PET HAIR TRIMMER

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Strižnik HAPPY PAWS poskrbi za popoln videz vašega kosmatinca. Primeren je za striženje
vseh živali in je idealen tako za domačo kot za profesionalno uporabo.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

PAKET VSEBUJE
1 × strižnik za hišne ljubljenčke
1 × polnilec
1 × krtača za čiščenje
4 × nastavek (3, 6, 9, 12 mm)
1 × steklenička z oljem
1 × letna garancija
1 × navodila za uporabo

SPECIFIKACIJE
Vhodna moč: 100V-240V 50 / 60Hz.
Moč: 3w
Output: 3V 1000MA
Polnilec: 220V-50Hz
Čas polnjenja: 3-5 ur.
Čas delovanja: 60–90 min.
Dolžina napajalnega kabla: 175 cm.
Dodatki: nastavki (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm), adapter, čistilna krtačka.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Ko je strižnik napolnjen je pripravljen za uporabo.
2. Polnjenje: ugasnite strižnik, povežite polnilec s strižnikom, polnilec pa vključite v
vtičnico.
3. Nastavki 3, 6, 9 in 12 mm omogočajo natančno in varno striženje.

POLNJENJE BATERIJE
1. Čas polnjenja je od 3-5 ur.
2. Če boste strižnik polnili več kot 5 ur, lahko s tem poškodujete baterijo.
3. Strižnik vsebuje »charging protect function«. Ta funkcija zazna polno baterijo in
takrat prekine polnjenje.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE
1. Po končanem striženju odstranite nastavke in rezilo.
2. Rezilo in nastavke očistite s priloženo čistilno krtačo.
3. Ko odstranite vse dlake kanite nekaj kapljic priloženega olja na rezilo.
4. Rezilo nato ponovno vstavite na svoje mesto. Ko je pravilno nameščeno boste slišali
»klik«.

PREDNOSTI
Oster nož iz titana v kombinaciji z dodatnim keramičnim premičnim rezilom omogoča
natančno in učinkovito striženje različnih živali, kot so mačke, psi, zajci, konji itd.
Več nastavkov
Nastavki za dolžino 3, 6, 9, 12 mm omogočajo natančno in varno striženje vašega hišnega
ljubljenčka.
Izjemno tih
Strižnik je izjemno tih, zato vašega domačega prijatelja med striženjem ne bo strah.
Brezžični dizajn
Brezžični dizajn omogoča enostavno uporabo brez zapletanja kabla. Komplet vsebuje tudi
polnilec za polnjenje baterije.

OPOZORILO!
-

Rezila so ostra zato pazite, da ne pride do poškodb in ureznin.
Izdelka ne izpostavljajte vodi ali ognju.
Izdelka ne izpostavljajte otrokom.
Če na izdelku opazite napake, ga ne uporabljajte.
Ko strižete še posebej pazite na občutljive dele telesa kot so npr. ušesa, da ne pride do
ureznin.
Strižnik ob koncu striženja vedno očistite in rezila premažite z oljem, nato pa strižnik
prižgite samo toliko, da se olje razmaže po vseh delih rezila.
Izdelek shranjujte v priloženi škatli, na varnem mestu stran od dosega otrok.

