
GULAMACHINE 

Σετ καλλωπισμού μαλλιών για κατοικίδια 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν GULAMACHINE. 

Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να κουρεύετε εύκολα και ήσυχα τα κατοικίδιά σας με 

τον ισχυρό κινητήρα που μειώνει αποτελεσματικά τον θόρυβο κάτω από 60 dB. Το 

κατοικίδιό σας δεν θα ενοχληθεί ούτε θα τρομάξει κατά την περιποίηση. Η λεπίδα 

τιτανίου σε συνδυασμό με την κεραμική λεπίδα είναι ανθεκτική στη χρήση ενώ διατηρεί 

εξαιρετική αιχμηρότητα. Ο μοναδικός σχεδιασμός λεπίδων αποτρέπει τον τραυματισμό 

των κατοικίδιων σας. Οι αποτελεσματικές κουρευτικές μηχανές μικρών διαστάσεων 

παρέχουν στα κατοικίδια σας καταπληκτική εμπειρία κουρέματος. Ασφαλές και γρήγορο 

για ένα ωραίο κούρεμα με χαμηλό θόρυβο. 

 

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. 
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  

 



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 
 
 
1x Ηλεκτρική κουρευτική μηχανή για κατοικίδια 
4x Χτένες (3mm, 6mm, 9mm, 12mm) 
1x Βούρτσα καθαρισμού 
1x Καλώδιο φόρτισης USB 
1x Εγχειρίδιο χρήστη 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τάση λειτουργίας: 3,7 V 

Ισχύς: 3 W 

Χρόνος φόρτισης: 3 - 4 ώρες 

Χρόνος χρήσης: 90 - 120 λεπτά 

Μήκος καλωδίου φόρτισης: 100 cm 

Αξεσουάρ: Χτένες περιορισμού 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, καλώδιο φόρτισης USB, 

πινέλο καθαρισμού 

Κατάλληλο: για όλα τα κατοικίδιων → Σγουρά, πυκνά, λεπτά, μακριά μαλλιά 

 
 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Πριν αποσταλούν οι κουρευτικές από το εργοστάσιο, ελέγχεται η αιχμηρότητα των 

λεπίδων. Χρησιμοποιείται μαύρο βαμβακερό νήμα για την προσομοίωση των 

ανθρώπινων μαλλιών για κοπή. Εάν λάβετε μια κουρευτική μηχανή με μαύρο χνούδι 

στη λεπίδα, αυτό είναι μόνο ένα υπόλειμμα δοκιμής. Το προϊόν είναι ολοκαίνουργιο. 

 

 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ηλεκτρική συσκευή, ειδικά όταν τα παιδιά είναι 
παρόντα, πρέπει να τηρείτε 
τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων. 
 

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω 
και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους 
σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. 

2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και επίσης 
πριν από τον καθαρισμό της. 

3. Μη χειρίζεστε τη συσκευή εάν δυσλειτουργεί, ή αν έχει πέσει κάτω ή έχει 
υποστεί ζημιά. 

4. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία. 
5. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορεί να 

προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ζημιά στη συσκευή 
6. Μη βυθίζετε ποτέ την κουρευτική μηχανή ή το φις σε νερό ή σε άλλα υγρά. Εάν 

η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε τη αμέσως από την παροχή ρεύματος 
και αναθέστε τον έλεγχο της κουρευτικής μηχανής σε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό τη χρησιμοποιήσετε περαιτέρω. Μη βάλετε τα χέρια σας στο νερό. 
Υπάρχει κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας. 

7. Μη ρίχνετε ή εισάγετε κανένα αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα. 
8. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζεται. 
9. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην τοποθετείτε ή αφήνετε τη συσκευή σε μέρη 

όπου μπορεί να υποστεί ζημιά από ζώα ή να εκτεθεί στις καιρικής συνθήκες. 
10. Οι λεπίδες της κουρευτικής μηχανής έχουν μικρά δόντια για ακριβή κοπή. 

Χειριστείτε την προσεκτικά όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα των ζώων για 
να αποφύγετε τον ερεθισμό. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κούρεμα 
 

11. Μη χτυπάτε το προϊόν.  
12. Μην το πλένετε και το τοποθετείτε σε χώρους με υγρασία. 
13. Μην το τοποθετείτε σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 40°C) ή σε πολύ 

χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 0°C). 
14. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στο μπάνιο ή κοντά σε νερό. 
15. Αποφορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη φόρτιση. 
16. Ο χρόνος φόρτισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ώρες.  



17. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες και η κεφαλή κουρέματος δεν 
έχουν υποστεί ζημιά, καθώς διαφορετικά θα μπορούσατε να προκαλέσετε 
τραυματισμό στο δέρμα του κατοικίδιου ζώου σας. 

18. Πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή, απλώστε λίγο λάδι λίπανσης 
στην κεφαλή κουρέματος και τις λεπίδες.  

19. Οι μπαταρίες και η μονάδα φόρτισης θα ζεσταθούν κατά τη χρήση. αυτό είναι 
φυσιολογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα ασφάλειας.  

20. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αλκοόλη, τερεβινθίνη ή διαλύτες για να καθαρίσετε το 
μηχάνημα.  

21. Η κουρευτική μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. 
22. Εάν η κουρευτική μηχανή παρουσιάζει βλάβη ή δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε 

ότι η συντήρηση και η επισκευή θα γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.  
 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

1. Θύρα φόρτισης 
2. Λυχνία ένδειξης 
3. Διακόπτης 
4. 5 ρυθμιζόμενα μήκη 
5. Κινητήρας υψηλής ποιότητας 
6. Αφαιρούμενη λεπίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΟΡΤΙΣΗ  

• Η καλύτερη συνθήκη φόρτισης είναι 5-40°C. 

• Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες, η μπαταρία θα είναι στην καλύτερη 
κατάσταση μετά από 4 ή 5 χρήσεις.  

• Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία, διαφορετικά η απόδοσή της θα μειωθεί.  

• Θα πρέπει να φορτίσετε το προϊόν όταν η μπαταρία είναι άδεια ή μετά από 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς χρήση.  

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ρυθμισμένος στη θέση OFF 
πριν φορτίσετε την κουρευτική μηχανή.  

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: Απενεργοποιήστε τη 

συσκευή και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο 

κάτω μέρος της συσκευής και, στη συνέχεια, 

συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Τοποθετήστε 

το προϊόν σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κατά τη φόρτιση. 

Μετά την πλήρη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα αλλάξει σε πράσινο.  

 

 

 

 

 

 

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή κατοικίδιων κατά τη φόρτιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ  

 

Προσαρμόστε το δακτυλίδι στα 2,0 mm πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τη λεπίδα.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Ευθυγραμμίστε την υποδοχή κάρτας στο κάτω μέρος της κεφαλής κοπής 
2. Πιέστε με τον αντίχειρα προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κλείστε το πάνω μέρος 

της κεφαλής κοπής 
3. Πατήστε 

 
ΒΗΜΑΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 



1. Πιέστε με τον αντίχειρα προς το πάνω μέρος της κεφαλής κοπής 
2. Το άλλο χέρι πιάστε την κεφαλή που βγαίνει 
3. Αφαιρέστε την κεντρική μονάδα 
4. Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε την 

κεφαλή.  
 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΧΤΕΝΑΣ 

1. Επιλέξτε το κατάλληλο μήκος χτένας. Το μήκος της τρίχας καθορίζεται από τις 
προσαρτημένες χτένες με σταθερό μήκος, δηλαδή 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Τοποθετήστε τη χτένα στη λεπίδα (δείτε την εικόνα 1). Σύρετε το προσάρτημα 
χτένας για ασφαλή εφαρμογή. Προσαρμόστε το εξάρτημα οδηγού χτένας 
σταθερά στο κάτω μέρος της λεπίδας της κουρευτικής μηχανής. Όταν το 
εξάρτημα είναι ασφαλισμένο, η κουρευτική μηχανή κατοικίδιων είναι έτοιμη 
για χρήση.   



 

 

 

 

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΤΕΝΑΣ 

Πιέστε τη χτένα προς τα πάνω (δείτε την εικόνα 2) για να την αφαιρέσετε από τη λεπίδα.   

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά τη φόρτιση, σύρετε τον διακόπτη προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη 

συσκευή.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Προσέξτε την αιχμηρή λεπίδα. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν εργάζεστε κοντά στα αυτιά, καθώς η 
αιχμηρή λεπίδα μπορεί να βλάψει το δέρμα του αυτιού. 

• Κρατήστε την κουρευτική μηχανή σε ασφαλή απόσταση. 
 

Σημαντικές συμβουλές ασφάλειας: 

Οι λεπίδες της ξυριστικής κεφαλής είναι πολύ αιχμηρές! Ο λανθασμένος χειρισμός - 

ειδικά γύρω από τα αυτιά - μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του κατοικίδιου 

ζώου σας. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των λεπίδων δεν έρχονται σε επαφή με τα αυτιά 

του κατοικίδιου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

  

Κούρεμα τριχώματος με προσαρτημένες χτένες:  

1. Χρησιμοποιήστε τη χτένα 12 mm κατά την πρώτη λειτουργία και δοκιμάστε τη σε μια 

μικρή περιοχή τριχώματος που δεν φαίνεται. Όταν συνηθίσετε τον χειρισμό της 

μηχανής, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τις μικρότερες χτένες.  

2. Τοποθετήστε την κεφαλή κουρέματος στο τρίχωμα του κατοικίδιου σας, 

ακουμπώντας απαλά την επίπεδη πλευρά της χτένας κατά μήκος του τριχώματος του 

κατοικίδιου.  



3. Χρησιμοποιήστε τις χτένες 3/6/9 mm όταν κουρεύετε τρίχωμα στο πίσω μέρος του 

κεφαλιού. Ξεκινήστε στη μέση του λαιμού και προχωρήστε αργά προς τα εμπρός.  

4. Για το ξύρισμα κατά μήκος των πλευρών του κεφαλιού, επιλέξτε επίσης τις χτένες 

3/6/9 mm και προχωρήστε όπως παραπάνω.  

 

 

 

 

Μετά τη χρήση: Απενεργοποιήστε την 

κουρευτική μηχανή και προσέξτε όταν 

χειρίζεστε την κεφαλή κουρέματος. 

Αποσύνδεση της κεφαλής κουρέματος: 

Αποφύγετε την απότομη αφαίρεση της 

κεφαλής κουρέματος κρατώντας την 

κουρευτική μηχανή με το άλλο σας χέρι (βλ. εικόνα).  
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το υπολειπόμενο 
τρίχωμα στην κεφαλή κουρέματος με τη βούρτσα 
καθαρισμού που περιλαμβάνεται στο σετ.  
2. Φροντίστε επίσης να καθαρίσετε τα δόντια και τις 
λεπίδες της κουρευτικής μηχανής με τη βούρτσα. 
3. Καθαρίστε την κεφαλή κουρέματος χωρίς 
τοποθετημένα εξαρτήματα χτένας.  
4. Η αφαιρούμενη κεφαλή λεπίδας μπορεί να πλυθεί με νερό.  

 

**Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ζωής της κουρευτικής μηχανής, 

συνιστάται να την καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Την πρώτη φορά που κόβετε τρίχωμα, κουρέψτε μόνο ένα μικρό σημείο μέχρι να 

εξοικειωθείτε με το μήκος κάθε χτένας. Ξεκινήστε πάντα τοποθετώντας τη 

μεγαλύτερη χτένα στην κουρευτική μηχανή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε 

μικρότερες χτένες εάν το επιθυμητό μήκος είναι μικρότερο.  



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. 

• Ποτέ μην φορτίζετε το προϊόν σε θερμοκρασία άνω των 40°C ή κάτω από 
0°C.  

• Η ελαφρά θέρμανση κατά τη λειτουργία ή τη φόρτιση είναι φυσιολογική.  

• Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, αφαιρέστε και απορρίψτε 
την μπαταρία με ασφαλή τρόπο στον καθορισμένο χώρο ανακύκλωσης. 
Ποτέ μην την πετάξετε αλλού.  

 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 

από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε 
το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. 

 
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
των σχετικών κοινοτικών οδηγιών. 


