


Specy�kacja Techniczna: 

Nazwa: Pawbby Pet Hair Clippers

Moc: 5W

Ładowanie: USB

Wejście:  DC 5V 1A

Materiał Wykonana: ABS 

Wymiary: 175 x 44 x 35 mm

Przegląd Produktu: 

Ostrze

Gniazdo USB

Szczotka 
czyszcząca Olejek



Sposób Użytkowania

Włączanie i wyłączanie: 

1. Włączanie: Naciśnij przycisk on/o�, maszynka włączy sie, lampka 
LED zaświeci, a ostrze zacznie się ruszać. 
2. Wyłączanie: Naciśnij przycisk on/o�, kiedy maszynka jest 
włączona. Maszynka wyłączy sie, lampka LED zgaśnie, a ostrze się 
zatrzyma. 

Indykator LED: 
1. Gdy maszynka jest w użyciu, dioda LED 
będzie biała, gdy poziom naładowania 
baterii jest wysoki, zacznie migać na 
czerwono, gdy poziom naładowania baterii 
będzie niski.
 

2. Gdy maszynka się ładuje, czerwone 
światło wskazuje, że bateria nie jest w pełni 
naładowana, a białe światło wskazuje, że 
jest w pełni naładowana

Ładowanie: 
1. Podłącz kabel ładujący USB do maszynki do strzyżenia. 
2. Upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest wyłączona, podłącz 
kabel ładujący USB do gniazdka, a wskaźnik zaświeci się. (Kabel 
ładujący USB można podłączyć do źródeł zasilania z portem USB, 
takich jak: ładowarka do telefonu, komputer stacjonarny, laptop, 
power bank itp.)



Instalacja grzebienia

Grzebienie: 

1. Grzebienie mogą być użyte do strzyżenia na 3/6/9/12 mm. 
2. Wybierz grzebień zgodnie z długością włosów jakie chcesz 
uzyskać po strzyżeniu.

Montaż: 

1. Instalacja: Wyrównaj grzebień do krawędzi głowicy ostrza 
(upewnij się, że wymagana długość jest skierowana do ostrza). 
Ściśnij jedną stronę, a potem drugą, aż zatrzaśnie się na swoim 
miejscu. 
2. Usunięcie: Palcami delikatnie pociągnij za zapięcie z jednej 
strony, aby wyjąć grzebień. Nie ciągnij za zęby grzebienia, aby 
uniknąć uszkodzenia. 

Używanie grzebienia pozwala uniknąć błędów podczas strzyżenia, takich jak zbyt mocne 

przycinanie włosów. 

Przed strzyżeniem swojego zwierzaka najlepiej umyć i wysuszyć jego sierść, a następnie 

przeczesać ją grzebieniem. Jeśli są jakieś kołduny, wytnij je przed strzyżeniem. Strzyżenie 

włosów, które są brudne lub zawierają ciała obce, skróci żywotność głowicy ostrza



Środki ostrożności

Ładowanie: 

Port ładowania jest zaprojektowany tak, aby zapobiegać błędom 
podłączania. Można go łatwo włożyć we właściwym kierunku, nie 
wciskaj go na siłę w przeciwnym kierunku. Odłącz maszynkę do 
strzyżenia, gdy nie jest używana i przechowuj ją prawidłowo.

Bateria: 

Optymalna temperatura otoczenia do korzystania z ładowarki 
wynosi od 5°C do 40°C. Czas ładowania baterii wynosi około 3 
godziny. Po 3-4 pełnych ładowaniach/rozładowaniach akumulator 
osiągnie stan szczytowy. Baterię należy ładować tylko wtedy, gdy 
poziom naładowania jest niski lub nie jest wystarczająco 
naładowany po tym, jak nie był używany przez dłuższy czas. 
Ładowanie akumulatora, gdy jest już w pełni naładowany, wpłynie 
na jego wydajność.

Ostrzeżenia: 
Nie płucz maszynek do strzyżenia wodą.
Nie podłączaj/odłączaj kabla ładującego USB mokrymi rękami. 
Nie myj go. Trzymaj go z dala od wody. 
Nie podłączaj ani nie ładuj w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, 
ponieważ istnieje ryzyko zwarcia. 
Nie uszkadzaj kabla ładującego USB ani nie wymieniaj go samodzielnie. 
Rozciąganie, zginanie i ciągnięcie kabla może spowodować uszkodzenie. 
Nie demontuj ani nie naprawiaj maszynki samodzielnie ani nie wymieniaj na 
baterie jednorazowe. 
Nie do stosowania na włosach ludzkich. 
Baterie w maszynkach do strzyżenia zawierają substancje szkodliwe dla 
środowiska. Jeśli chcesz wyrzucić maszynki do strzyżenia, wyjmij baterie i 
zanieś je do wyznaczonego punktu zbiórki



Instalowanie i zdejmowanie głowicy

Typ ostrza

Funkcje

Ceramiczne Stal nierdzewna

Ostre i wodoodporne Trwałe i odporne na uderzenia

Zdejmowanie głowicy: 

1. Wyłącz przełącznik. Naciśnij kciukiem zęby głowicy i pchnij w 
górę tak jak na obrazku poniżej. 
2. Drugą ręką podtrzymuj głowicę, aby zapobiec upuszczeniu jej. 

Instalowanie głowicy: 

1. Włóż głowice (A) do gniazda w maszynce (B). 
2. Kiedy ostrze znajduje się na pozycji, dociśnij je z wyczuciem aż 
usłyszysz kliknięcie. 

Środki ostrożności

Białe ceramiczne ostrze można łatwo złamać, więc należy zachować 
ostrożność, podczas instalowania i usuwania. 
Regularnie sterylizuj ostrze, aby zapewnić higieniczne strzyżenie.



Czyszczenie i konserwacja głowicy

Czyszczenie głowicy: 
1. Użyj szczoteczki do czyszczenia aby 
usunąć wszelkie włosy z ostrza. 

2. Naciśnij uchwyt na ramie ostrza, aby 
oczyścić włosy pomiędzy ostrzami. 

Środki ostrożności

Środki ostrożności

Nie zdejmuj sprężyny z głowicy tnącej, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie. 
Po każdym użyciu zdejmij głowicę ostrza i wyczyść włosy z powierzchni 
głowicy ostrza i szczelin, aby zachować ostrość ostrze. 

Jeśli wyczyścisz głowicę ostrza wodą, wysusz ją, aby sprężyna nie rdzewiała. 

Po oczyszczeniu należy zawsze nasmarować głowicę ostrza

Smarowanie głowicy: 
Kółka wskazują, gdzie należy nanieść olej 
smarujący, tj. miejsca na górnym i dolnym ostrzu, 
które ocierają się podczas ruchu. Po nałożeniu oleju 
należy przytrzymać ramę ostrza i przesunąć ją w 
lewo iw prawo, tak aby olej smarujący został 
równomiernie rozprowadzony na głowicy ostrza. 
„Jedna lub dwie krople w pięciu miejscach 
powinny wystarczyć”

Żywotność głowicy tnącej zależy od częstotliwości użytkowania, strzyżenia 
włosów i konserwacji. 
Po zużyciu należy wymienić głowicę ostrza, aby uniknąć zaplątania się 
włosów. W przypadku wymiany głowicy tnącej skontaktuj się z obsługą 
klienta. Nie używaj zamienników innego producenta. 
Podczas użytkowania głowica ostrza może się lekko nagrzewać. To normalne 
i nie wpływają na użycie



Środki ostrożności

Czyszczenie i konserwacja maszynki

NIE: 

Nie wycieraj maszynki do strzyżenia 
benzyną, alkoholem, rozcieńczalnikiem do 

farb ani innymi żrącymi chemikaliami!

Nie naprawiaj ani nie demontuj maszynki 
do strzyżenia bez upoważnienia. W 

sprawie napraw prosimy o kontakt z 
obsługą klienta

Przed podjęciem decyzji o wyrzuceniu maszynki do strzyżenia, skontaktuj 
się z naszym centrum obsługi klienta, aby uzyskać profesjonalne porady i 
wskazówki oraz spróbować przedłużyć żywotność produktu. 

Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu! Mamy nadzieję, że 
przyniesie to wygodę i szczęście do życia Twojego i Twojego zwierzaka!


