
„ANDIS“ furminatorius mod. DS-1, DS-2, DS-4
Sveikiname! Jūs ką tik įsigijote aukščiausios klasės „Andis“ furminatori ų – gyvūnų kailio iššukavimo mašinėlę. Tai nuostabi
priemonė Jūsų augintinio (katino ar šuns) kailio priežiūrai.

Prietaisas ne tik iššukuoja Jūsų augintinio kailį, bet tuo pačiu metu atlieka malonią masažo procedūrą. Namuose išvengsite netvarkos,
jei naudosite šį prietaisą, kai Jūsų augintinis pradeda mesti kailį. Periodiškai šukuojant gyvūną šiuo prietaisu, išvengsite
nepageidautinų gyvūno plaukų ant rūbų bei baldų. Prietaisas be vargo pašalina iki 90% Jūsų augintinio pavilnės. Jo dėka, sumažėja
iškritusių gyvūno plaukų. Šukuojant augintinio kailį (plaukų augimo kryptimi, o ne prieš plauką), jis išliks glotnus ir nepažeistas, o
gyvūnas nepatirs jokio streso ir nemalonaus poveikio.
Idealiai tinka visų šunų ir kačių plaukų tipams.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prieš naudodamiesi prietaisu būtinai perskaitykite visas instrukcijas, o ypatingai saugumo.
1. Ypatingapriežiūra reikalinga,kuometprietaisą naudojavaikai ar žmonėssunegalia,o taip patnaudojantprietaisą šalia jų.
2. Nenaudokite neoriginalių priedų (antgalių).
3. Nenaudokite prietaiso, jei pažeisti arba sulaužyti jo peiliukai. Taip galite sužeisti odą.
4. Įspėjimas: Teisingai pašalinkite naudotus elementus. Nedeginkite; perkaitinti elementai gali sprogti.
5. Nemerkite prietaisoį vandenį. Plaukų pašalinimui iš peiliuko naudokite švelnų šepetėlį.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS!
PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK NAM Ų SĄLYGOMIS.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS
Prieš pradedant naudotis prietaisu, prašome perskaityti naudojimosi instrukcijas. Prižiūrėkite prietaisą pagal šias instrukcijas ir jis
tarnaus ne vienerius metus.
Prieš naudojant prietaisą, nuimkite peiliuko apsaugą. Prietaisoįjungimui, pastumkite jungiklį link peiliuko. Prietaiso išjungimui,
atstumkite jungiklį atgalį originalią padėtį. Po naudojimo pastatykite prietaisą saugioje vietoje.

NAUDOTOJO PRIEŽI ŪRA
Vidiniai prietaiso mechanizmai yra sutepti gamykloje. Kita prietaiso priežiūra, nei aprašyta šioje instrukcijoje, ar atlikta
neautorizuotame techninės priežiūros (serviso) centre – negalima.

ELEMENTAI (BATERIJOS)
Belaidis furminatorius naudoja du „AA“ tipo elementus (baterijas), kurie neįeina į prietaiso komplektaciją.
Atsukite varžtą, kad nuimtumėte dangtelį ir pakeistumėte elementus.Įstatykite elementusį prietaiso vidų taip,
kaip parodyta paveikslėlyje. Uždėkite dangtelį ir prisukite varžtą atgalį vietą.

NEMAIŠYKITE naujų elementų kartu su senais.

NEDĖKITE šarminių, standartinių (Anglies-Cinko) arįkraunamų (Nikelio-Kadmio) elementų kartu. Naudokite
tik vieno tipo elementus.

Elementams garantija netaikoma.

TINKAMAS SEN Ų ELEMENT Ų (BATERIJ Ų) PAŠALINIMAS
Elementai gali turėti aplinkai ir žmonių sveikatai pavojingų metalų, tokių kaip gyvsidabris, švinas, kadmis ir nikelis. Todėl, išimkite iš
prietaiso senus elementus ir tinkamai juos pašalinkite. Daugiau informacijos apie tinkamą elementų pašalinimą ir jų surinkimo vietas
sužinosite vietinėje atliekų surinkimoįmonėje.

NEBENAUDOJAM Ų ELEKTRINI Ų IR ELEKTRONINI Ų PRIETAISŲ ATSIKRATYMAS
Aplinkos saugumo užtikrinimui:
• Neišmeskitetokių prietaisų kartusubuitinėmis atliekomis.
• Naudokitės tokių prietaisų pridavimoir surinkimobūdaissavogyvenvietėje.
Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.
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tel.: (8-37) 215104
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