
Strižnik za hišne ljubljenčke 

PerfectShave 
Maaa178: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu strižnika za hišne ljubljenčke PerfectShave!  

V paketu boste prejeli 

• Strižnik za hišne ljubljenčke PerfectShave, 

• 4 različne nastavke, 

• USB polnilec, 

• dodatno rezilo, 

• čistilno krtačo. 

Tehnične lastnosti 

• Nastavek za dolžino 2 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. 

• Delovni hrup je nižji od 60 DB. 
• Za 70 minut neprestane uporabe zadostuje pet urno polnjenje. 

• Vhodna moč: 100V-240V 50/60 Hz. 

• Tip baterije: 1200 mAH litij. 

• Dolžina napajalnega kabla: približno 100 cm. 

• Material: ABS plastika, kovina. 

Prednosti 

• Močna in kakovostna rezila za natančen rez, 

• natančen, tih motor z nizkimi vibracijami, 

• primeren za različne vrste dlak: od najtanjših do debelejših, 

• ergonomska oblika poskrbi za udobno uporabo, 

• tako lahek, da ga boste s seboj vzeli povsod, 

• je zelo tih med delovanjem, 

• enostavna uporaba v udobju vašega doma. 

 

Uporaba strižnika 

Pred prvo uporabo popolnoma napolnite baterijo strižnika PerfectShave. Predlagamo polnjenje čez noč. 

 

 

Mehanizem pogona Smer striženja 

 
 
 
 
 

Določanje dolžine rezila 
 

Gumb za vklop/izklop 
 
 
 
 

 
Priključek za polnjenje

Lučka sveti rdeče, ko je     

naprava deluje 



PerfectShave je primeren za različno vrsto dlak, od najtanjših do debelejših. Uporabljate ga lahko za 

striženje psov, mačk, konjev, zajcev … Dlake bodo po striženju zrasle močnejše in lepše. Strižnik zagotavlja 

natančen rez in stabilen nadzor. 
 

Uporaba nastavkov 

V paketu prejmete 4 različne nastavke za dolžino striženja: 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm. Menjava nastavkov 

je hitra in enostavna. 

 

 
 
 

Polnjenje 

Strižnik napolnite s priloženim kablom USB. Priključite ga v odprtino na dnu strižnika. Drugo stran kabla pa v 
vir napajanja. 

 
Priporočljivo je, da strižnik polnite 3 ure. Z enim polnjenjem bo deloval kar 120 minut. 

 
Čiščenje 

Strižnik čistite s priloženo ščetkico. Dobro očistite vse dlake in lase. Svetujemo, da strižnik negujete in ga 

očistite po vsaki uporabi. Previdni bodite pri čiščenju rezila. Ne pozabite očistite tudi nastavkov. 
 

Nastavek odstranite iz strižnika in ga operite pod tekočo vodo ter dobro posušite.

2. Nastavek je pritrjen, ko zaslišite 

zvok klik. 

3. Če želite nastavek odstraniti, ga 

porinite navzgor. 

1. Nastavek nataknite na rezilo. 



Opozorila 

• Hranite izven dosega otrok. 

• Po vsaki uporabi očistite strižnik s priloženo krtačko. 
• Ko je strižnik vključen se rezila ne dotikajte z roko. 
• Strižnika ne čistite pod tekočo vodo. 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Baterijo pred polnjenjem popolnoma izpraznite. 

• Čas polnjenja ne sme biti daljši od 5 ur. 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za 

pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko 

vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce. 

 

mailto:info@maaarket.si

