
MASZYNKA DO STRZYŻENIA PSÓW i KOTÓW
MODEL: AG159

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości maszynka do golenia zwierząt każdej rasy i o każdym typie 
sierści. 

2. Użytkowanie
• Upewnij się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona.
• Wybierz odpowiedni grzebień dla pożądanej długości strzyżenia. W 

przypadku strzyżenia długiej sierści zaleca się rozpocząć obcinanie 
używając nasadki do długich włosów. Następnie możesz użyć nasadki o 
krótszych ząbkach.

• Podłącz maszynkę do gniazdka sieciowego 230V.
• Rozpocznij strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
• Trzymaj urządzenie z głowicą skierowaną do góry i przesuń włącznik do 

przodu. Głowica tnąca rozpoczyna strzyżenie. 
• Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie z włosów za pomocą szczotki. 
• Regularnie smaruj głowicę olejem i włącz urządzenie na 5 sekund aby 

rozprowadzić olej. 

3. Specyfikacja
• Model: GTS-888 
• Moc: 30W 
• Zasilanie: 230V 
• Waga: 550 gram 

4. Uwagi i środki ostrożności
Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

• Nie używaj maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona 
przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.

• Nie zanurzaj maszynki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej 
cieczy.

• Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru, zwłaszcza gdy w pobliżu są 
dzieci.

• Jeżeli nie używasz maszynki lub zamierzasz ją oczyścić, należy ją 
wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta.
• Aby uniknąć uszkodzenia maszynki, używaj wyłącznie akcesoriów 

stanowiących wyposażenie maszynki.
• Nie używaj uszkodzonego lub złamanego grzebienia, bowiem może to 

doprowadzić do zranienia.
• Nie używaj maszynki w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, 

wtyczki lub samej maszynki. 
• Nie próbuj naprawiać maszynki samodzielnie, spowoduje to utratę 

gwarancji.
• Przed użyciem upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamontowane.
• Nie dopuszczaj aby przewód elektryczny zwisał poza krawędzią 

powierzchni, na której leży maszynka lub dotykał powierzchni nagrzanych.
• Nie wrzucaj urządzenia do wody!

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia 
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny 
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
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