Šunų ir kačių kirpimo mašinėlės
VARTOTOJO VADOVAS
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BENDROJI DALIS
Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki
garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.
Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu
pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių.
Jeigu prietaisu
nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be
suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį
paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros
tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA
Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos
valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos
šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.
Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus.
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Gyvūno paruošimas kirpimui
1. Norėdami pradėti gyvūno kirpimą, pašalinkite visus
nešvarumus. Išplaukite kailį, išdžiovinkite
rankšluosčiu. Kad plauką būtų patogiau kirpti, galite
naudoti specialius gyvūnų plaukų kondicionierius,
kurie suminkštins gyvūno plauką.

2. Prieš kirpimą, kruopščiai nuvalykite visą kailį, sušukuokite
gyvūną, pašalinkite mazgus, susivėlimus, tokiu būdu
aiškiai matysite plauko ilgį, kurį norite pašalinti.

Kirpimas
Dažniausiai šuns kailio kirpimui reikalingos kelios skirtingo dydžio galvutės. Jeigu plaukas yra
stambesnis, jam reikalinga jau didesnius ašmenis turinti galvutė, pavyzdžiui 8 dydžio, todėl
rekomenduotina turėti kelias skirtingas galvutes, kad šunį gali būtų nukirpti tinkamai.

1. Pirmieji šuns plotai turėtu būti nugara, bei užpakalinės kojos. Kirpkite gyvūno plaukus
žirklėmis ties kaklu, krūtine, priekinėmis kojomis, pilvu. Atkreipkite dėmesį į plotus, kuriose
yra daugiausiai kailio – juos būtinai nukirpti žirklėmis.
2. Sumažinus plaukų apimtį, galite naudoti kirpimo mašinėlę – kirpkite palei plauką, būkite
atsargūs, švelnūs, nespauskite mašinėlės, neskubėkite, kruopščiai apeikite norimą plotą.
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Peiliukų keitimas

Mašinėlėse su keičiamomis galvutėmis/peiliukais (A5 formato), prieš
keisdami galvutę, įsitikinkite, kad mašinėlė yra išjungta (OFF) ir
neprijungta prie rozetės. Laikydami mašinėlę viena ranka, kita ranka
suimkite už peiliuko viršaus ir truktelėkite jį į save, kaip nurodyta
iliustracijoje. Kai galvutė atsilaisvina, stumkite jį į viršų, kol pilnai
nusiims nuo mašinėlės liežuvio.

Galvutė uždedama tuo pačiu principu, kuriuo buvo nuimta – uždėkite
peiliuką ant mašinėlės liežuvio ir stumkite galvutę, kol ji užsirakins prie
kirpimo mašinėlės. Mašinėlė peiliuką prirakina automatiškai.

Priežiūra
Dažnais atvejais mašinėlės efektyvumą sumažinti gali susirinkę
plaukai ar/ir purvas nusistovėjęs ant peiliukų. Tokiu atveju reikia
nuimti galvutę nuo mašinėlės liežuvio, kaip buvo nurodyta
iliustracijose anksčiau. Nuėmę galvutę stumkite peiliuką į šoną
kaip nurodyta iliustracijoje, pašalinkite susirinkusius plaukus ir/ar
purvą, įstatykite peiliuką atgal į jo pradinę padėtį. Šalinant plaukus
ir/ar purvą nereikalingi jokie varžtų atsukimai.

Reguliariai tikrinkite ar mašinėlės mechanizmas yra pakankamai
suteptas – rekomenduoja sutepti kas 200 naudojimo valandų.
Norint tai padaryti, atsukite du varžtelius, kurie laiko vardinę
plokštelę ir nuimkite ją. Nuimkite mechanizmo detalę ir sąsają –
detalės pavaizduotos iliustracijoje. Sutepkite visas vidines dalis
nedideliu kiekiu alyvos, sudėkite visas mechanizmo dalis atgal į jų
vietą. Taip pat galite mažu kiekiu alyvos sudrėkinti mašinėlės
ertmę. Sudėję mechanizmo dalis į jiems skirtas vietas, uždėkite
vardinę plokštę atgal, susukite atgal varžtelius.
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Antgalių keitimas

Svarbu: Mašinėlę būtina apsaugoti nuo drėgmės, nelaikyti vietose, kur mašinėlei yra galimybė
sušlapti. Neleisti naudoti jos vaikams. Ištraukti mašinėlės maitinimo laidą iš rozetės baigus darbą.
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