
Nežna krtača za hišne ljubljenčke 
M294blue: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu krtače za hišne ljubljenčke!

V paketu boste prejeli 

• Krtačo za hišne ljubljenčke. 

Prednosti 

• zagotovite temeljito nego in masaž kožuha, 
• koža vaše mačje prijateljice bo bila vedno sijoča in negovana, 
• kovinske ščetine so na konicah zaščitene s plastičnimi kapicami, ki omogočajo 

masiranje kože, 
• nežna masaža kožo krepi in neguje podkožje, 
• učinkovito, a nežno odstranjuje odmrlo dlako, 
• preprosto boste odstranili vozle v dlaki, 
• nedrseča obloga ročaja bo poskrbela za udobno uporabo, 
• samočistilna funkcija: s pritiskom gumba na zadnji strani, boste krtačo 

enostavno očistili, 
• očistite jo lahko tudi v vodi, 
• krtačo lahko uporabite tako za mačke, kot pse, 
• primerna za vse vrste dlake. 

Uporaba 

Poskrbite za urejen in sijoč kožuh domače kosmatinke ali kosmatinca. Vaša mačka 
bo uživala, ko jo boste česali s krtačo. Nežna masaža bo poskrbela za negovano 
podkožje in odstranila odmrlo dlako. Tudi vozle v dlaki boste enostavno odstranili. 

Nedrseča prevleka ročaja bo poskrbela za lahko uporabo. Samočistilna funkcija pa 
vas bo dodatno navdušila. Ko boste zaključili s krtačenjem in bo dlaka vaše muce 
sijoča, preprosto pritisnite gumb na zadnji strani krtače. Krtača bo potisnila dlake 
na sprednjo stran ščetin in preprosto jih boste odstranili.  

Krtačo lahko čistite tudi v vodi z rahlimi čistilnimi sredstvi. 

Opozorila 

• Krtače ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

 

 



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. 
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