
MASZYNKA DO STRZYŻENIA ZWIERZĄT
model: AG159C

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fabrycznie nowa, wysokiej jakości elektryczna maszynka to doskonałe narzędzie do strzyżenia psów każdej rasy 
i o każdym typie sierści, zarówno w warunkach domowych jak i profesjonalnych. Dzięki ergonomicznemu 
kształtowi maszynka doskonale pasuje do dłoni i nie męczy jej. Długi kabel zasilający pozwala wygodnie 
pracować z dala od gniazdka elektrycznego. Urządzenie jest ciche i nie stresuje zwierząt. Istnieje również 
możliwość regulacji poziomu zasilania i dodatkowego wyciszenia maszynki. 

Dodatkowo w zestawie dołączamy gratis 4 nasadki dystansujące (3, 6, 9 i 12 mm), grzebień, zestaw 
ostrzy, olejek do ich konserwacji oraz szczoteczkę do czyszczenia!

Cechy produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Duża moc wystarcza do strzyżenia większości rodzajów sierści. 
• Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą przez co nie płoszy strzyżonych zwierząt. 
• 4 nasadki dystansujące od 3 do 12 mm w komplecie! Pozwalają nam na dokładne dopasowanie 

długości strzyżonej sierści. 
• Maszynkę charakteryzuje ergonomiczny kształt, dzięki czemu nie męczy ona nadgarstków i dłoni 

podczas pracy. Można nią bardzo precyzyjnie operować i strzyc zwierzaki nawet o delikatnej, podatnej 
na podrażnienia skórze. 

• Bardzo długi kabel zasilający o długości aż 2,5 metra sprawi, że możesz jej wygodnie używać bez 
bliskiego dostępu do gniazdka elektrycznego - np. na podwórku. 

• Znakomicie rozwiązany system chłodzenia zapewnia możliwość ciągłej pracy bez przegrzania. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 100V / 240V 50-60Hz (z sieci elektrycznej) 
• Regulacja poziomu zasilania 
• Moc: 15W 
• Materiał: ABS (tworzywo sztuczne) 
• Generowany poziom hałasu: 50 dB 
• Szerokość ostrza tnącego: 40 mm 
• Długość przewodu zasilającego: 2,5 m 
• Wymiary maszynki: 16 cm x 6 cm
• Waga maszynki: 0,5 kg 

2. Instrukcja obsługi:

→ Przed pierwszym uruchomieniem upuść 1-2 krople olejku (załączonego w zestawie), na ostrza 
maszynki.
→ Umieść odpowiednią nasadkę dystansującą na ostrzach maszynki.
→ Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
→ Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie czarnego suwaka z boku urządzenia w 
pozycję ON.
→ Aby wyregulować długość ostrzy ustaw czarną wajchę z boku urządzenia (przy ostrzach) w 
pożądanej pozycji.
→ Nie używaj maszynki w pracy ciągłej przez dłużej niż 10 minut!
→ Istnieje możliwość zmiany napięcia pracy urządzenia z 220V na 110V. Aby tego dokonać należy 
przesunąć czarne pokrętło z boku urządzenia korzystając z dołączonego w zestawie kluczyka. 
Standardowo jest ono ustawione w pozycji 220V.

3. Uwagi i środki ostrożności:

• 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, może to doprowadzić do zranienia.
• Nie używaj maszynki w przypadku 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.

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.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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