INSTRUKCJA OBSŁUGI GOLARKI OSTER

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru!
Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość, do
ewentualnego wglądu.
Ważne!
 Nie pozostawiaj maszynki bez nadzoru zwłaszcza, gdy w pobliżu są dzieci lub osoby
niepełnosprawne.
 Nie używaj golarki, gdy któraś z jej części nie jest sprawna, gdyż może to doprowadzić do
skaleczeń.
 Nie podłączaj maszynki do innych urządzeń elektrycznych.
 Po użyciu golarki wyłącz wszystkie przyciski.
 Nie owijaj maszynki kablem, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego izolacji.
 Nie używaj golarki dłużej niż 20 min.
By uniknąć szoku elektrycznego maszynki skorzystaj z kilku cennych rad:






Nie zanurzaj maszynki w wodzie lub innych substancjach.
Nie używaj golarki pod prysznicem lub w wannie.
Jeśli dojdzie do kontaktu maszynki z wodą, wyjmij szybko kabel z gniazdka.
Po użyciu golarki, wyjmij kabel z gniazdka.
Nie czyść maszynki, gdy jest podpięta do prądu.

Użytkowanie golarki Oster
1. Odepnij osłonę ostrza.
2. Nanieś kilka kropli oleju na głowicę strzygącą. Aby go potem dokładnie wytrzeć, użyj
suchej ściereczki.
3. Po strzyżeniu usuń z ostrza resztki sierści pędzelkiem. Następnie wyczyść obudowę suchą
ściereczką.
4. Zanim założysz ponownie osłonę ostrza, nanieś na nie 2 lub 3 krople oleju, by uniknąć
tworzenia się rdzy.

Niektóre golarki posiadają funkcję regulowania ostrza. Dzięki temu możliwe jest strzyżenie sierści
na różne długości. Przesuwając dźwignię w dół (B) uzyskasz możliwość obcięcia sierści na większą
długość. Przesuwając ją natomiast w górę (A) możesz strzyc sierść swojego pupila na krótszą
długość.
W zestawie do strzyżenia znajduje się płytka DVD, na której znajduje się dokładna instrukcja
wybierania ostrzy i ich regulacji.
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Smarowanie ostrza
Na ostrzu golarki Oster powinna znajdować się zawsze cienka warstwa oleju. Dzięki niej Twoja
golarka dłużej pozostanie czysta i będzie sprawniej pracować.
Aby nasmarować ostrze, zanurz TYLKO jego ząbki w oleju i włącz golarkę. Potem wyciągnij je i
wytrzyj suchą ściereczką. Przez cały czas trzymaj golarkę ostrzem w dół.

Grzebienie
Do zestawu dołączone są grzebienie. Są one pomocne podczas strzyżenia, by nie obciąć sierści za
krótko. Grzebienie są wycięte w taki sposób, by idealnie pasować do ostrzy. Jeśli chcesz go
zamontować, wystarczy tylko, że wsuniesz go w kierunku dołu ostrza. By go wyciągnąć wystarczy,
że pociągniesz go w górę. Grzebienie nie podlegają gwarancji.
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