
GULAMACHINE

Mājdzīvnieku kopšanas spalvu griezēja komplekts

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu GULAMACHINE.

No šī brīža jūs varat netraucēti un klusi apgriezt savu mājdzīvnieku spalvu ar jaudīgu 
motoru, kas efektīvi samazina troksni zem 60 dB. Tas netraucēs jūsu mājdzīvniekam un to 

nepārsteigs kopšanas laikā. Titāna asmens apvienojumā ar keramikas asmeni ir izturīgs 
lietošanā, vienlaikus saglabājot lielisku asumu. Unikāls asmeņu dizains neļauj savainot 

jūsu mājdzīvniekus. Mūsu kompaktais un efektīvais mājdzīvnieku kopšanas griezējs 
sniedz jūsu mājdzīvniekiem pārsteidzošu griešanas pieredzi. Tas ir drošs un ātrs, lai 

izveidotu skaistu griezumu ar zemu skaņas līmeni.

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas norādījumi. 
Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. 



KOMPLEKTĀ IETILPST:

1 x elektriskais mājdzīvnieku spalvu griezējs
4 x aizsargķemmes (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm)
1 x tīrīšanas birste
1 x USB uzlādes vads
1 x lietotāja rokasgrāmata

SPECIFIKĀCIJAS

Darba spriegums: 3,7 V
Jauda 3 W
Uzlādes laiks: 3-4 stundas
Izmantošanas ilgums: 90-120 min.
Uzlādes kabeļa garums: 100 cm
Aksesuāri: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 9 mm, 12 mm ierobežojošās ķemmes, USB uzlādes 
kabelis, tīrīšanas birste
Piemērots: visu veidu mājdzīvniekiem ‡ ar cirtainu spalvu, biezu spalvu, smalku spalvu, 
garu spalvu

PAZIŅOJUMS:
Pirms trimmeris tiek izvests no rūpnīcas, to asmeņu asums tiek pārbaudīts. Pārbaudei 

izmanto melnu kokvilnas diegu, kas imitē cilvēka matus. Ja uz jūsu saņemtās ierīces 
asmeņa ir melni nosēdumi, tie ir tikai šī testa atlikumi. Produkts ir pilnīgi jauns un 

nelietots.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot šo elektroierīci, jo īpaši bērnu klātbūtnē, jāievēro drošības pamatprincipi
vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi, tostarp tālāk minētie.

1. Šo ierīci var lietot bērni no 14 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar 
ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu 
pieredzi un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par ierīces lietošanu 
drošā veidā un izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar 
ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

2. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas, ja to nelietojat, pirms to 
noliekat vai noņemat tās piederumus, kā arī pirms ierīces tīrīšanas.

3. Nedarbiniet ierīci, ja ierīce nedarbojas pareizi, ir nokritusi vai ir bojāta.
4. Nelietojiet šo ierīci ārā vai mitrās telpās.
5. Ražotāja neapstiprinātu piederumu izmantošana var izraisīt uguns risku, 

elektrošoku vai traumas un ierīces bojājumus
6. Nekad neiegremdējiet griezēju vai strāvas kontaktdakšu ūdenī vai citos 

šķidrumos. Ja ierīce ir iemesta ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla 
un pirms tālākas lietošanas nododiet cirpēju pārbaudīt kvalificētam tehniķim. 
Nelieciet rokas ūdenī. Iespējamais elektriskās strāvas trieciens var izraisīt nāves 
risku.

7. Neievietojiet nevienā ierīces atverē nekādus priekšmetus.
8. Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajam mērķim.
9. Lietošanas laikā nenovietojiet vai neatstājiet ierīci vietās, kur to var sabojāt 

dzīvnieks vai kur tā var būt pakļauta laikapstākļu iedarbībai.
10. Griezējmehānisma asmeņiem ir smalki zobiņi, kas nodrošina precīzu griešanu. 

Lai izvairītos no kairinājuma, lietojiet uzmanīgi tuvu dzīvnieka ādai.

PIEZĪME: Šī ierīce ir paredzēta tikai apgriešanai

11. Neizjauciet produktu paši. 
12. Nemazgājiet un nenovietojiet to mitrumā.
13. Nenovietojiet to pārāk augstā (virs 40 °C) un pārāk zemā temperatūrā (zem 0 

°C).
14. Nelietojiet produktu vannasistabā vai ūdens tuvumā.
15. Pirms pirmās uzlādes pilnībā izlādējiet bateriju.
16. Uzlādes laikam nevajadzētu pārsniegt piecas stundas. 
17. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai asmeņi un griešanas galviņa nav 

bojāti, jo pretējā gadījumā varat savainot mājdzīvnieka ādu.
18. Pirms darbināt griezēju, ieeļļojiet griešanas galviņu un asmeņus ar eļļu. 
19. Lietošanas laikā baterijas un uzlādes bloks sasilst. Tas ir normāli un nerada bažas

par drošību. 
20. Mašīnītes tīrīšanai nekad nelietojiet spirtu, terpentīnu un šķīdinātājus. 
21. Griezējs jāuzglabā vēsā un sausā vietā.



22. Ja griezējs ir bojāts vai to vairs nevar darbināt, pārliecinieties, ka tā apkopi un 
remontu veic kvalificēts tehniķis. 

KOMPONENTI

1. Uzlādes ports
2. Indikatora gaisma
3. Slēdzis
4. 5 regulējami garumi
5. Augstas kvalitātes motors
6. Noņemams asmens

UZLĀDE 

∑ Labākais uzlādes režīms ir 5-40 °C temperatūrā.
∑ Uzlādes laiks ir aptuveni trīs stundas, baterija būs visoptimālākajā stāvoklī pēc 

četrām vai piecām lietošanas reizēm. 
∑ Nepārlādējiet bateriju, citādi baterijas veiktspēja tiks traucēta. 
∑ Ja baterija ir izlādējusies vai ja tā nav lietota ilgāku laiku, produkts ir jāuzlādē. 
∑ Pirms matu griešanas mašīnas uzlādes pārliecinieties, ka strāvas slēdzis ir 

iestatīts OFF (izslēgts) pozīcijā. 



UZLĀDES METODE: izslēdziet produktu un 
pievienojiet lādētāju produkta apakšdaļā, pēc tam 
pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Novietojiet 
produktu drošā, bērniem nepieejamā vietā.

UZLĀDES INDIKATORA GAISMA

Uzlādes režīmā iedegas sarkanā indikatora gaisma.

Pēc pilnīgas uzlādes indikatora indikators kļūs zaļš. 

Uzmanību: Nelietojiet mājdzīvnieku griešanas mašīnu, kamēr tā tiek uzlādēta.

UZSTĀDĪŠANAS SOĻI

ASMEŅA PIESTIPRINĀŠANAS SOĻI 

Pirms uzstādīt vai noņemt asmeni, lūdzu, noregulējiet smalkuma gredzenu 2,0 mm. 



1. Saskaņojiet asmeni ar griezējgalviņas apakšdaļā esošo spraugu.
2. Nospiediet ar īkšķi uz leju apakšējo daļu un pēc tam aizveriet griezējgalviņas 

augšējo daļu
3. Nospiediet

IZJAUKŠANAS SOĻI

1. Nospiediet ar īkšķi uz leju griezējgalviņas augšējo daļu
2. Otra roka noķer krītošo galvu
3. Novietojiet galveno ierīci malā



4. Tagad varat notīrīt galvas asmeni. 

PIESTIPRINIET ĶEMMI

1. Izvēlieties atbilstoša garuma ķemmes uzgali. Spalvas garumu var izvēlēties 
atkarībā no pievienotajām fiksēta izmēra ķemmēm, t. i., 3 mm ķemmi, 6 mm 
ķemmi, 9 mm ķemmi, 12 mm ķemmi.

2. Uzlieciet ķemmi uz asmeņa (skat. 1. attēlu). Bīdiet stiprinājuma ķemmi, lai tā 
stingri nofiksētos. Cieši piestipriniet ķemmes stiprinājumu pie asmens apakšējās 
daļas. Kad stiprinājums ir nostiprināts, mājdzīvnieku spalvu trimmeris ir gatavs 
lietošanai.  



ĶEMMES NOŅEMŠANA

Spiediet ķemmi uz augšu (skatīt 2. attēlu), lai to noņemtu no asmeņa.  

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pēc uzlādes, lūdzu, pavelciet slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu ierīci. 

UZMANĪBU
∑ Uzmanieties no asa asmens.
∑ Īpaša uzmanība jāpievērš, strādājot ausu tuvumā, jo asais asmens var ievainot 

ausu ādu.
∑ Lūdzu, turiet griezēju drošā attālumā.

Svarīgi drošības padomi:

Griešanas galviņas asmeņi ir ļoti asi! Nepareiza apiešanās — īpaši ap ausīm — var 
izraisīt jūsu mājdzīvnieka traumas. Lūdzu, pārliecinieties, ka asmeņu gali darbības laikā 

nepieskaras mājdzīvnieka ausīm.

Kažoka apgriešana ar piestiprināmām ķemmēm: 

1. Lūdzu, pirmās darbības laikā izmantojiet 12 mm ķemmi un izmēģiniet to uz neliela, 
neuzkrītoša kažoka laukuma. Tiklīdz jūs jutīsieties ērti strādāt ar mašīnu, varat izmantot 
mazākas ķemmes. 

2. Novietojiet griešanas galviņu un nogrieziet sava mīluļa kažoku, ar ķemmes plakano 
pusi vienmērīgi noejot gar mājdzīvnieka kažoku. 

3. Kad apgrieziet kažoku galvas aizmugurē, izmantojiet 3/6/9 mm ķemmes. Sāciet no 
kakla vidus un lēnām virzieties uz priekšu. 



4. Lai apgrieztu arī galvas sānus, izvēlieties 3/6/9 mm ķemmes un rīkojieties, kā norādīts 
iepriekš. 

Pēc lietošanas: Izslēdziet griešanas mašīnas 
un uzmanīgi rīkojieties ar griešanas galviņu. 
Griešanas galviņas noņemšana: Neļaujiet, 
ka griešanas galviņa pēkšņu nokrīt, turot 
griezēju otrā rokā (skat. attēlu).

TĪRĪŠANA UN APKOPE

1. Pēc lietošanas noņemiet uz griešanas galviņas 
atlikušo dzīvnieku spalvu ar komplektā iekļauto tīrīšanas 
birsti. 
2. Noteikti ar birsti notīriet arī griezēja zobus un 
asmeņus.
3. Tīriet griešanas galviņu bez ķemmes uzgaļiem. 
4. Noņemama asmeņu galviņa, ko var mazgāt ar ūdeni. 

**Lai pagarinātu griezēja kalpošanas laiku, ieteicams to notīrīt pēc katras 
lietošanas reizes

UZMANĪBU!
Pirmo reizi, kad griežat matus, nogrieziet tikai nelielu matu daudzumu, līdz jūs 

sapratīsiet, cik garus matus atstāj katrs ķemmes uzgalis. Vienmēr sāciet darboties, 
pieliekot vislielāko ķemmes uzgali, pēc tam izmantojiet īsākas ķemmes, ja vēlamais 

matu garums ir īsāks. 



PIEZĪME:
∑ Lūdzu, neizjauciet ierīci.
∑ Nekad neuzlādējiet ierīci virs 40°C karstuma avota vai telpā, kas vēsāka par 

0°C. 
∑ Neliela sasilšana ierīces lietošanas vai uzlādes laikā ir normāla. 
∑ Pēc akumulatora darbības laika beigām noņemiet un iemetiet akumulatoru 

tam paredzētajā pārstrādes vietā. Nekad neizmetiet to parastā atkritumu 
tvertnē. 

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku 
veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt 

atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu 
lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar 
mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi 
drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo Eiropas Komisijas (EK)
direktīvu prasībām.


