
 

 

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładniej przeczytaj instrukcję obsługi 

GRZEBIEŃ PRZECIW PCHŁOM 



 

 

1 - Włącznik 

2 – Miejsce na baterie 

3 – Suwak do 

wysuwania/chowania grzebienia 

4 - Grzebień 

Grzebień na pchły skutecznie eliminuje pchły i pasożyty bez konieczności stosowania 

środków chemicznych. Emituje ładunek elektryczny przez zęby grzebienia, który 

natychmiast zabija pchły i ich jaja przy kontakcie. Impuls elektryczny jest tak 

delikatny, że jest ledwo zauważalny i całkowicie nieszkodliwy dla Twojego pupila. 

Grzebień jest odpowiedni dla zwierząt domowych takich jak psy i koty. 

Wymiana baterii 

Zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż baterie (AA LR6 x 2) i przestrzegaj prawidłowej 

polaryzacji (+/-) podanej na bateriach. Wsuń z powrotem pokrywę komory baterii i 

naciśnij ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 



  

Jak używać 

1  - Grzebień na pchły powinien być używany tylko na suchej sierści zwierzęcia. W 

razie potrzeby przed użyciem wyczesać sierść zwierzęcia. 

2  - Aby włączyć urządzenie, należy przesunąć przełącznik ON/OFF do góry. 

Rozlegnie się wysoki dźwięk brzęczenia wskazujący, że grzebień jest w trakcie pracy. 

3  - Ustawić grzebień pod kątem 45-90° i powoli przejechać nim po sierści zwierzęcia. 

4  - Zęby grzebienia mogą wytwarzać iskry elektryczne podczas czesania zwierzęcia. 

Jest to bezbolesne i nieszkodliwe dla Twojego zwierzęcia. 

5  - Zawsze pamiętaj, aby po użyciu wyłączyć urządzenie i dokładnie je wyczyścić. 

Zawsze trzymaj zęby grzebienia schowane, gdy nie są używane. 

6  - Ponieważ grzebień na pchły jest używany głównie na dorosłych pchłach, 

kontynuuj codzienne używanie grzebienia przez około 2 tygodnie, aby zapewnić, że 

wszystkie pchły i pasożyty zostały usunięte. 

7  - Aby zapobiec przyszłym insektom, zalecamy stosowanie grzebienia na pchły i 

pasożyty raz w tygodniu jako środek zapobiegawczy. 

Ćisteni a udrzba 

- Pravidelne ćisteni a dobra udrźba zajisfuji optimalni vysledky a prodluźuji źivotnost 

jednotky. 

- Po kaźdem pouźiti hreben dukladne vyćistete, zejmena pokud jej pouźivate na vice 

neź jedno domaci zvire, abyste zabranili prenosu blech z jednoho zvirete na druhe. 

- K ćisteni plastoveho krytu pouźijte mekky hadrik. K ćisteni zubu hrebenu pouźijte 

ćistici kartaćek. 

- Nepouźivejte źadne silne ćistici prostredky, protoźe by mohly poskodit povrch 

pristroje. 

- Jednotku nikdy neponorujte do vody a dbejte na to, aby se do ni nedostala źadna 

tekutina. 

Specyfikacja techniczna 

Zasilanie : 2 x 1,5 V baterie LR06 (nie dołączone) 

Wymiary (l x w x h): ok. 170 x 80 x 30 mm 

Waga: ok. 67 g (z bateriami) 


