atsargiai 

skuskite prie pat gyvūno odos, kad nesudirgintumėte.

PASTABA: Šis prietaisas skirtas tik plaukų kirpimui

11. Nemėtykite gaminio. 
12. Neplaukite ir nelaikykite jo drėgnoje vietoje.
13. Nelaikykite jo per aukštoje (daugiau kaip 40 °C) ir per žemoje (žemesnėje kaip 0 

°C) temperatūroje.
14. Nenaudokite gaminio vonios kambaryje arba prie vandens.
15. Prieš pirmą kartą įkraudami akumuliatorių jį visiškai iškraukite.
16. Įkrovimo laikas neturėtų būti ilgesnis nei 5 valandos. 
17. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peiliukai ir skutimo galvutė nepažeisti, 

kitaip galite sužaloti savo augintinį.
18. Prieš naudodami kirpimo mašinėlę, patepkite skutimo galvutę ir peiliukus 

sutepimo aliejumi. 
19. Naudojimo metu baterijos ir įkrovimo įrenginys įkaista; tai normalu ir nėra 

pavojinga. 
20. Niekada nenaudokite alkoholio, terpentino ar tirpiklių mašinėlei valyti. 



21. Kirpimo mašinėlė turi būti laikoma vėsioje ir sausoje vietoje.
22. Jei kirpimo mašinėlė sugedo arba jos nebegalima naudoti, nuneškite pataisyti 

kvalifikuotam specialistui. 

KOMPONENTAI

1. Įkrovimo prievadas
2. Kontrolinė lemputė
3. Jungiklis
4. 5 reguliuojami ilgiai
5. Aukštos kokybės variklis
6. Nuimami ašmenys

ĮKROVIMAS 

∑ Geriausios įkrovimo sąlygos yra 5-40 °C.
∑ Įkrovimo laikas yra apie 3 valandas, baterija bus geriausios būklės po 4-5 kartų 

naudojimo. 
∑ Neperkraukite akumuliatoriaus, kitaip jo veikimas sutriks. 
∑ Gaminį reikia įkrauti, kai akumuliatorius išsikrauna arba po ilgo nenaudojimo 

laikotarpio. 
∑ Prieš įkraudami kirpimo mašinėlę įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į 

padėtį OFF. 



ĮKROVIMO BŪDAS: išjunkite gaminį ir prijunkite 
įkroviklį prie gaminio apačios, tada įjunkite įkroviklį 
į lizdą. Padėkite gaminį saugioje vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

ĮKROVIMO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ

Įkrovimo metu degs raudona indikatoriaus lemputė.

Visiškai įsikrovus baterijai, indikatoriaus lemputė taps žalia. 

Dėmesio: Nenaudokite gyvūnų kailio kirpimo mašinėlės, kol ji įkraunama.

DARBO PRADŽIA

PEILIUKŲ TVIRTINIMO ŽINGSNIAI 

Prieš uždėdami arba nuimdami ašmenis, sureguliuokite 2,0 mm atstumo reguliavimo 
žiedą. 



1. Sulygiuokite peliukus su anga skutimo galvutės apačioje
2. Nykščiu paspauskite į apačią ir prispauskite skutimo galvutės viršų
3. Paspauskite

IŠARDYMAS

1. Nykščiu pjovimo galvutės viršų pastumkite į apačią
2. Kita ranka sugaukite krentančią galvutę
3. Padėkite pagrindinį įrenginį į šalį
4. Dabar galite išvalyti galvutės ašmenis. 



PRITVIRTINKITE ŠUKAS

1. Pasirinkite tinkamo aukščio šukas. Plaukų ilgį galima nustatyti fiksuoto dydžio 
šukomis, t. y. 3 mm, 6 mm, 9 mm ir 12 mm.

2. Uždėkite antgalį ant ašmenų (žr. 1 paveikslėlį). Kad patikimai priglustų, antgalį 
pastumkite. Tvirtai užfiksuokite antgalį kirpimo mašinėlės peiliukų apačioje. Kai 
priedas pritvirtintas, gyvūnų kirpimo mašinėlė paruošta naudoti.  

ŠUKŲ FORMOS ANTGALIO NUĖMIMAS

Norėdami nuimti antgalį nuo ašmenų, pastumkite jį į viršų (žr. 2 paveikslėlį).  



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Po įkrovimo pastumkite jungiklį aukštyn, kad įjungtumėte prietaisą. 

ĮSPĖJIMAS
∑ Saugokitės aštrių ašmenų.
∑ Ypatingai atsargiems reikia būti dirbant prie ausų, nes aštrūs ašmenys gali 

pažeisti ausų odą.
∑ Laikykite kirpimo mašinėlę saugiu atstumu.

Svarbūs saugos patarimai:

Skutimosi galvutės ašmenys yra labai aštrūs! Netinkamai naudojant, ypač aplink ausis, 
galima augintinį sužeisti. Peilių galiukai jokiu būdu neturi liestis su augintinio ausimis.

Kailio kirpimas su pritvirtinamomis šukomis: 

1. Pirmą kartą uždėkite 12 mm antgalį ir išbandykite jį ant nedidelio, nepastebimo kailio 
ploto. Kai išmoksite naudotis mašinėle, galėsite išbandyti ir mažesnius antgalius. 

2. Laikykite skutimo galvutę ir kirpkite augintinio kailį, lygiai braukdami plokščiąja šukų 
puse palei augintinio kailį. 

3. Kirpdami kailį užpakalinėje galvos dalyje, naudokite 3/6/9 mm šukas. Pradėkite nuo 
kaklo vidurio ir lėtai judėkite į priekį. 

4. Norėdami nuskusti galvos šonines dalis, taip pat rinkitės 3/6/9 mm šukas ir skuskite
taip, kaip nurodyta pirmiau. 

DĖMESIO!
Pirmą kartą kirpdami plaukus išbandykite mašinėlę nedideliame plote, kol priprasite 
prie to, kokiu ilgiu kerpami plaukai su kiekvienu antgaliu. Visada pradėkite kirpti su 
didžiausiu antgaliu, o vėliau naudokite mažesnes šukas, jei norimas plaukų ilgis yra 

trumpesnis. 



Po naudojimo: Išjunkite kirpimo mašinėlę ir 
būkite atsargūs su skutimo galvute. 
Skutimo galvutės nuėmimas: Kad skutimo 
galvutė staiga neatsiskirtų, laikykite 
mašinėlę kitoje rankoje (žr. paveikslėlį).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Po naudojimo pašalinkite ant skutimosi galvutės 
likusius gyvūnų plaukus komplekte esančiu valymo 
šepetėliu. 
2. Taip pat būtinai šepetėliu išvalykite mašinėlės 
dantukus ir ašmenis.
3. Valykite skutimo galvutę nuėmę priedus. 
4. Nuimamą ašmenų galvutę galima plauti vandeniu. 

**Siekiant prailginti kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką, patariama ją valyti po 
kiekvieno naudojimo

PASTABA:
∑ Neišardykite prietaiso.
∑ Niekada neįkraukite prietaiso aukštesnėje nei 40°C arba žemesnėje nei 0°C 

temperatūroje. 
∑ Nedidelis įkaitimas naudojimo arba įkrovimo metu yra normalu. 
∑ Pasibaigus akumuliatoriaus galiojimo laikui, nuimkite ir saugiai išmeskite 

akumuliatorių į tam skirtą perdirbimo vietą. Niekada neišmeskite jo bet kur. 

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas 
kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, 
sukeltai aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, 

atsakingai perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių 
naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo 
sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį prietaisą 
saugiam perdirbimui.

Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.


