PET HAIR TRIMMER

MANUAL DE UTILIZARE
Mașina de tuns HAPPY PAWS are grijă de aspectul îngrijit al prietenului dvs. patruped, este
perfect atât pentru utilizarea acasă, cât și pentru utilizarea profesională.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

PACHETUL CONȚINE
1 × mașină de tuns pentru animalele de companie
1 × cablu de încărcare
1 × perie de curățare a aparatului
4 × piepteni de ghidare (3, 6, 9, 12 mm)
1 × sticluță cu ulei
1 × garanție de un an
1 × instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII
Puterea de intrare: 100V-240V 50 / 60Hz.
Putere: 3w
Output: 3V 1000MA
Încărcător: 220V-50Hz
Timp de încărcare: 3-5 ore.
Timp de utilizare: 60–90 min.
Lungimea cablului de încărcare: 175 cm.
Accesorii: piepteni de ghidare (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm), cablu de încărcare, perie de
curățare a aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Încărcați mașina de tuns înainte de utilizare.
2. Încărcare: opriți mașina de tuns, conectați cablul de încărcare la mașina de tuns, băgați
încărcătorul în priză.
3. Pieptenii de ghidare de 3, 6, 9 și 12 mm permit tunsul uniform și sigur.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI
1. Timpul de încărcare este de la 3 până la 5 ore.
2. Nu lăsați mașina de tuns la încărcat mai mult de 5 ore, în caz contrar riscați să
deteriorați bateria.
3. Mașina de tuns este dotată cu funcția de protecție în timpul încărcării (charging protect
function). Această funcție detectează momentul în care bateria s-a încărcat și atunci
întrerupe încărcarea.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE
1. După utilizarea produsului, scoateți pieptenii de ghidare și lampa.
2. Curățați lamele și accesoriile cu peria care este inclusă în pachet.
3. După ce ați curățat toate firele de păr, turnați câteva picături de ulei pe lamă.
4. Puneți lama la loc, dacă ați fixat-o corect, veți auzi un „click”.

AVANTAJE
Cuțitul ascuțit din titan, în combinație cu lama ceramică flexibilă, permite tunsul precis și
eficient al animalelor, cum ar fi: pisici, câini, iepuri, cai, etc.
Câteva accesorii
Pieptenii de ghidare cu lungimea de 3, 6, 9, 12 mm permit tunsul precis și sigur a prietenului
dvs. patruped.
Deosebit de silențios
Mașina de tuns este deosebit de silențioasă, de aceea, în timp ce veți tunde animalul dvs. de
companie, acesta nu se va speria.
Design fără fir
Design-ul fără fir permite utilizarea ușoară, fără cablu încurcat. Setul conține, de asemenea,
un cablu de încărcare.

AVERTIZARE!
-

-

Lamele sunt ascuțite, aveți grijă să nu vă răniți.
Nu expuneți produsul la sursele de foc, feriți-l de apă.
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
Dacă ați observat că produsul are vreun defect, nu-l folosiți.
În timp ce tundeți, aveți grijă să nu răniți părțile mai sensibile ale corpului, de ex.
urechile.
Curățați mașina de tuns și ungeți lamele cu ulei după fiecare utilizare, apoi porniți
mașina pentru câteva secunde pentru ca uleiul să se întindă uniform pe întreaga
suprafață a lamelor.
Depozitați produsul în cutia originală, într-un loc sigur la care nu au acces copiii.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți
arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative
asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor contribuie la ocrotirea mediului și a surselor
naturale. Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu
organele competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu
magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

