HŘEBEN PROTI BLECHÁM

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

1 - Vypínač
2 - Přihrádka na baterie
3 - Posuvné tlačítko pro vysunutí /
zasunutí hřebenových zubů
4 - Zuby hřebenu

Hřeben na blechy účinně likviduje blechy a parazity, aniž byste museli používat
chemické přípravky. Vydává přes zuby hřebenu elektrický náboj, který blechy a jejich
vajíčka při kontaktu okamžitě zabíjí. Elektrický impuls je tak jemný, že je sotva znatelný
a pro vašeho domácího mazlíčka naprosto neškodný. Hřeben je vhodný pro domácí
zvířata, jako jsou psi a kočky.

Výměna baterie
Odsuňte kryt prostoru pro baterie. Vložte baterie (AA LR6 x 2) a dodržte správné
umístění polarity (+/-), jak je uvedeno na bateriích. Zasuňte kryt přihrádky na baterie
zpět a zatlačte na něj, dokud se nezaklapne na místo.

Jak používat
1 - Hřeben proti blechám se používá pouze na suchou srst domácího mazlíčka. V
případě potřeby před použitím srst zvířete rozčešte hřebenem.
2 - Chcete-li přístroj zapnout, posuňte spínač ON/OFF směrem nahoru. Ozve se vysoký
bzučivý zvuk, který signalizuje, že hřeben v provozu.
3 - Umístěte hřeben pod úhlem 45-90° a pomalu jeďte po srsti zvířete.
4 - Zuby hřebenu mohou při česání zvířete vytvářet elektrické jiskry. Je to bezbolestné a
pro vaše zvíře neškodné.
5 - Po použití nezapomeňte přístroj vždy vypnout a důkladně jej vyčistit. Přístroj vždy
uchovávejte zuby hřebenu zasunuté, pokud jej nepoužíváte.
6 - Vzhledem k tomu, že hřeben proti blechám je účinný především na dospělé blechy,
pokračujte v používání hřebenu každý den po dobu asi 2 týdny, abyste zajistili
odstranění všech blech a parazitů.
7 - Abyste předešli budoucímu zamoření, doporučujeme používat hřeben na blechy a
parazity jednou týdně, a to jako jako preventivní opatření.

Čištění a údržba
- Pravidelné čištění a dobrá údržba zajišťují optimální výsledky a prodlužují životnost
jednotky.
- Po každém použití hřeben důkladně vyčistěte, zejména pokud jej používáte na více
než jedno domácí zvíře, abyste zabránili přenosu blech z jednoho zvířete na druhé.
- K čištění plastového krytu použijte měkký hadřík. K čištění zubů hřebenu použijte
čisticí kartáček.
- Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch
přístroje.
- Jednotku nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby se do ní nedostala žádná
tekutina.

Technické specifikace
Napájení : 2 x 1,5 V baterie LR06 (nejsou součástí dodávky)
Rozměry (d x š x v) : cca 170 x 80 x 30 mm
Hmotnost : přibližně 67 g (s bateriemi)

