PET HAIR TRIMMER

PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Strojek HAPPY PAWS se postará o perfektní vzhled vašeho chlupáče. Je vhodný pro
stříhání všech domácích zvířátek, vhodný je pro domácí i profesionální použití.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možné
využití..

BALENÍ OBSAHUJE
1 × strojek na stříhání
domácích zvířat
1 × nabíječku
1 × kartáček na čištění
4 × nástavec (3, 6, 9, 12 mm)
1 × lahvička s olejem
1 × roční záruka
1 × návod k použití

SPECIFIKACE
Vstupní výkon: 100V-240V 50 / 60Hz.
: 3w
Output: 3V 1000MA
Nabíječka:220V50Hz
Čas dobíjení: 3-5 hod.
Čas připravenosti: 60–90 min.
Délka napájecího kabelu: 175 cm.
Doplňky: nástavce (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm), adaptér, kartáček na čištění.

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Strojek je připraven pro použití když je plně dobitý.
2. Dobíjení: vypněte strojek, kabel zasuňte do strojku, pak mjej zapojte do elektřiny.
3. Nástavce 3, 6, 9 in 12 mm umožňují přesné a bezpečné stříhání.

DOBÍJENÍ BATERIE
1. Čas dobíjení je od 3-5 hod.
2. Strojek můžete poškodit pokuď jej budete dobíjet více než 5 hodin.
3. Strojek má »charging protect function«. Tato funkce detektuje plé dobití a
zabrání probíjení baterie.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ
1. Po ukončeném stříhání odstraňte nástavec i čepele.
2. Nástavec a čepel očistěte přiloženým kartáčkem.
3. Po odstranění chlupů nakapejte na čepel několim kapek oleje.
4. Čepel pak umístěte zpět na svoje místo. Správné umístění vám potvrdí zvuk při
zaklapnutí
»klik«.

VÝHODY
Ostrý titánový nůž v kombinaci s dodatečným keramickým pohyblivým ořezávačem
umožňuje přesné stříhání různých zvířat jako sjou psy, mačky, králíci koně, atd.
Více nástavců
Nástavce pro délku 3, 6, 9, 12 mm umožňují precizní a bezpečné stříhání vašeho
domácího mazlíčka.
Výjimečně tichý
Strojek je výjimečně tichý proto se ho váš miláček nebude bát.
Bezdrátové použití
Bezdrátový princip fungování umožňuje praktické použití bez zaplétání kabelu. Komplet
obsahuje i dobíjecí set pro dobíjení baterie.

UPOZORNĚNÍ!
-

Čepel je ostrá, proto dávejte pozor při manupulaci, aby nedošlo k řezným ranám.
Výrobek nevystavujte působení vody nebo ohně.
Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě, že na výrobku zjistíte chyby, nepoužívejte ho.
U stříhání věnujte zvýšenou opatrnost hlavně u citlivých částí těla jako jsou např
prostory kolem uší.
Strojek po použití očistěte a následně namažte olejem. Strojek pak zapněte na
několikm sekund, aby se olej dostatečně rozmazal po všech částech čepele.
Výrobek uschovejte v originálním balení mimo dosah dětí.

