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Κωδ: ΠΕΝΤΙΠ
PEDI PAWS
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
PEDI PAWS
Πριν από την χρήση διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ήρεµη και ασφαλή χρήση για εσάς και το
κατοικίδιό σας.
Εγκατάσταση µπαταριών
• Χρησιµοποιήστε πάντα καινούργιες αλκαλικές µπαταρίες.
• Ξεβιδώστε προς τα αριστερά το καπάκι στο κάτω µέρος της συσκευής .
• Τοποθετήστε δύο µπαταρίες C, όπως υποδεικνύεται πάνω στη συσκευή.
• Ξαναβάλτε το καπάκι βιδώνοντας σφιχτά.
Η πρώτη χρήση του PediPaws
Το κατοικίδιό σας θα πρέπει να συνηθίσει το θόρυβο και να βλέπει το προϊόν µε τις πρώτες χρήσεις. Στην αρχή, πολλά κατοικίδια
τροµάζουν επειδή η συσκευή είναι διαφορετική από τις περισσότερες συσκευές περιποίησης νυχιών. Το κατοικίδιό σας θα
συνηθίσει µε την πάροδο του χρόνου και θα νιώθει άνεση βλέποντας και ακούγοντας τη συσκευή. Πρέπει να γνωρίζετε τον
χαρακτήρα του ζώου για να προχωρήσετε στην χρήση, δίνοντας προσοχή να µην τα πιέζετε πολύ σε µικρό χρονικό διάστηµα.
1. ∆είξτε τη συσκευή στο κατοικίδιο, χωρίς να τη θέσετε σε λειτουργία, και αφήστε το να την εξερευνήσει. Μπορείτε να του
δώστε και µια λιχουδιά ή να το επαινέσετε την ίδια στιγµή. Αυτό να το κάνετε σε τοποθεσία όπου είναι ήρεµο το κατοικίδιο.
2. Επαναλάβετε το ίδιο, αλλά αυτή τη φορά θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
3. Όταν το κατοικίδιο συνηθίσει, προσπαθήστε µε ηρεµία να λιµάρετε ένα νύχι, όχι περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
Επαινέσετε ή δώστε στο κατοικίδιο κάποια λιχουδιά αµέσως µετά και κάντε ένα µικρό διάλειµµα πριν επιχειρήσετε να
λιµάρετε το επόµενο νύχι.
4. Εάν το κατοικίδιό σας σάς επιτρέψει να λιµάρετε ένα ή δύο νύχια χωρίς πρόβληµα, πάει πολύ καλά και µπορείτε να
δοκιµάσετε σιγά-σιγά µια ολόκληρη περιποίηση νυχιών PediPaws.
Εικόνα 1
5. Εάν όµως το κατοικίδιο συνεχίσει να αντιστέκεται ακόµη και µετά από µεγάλη
προσπάθεια, µπορείτε να το κρατήσετε σταθερά για να του δείξετε ότι δεν
υπάρχει κάτι να φοβάται. Ξαπλώστε το ζώο µε την κοιλιά προς τα κάτω και
τα πέλµατα προς τα έξω.
6. Πιάστε από κάτω το πόδι του, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, κρατώντας το σώµα σας
από πάνω του. Κρατήστε το κατοικίδιο, ακουµπώντας το σώµα σας απαλά πάνω στο
δικό του, αλλά µην πιέσετε µε το βάρος σας.
7. Ξεκινήστε την περιποίηση αργά καθώς το κρατάτε το ζώο σταθεροποιηµένο.
Μην το αφήσετε να αντισταθεί και µε την εµπιστοσύνη που σας έχει τελικά θα
καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβάται. Είναι σηµαντικό να ελέγχετε το κατοικίδιό
σας και να θυµάστε ότι εσείς είστε το αφεντικό και το χειρίζεστε. Όσο πιο πολύ
του επιβάλλεστε, τόσο πιο πολύ θα ηρεµήσει.
8. Αυτή η στάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τα πίσω πέλµατα, απλά γυρίστε το κατοικίδιο.
9. Θυµηθείτε ότι η διαδικασία θέλει χρόνο και υποµονή, αλλά τελικά το κατοικίδιό σας θα αγαπήσει την περιποίηση των νυχιών
µε PediPaws.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε ζώα τα οποία γνωρίζετε, για να µην διακινδυνέψετε την ασφάλειά
σας. Εάν το ζώο αγριέψει, σταµατήστε αµέσως την χρήση.
ΧΡΗΣΗ PEDI PAWS
1. Βεβαιωθείτε ότι το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα έχει βιδωθεί καλά πριν από την χρήση.
2. ∆εν πρέπει να λιµάρετε πολύ το νύχι του κατοικιδίου σας. Στις πρώτες χρήσεις να είστε προσεκτικοί και να λιµάρετε µόνο
ώστε να δώσετε σχήµα και να λειάνετε τα νύχια. Αργότερα θα µπορείτε να κοντύνετε τα νύχια περισσότερο.
3. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, να βρίσκεστε σε µέρος όπου νιώθει
Εικόνα 2
οικειότητα και ηρεµία το κατοικίδιό σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το αγαπηµένο κρεβάτι του ή έναν αναπαυτικό καναπέ για παράδειγµα.
4. Στην εικόνα 2 υποδεικνύεται ο τρόπος που πρέπει να κρατήσετε το πόδι
του κατοικιδίου σας. Πιάστε το ώστε να είναι ανάµεσα από τα δύο
δάχτυλά σας για να µπορείτε να ανοίξετε και να υποστηρίξετε κάθε νύχι,
καθώς το λιµάρετε.
5. Εισάγετε απαλά το νύχι στην τρύπα στο πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα και
λιµάρετε κάθε νύχι µόνο για 4 δευτερόλεπτα το πολύ. Λιµάρετε από κάτω προς
τα πάνω για να έχει απαλή στρογγυλή άκρη και αλλάζετε συνεχώς µεταξύ των νυχιών.
6. Αφού κάνετε µερικές περιποιήσεις νυχιών µε το PediPaws µπορείτε να προσπαθήσετε
να πλησιάσετε πιο πολύ στο κεντρικό σηµείο του νυχιού. Είναι µια περιοχή του νυχιού µε αιµοφόρο αγγείο και µπορεί να
τραυµατιστεί από τα συνηθισµένα εργαλεία κοπής νυχιών. Το PediPaws σας επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο για το
πόσο κοντά θα πλησιάσετε σε αυτό το τµήµα του νυχιού. Σε πιο ανοιχτόχρωµα νύχια το σηµείο αυτό φαίνεται πιο σκούρο
στο κέντρο του νυχιού. Όταν δεν φαίνεται, θα καταλάβετε ότι πλησιάζετε γιατί θα φτάσετε σε πιο µαλακό κοµµάτι του
νυχιού καθώς λιµάρετε. Ακριβώς κάτω από το αυτό το σηµείο βρίσκεται το αιµοφόρο αγγείο.
7. Να θυµάστε να σχηµατίζετε και να λειαίνετε οµοιόµορφα το πάνω και κάτω µέρος των νυχιών.
Μετά από την χρήση: ∆ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής, αδειάστε τα αποκόµµατα νυχιών και σκουπίστε µε ένα στεγνό
πανί. Αποθηκεύστε σε ένα στεγνό, ασφαλές σηµείο µακριά από παιδιά. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν δεν θα
ξαναχρησιµοποιήσετε το PediPaws για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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Αλλαγή κεφαλής λιµαρίσµατος
1. ∆ιακόψτε τη λειτουργία και αφαιρέστε τις µπαταρίες, πριν ξεβιδώσετε
το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα.
2. Ξεβιδώστε το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα.
3. Κρατήστε την κεφαλή λιµαρίσµατος σταθερά µέσα στα δάχτυλά σας,
χαλαρώστε και ξεβιδώστε τη βίδα που βρίσκεται πάνω στην κεφαλή,
στρίβοντας δεξιά µε ένα κατσαβίδι τύπου Philips (σταυροκατσάβιδο).
4. Αφαιρέστε την παλιά κεφαλή και αντικαταστήστε τη µε µια καινούρια.
5. Εισάγετε τη βίδα και σφίξτε στο πάνω µέρος του τροχού προσέχοντας
να µην σφίξετε υπερβολικά.
6. Βιδώστε πάλι το πορτοκαλί προστατευτικό καπάκι και εισάγετε ξανά
τις µπαταρίες.

Εικόνα 3

Εικόνα 4
Κεφαλή

Α∆ΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ
1. Σταµατήστε τη λειτουργία και αφαιρέστε τις µπαταρίες πριν ανοίξετε το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα.
2. Ξεβιδώστε το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα.
3. Απορρίψτε τα αποκόµµατα.
4. Βιδώστε πάλι το κάλυµµα και εισάγετε πάλι τις µπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούµε να διαβάσετε τις ακόλουθες οδηγίες και να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις πριν
από την χρήση του PediPaws. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τις οδηγίες και προφυλάξεις για να αποφύγετε την
περίπτωση να τραυµατιστεί το κατοικίδιο ή και εσείς.
• Μόνο για την προοριζόµενη χρήση.
• Για εξωτερική χρήση µόνο, απαγορεύεται η εισαγωγή σε σωµατικές κοιλότητες.
• Το PediPaws προορίζεται µόνο για το λιµάρισµα νυχιών σκύλων ή γατών. Απαγορεύεται η χρήση σε άλλα ζώα
ή σε ανθρώπους.
• Χρησιµοποιήστε σε υγιή ζώα µόνο. Συµβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας εάν έχετε αµφιβολίες.
• Ποτέ µην χρησιµοποιήσετε χωρίς να είναι βιδωµένο καλά το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυµµα. Η χρήση
χωρίς το κάλυµµα µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό του χρήστη ή του κατοικιδίου.
• Η χρήση κοντά σε νερό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυµατισµού, κρατήστε τη συσκευή µακριά από χαλαρά ρούχα, κοσµήµατα
ή µακριά µαλλιά.
• Φορέστε προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε τον τραυµατισµό των µατιών σας από τα κοµµάτια που
πετάγονται.
• Το PediPaws δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε µακριά από παιδιά.
• Μην λιµάρετε το νύχι του κατοικιδίου για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Εάν φαίνεται να
πονάει το κατοικίδιό σας ή εάν αιµορραγήσει το νύχι, σταµατήστε άµεσα την χρήση.
• Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο µε αλκαλικές µπαταρίες C. Οι ακατάλληλες µπαταρίες µπορεί να
προκαλέσουν φθορά στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.
• Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ!
Για να νιώσει το κατοικίδιο άνεση µε το λιµάρισµα νυχιών, το PediPaws έχει σχεδιαστεί για να σταµατήσει
αυτόµατα ή να επιβραδύνει εάν ασκηθεί µεγάλη πίεση πάνω στο νύχι του κατοικιδίου.
Να έχετε υποµονή και να αφαιρείτε κάθε λεπτή στρώση µε κάθε πέρασµα. Εσείς και το κατοικίδιο θα
ευχαριστηθείτε µε το αποτέλεσµα.
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες καλά πριν από την χρήση!

Όλα τα κατοικίδια διαφέρουν µεταξύ τους!
Τα περισσότερα κατοικίδια προσαρµόζονται αµέσως, αλλά µερικά χρειάζονται
περισσότερο χρόνο να συνηθίσουν. Ίσως να χρειαστούν µερικές µέρες εκπαίδευσης ή
περισσότερες πριν καταφέρετε να λιµάρετε τα νύχια του κατοικίδιου.

Πριν από την χρήση του PediPaws,
πάρτε λίγο χρόνο να γνωρίσετε τη
συσκευή στο κατοικίδιο. Η
διαδικασία λιµαρίσµατος των
νυχιών θα είναι πιο εύκολη όταν
έρθει η ώρα. Στις εικόνες
υποδεικνύονται τα βήµατα που θα
κάνουν το κατοικίδιο να
προσαρµοστεί.
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.
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1. Όταν δεν λειτουργεί,
δείξτε τη στο κατοικίδιο.

2. Θέστε τη σε λειτουργία
για να προσαρµοστεί.

Μετά από
µερικές µέρες
το κατοικίδιό
σας θα πρέπει
να νιώθει άνετα
µε το PediPaws.

∆ώστε
λιχουδιές!

Επαινέστε
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Το κολάρο σκύλου που µιλάει
Οδηγίες Χρήσης
Για να ηχογραφήσετε ένα νέο µήνυµα, κρατήστε πατηµένο το πράσινο κουµπί καθώς µιλάτε καθαρά στη συσκευή.

Πείτε το όνοµα του κατοικιδίου σας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας για να µπορείτε να ειδοποιηθείτε σε περίπτωση
που χαθεί αυτός ή αυτή.
Το όνοµά µου είναι ______________________________________________________________
Η διεύθυνσή µου είναι ____________________________________________________________
Το τηλέφωνό µου είναι ___________________________________________________________
Αφήστε το πράσινο κουµπί όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.
Όταν θέλετε να ακούσετε το µήνυµα που ηχογραφήσατε, πατήστε το κόκκινο κουµπί. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία
για να ηχογραφήσετε ένα νέο µήνυµα.
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΟΥ CRAFT RITE
1.
Βγάλτε τον πηλό Craft Rite από τη συσκευασία όταν είστε έτοιµοι να τον χρησιµοποιήσετε.
2.
Ζυµώστε τον πηλό µε καθαρά στεγνά χέρια µέχρι να γίνει λείος χωρίς κενά αέρος.
3.
Αφαιρέστε την κολλητική ταινία και σχηµατίστε ένα στρογγυλό καλούπι, όσο θέλετε να γίνει
το µέγεθος του αποτυπώµατος.
4.
Τοποθετήστε τον πηλό σε λαδόχαρτο, αλουµινόχαρτο ή σε επίπεδη αντικολλητική επιφάνεια
και ανοίξτε σε σχήµα κύκλου, στο µέγεθος που θέλετε να γίνει το αναµνηστικό αποτύπωµα,
περίπου 12-13 εκατοστά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ξυλάκι τρυπήµατος σαν πλάστη,
για να ανοίξετε τον πηλό.
5.
Πιέστε απαλά το καθαρό στεγνό πέλµα του κατοικιδίου σας µέσα στον πηλό.
6.
Τοποθετήστε το καλούπι πάνω στο αποτύπωµα, ώστε να είναι στο κέντρο του κύκλου. Πιέστε
το καλούπι µέσα στον πηλό για να γίνει στρογγυλός.
7.
Αφαιρέστε απαλά τον πηλό, απορρίψτε αυτό που περισσεύει και αφήστε το καλούπι στη θέση
του.
8.
Κάντε δύο τρύπες µε το ξυλάκι τρυπήµατος στην κορυφή του πηλού, πάνω από το
αποτύπωµα. Μπορείτε να βρέξετε το ξυλάκι πριν από την χρήση, για να µην κολλήσει µέσα
στον πηλό.
9.
Αφήστε να στεγνώσει το αποτύπωµα µέσα στο καλούπι για 10-11 ώρες. Όταν στεγνώσει από
πάνω, γυρίστε για να στεγνώσει και από κάτω. Ίσως χρειαστούν 6-8 µέρες για να στεγνώσει
καλά.
10. Όταν στεγνώσει τελείως, αφαιρέστε το καλούπι και περάστε µια κορδέλα µέσα από τις τρύπες
που κάνατε.
11. Βάλτε το ολοκληρωµένο αποτύπωµα που δηµιουργήσατε πάνω σε µια βάση σε ιδιαίτερο
σηµείο.
SHED ENDER
Οδηγίες Χρήσης
∆ιαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από την χρήση του Shed Ender.

Κεφαλή βούρτσας

Κάλυµµα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Το Shed Ender είναι σχεδιασµένο για χρήση σε όλες τις ράτσες γατών και σκυλιών που χάνουν τρίχες.
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ:
Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε το Shed Ender σε εξωτερικούς χώρους ή σε σηµείο του σπιτιού σας όπου µπορείτε
εύκολα να σκουπίσετε τις τρίχες όταν τελειώσετε.
1. Το εργαλείο Shed Ender είναι συναρµολογηµένο και έτοιµο για ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚ. 1).
2. Για ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ, βγάλτε τα καπάκια από το πίσω µέρος της λαβής, ξεβιδώστε και βγάλτε την
κεφαλή βουρτσίσµατος, τραβώντας προς τα κάτω. Αναποδογυρίστε την κεφαλή και τοποθετήστε ξανά στη
λαβή. Βιδώστε πάλι τις βίδες και ασφαλίστε. Τοποθετήστε πάλι τα καπάκια. Το Shed Ender είναι έτοιµο για
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ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚ. 2).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (για καλύτερα αποτελέσµατα):
Όταν βουρτσίζετε το κατοικίδιό σας, η εµπρόσθια άκρη
της κεφαλής βουρτσίσµατος που γράφει FRONT
πρέπει να είναι πάντα στραµµένη και να κινείται µε τη
φυσιολογική φορά ανάπτυξης της τρίχας.
Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Πριν από την χρήση:
• Ελέγξτε και ξεκαθαρίστε τα σηµεία του τριχώµατος του κατοικίδιου σας µε κόµπους ή τζίβες.
• Ελέγξτε το δέρµα του κατοικιδίου σας για τραυµατισµούς, µελανιές, πληγές ή άλλες παθήσεις του δέρµατος. Εάν
χρειαστεί, συµβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. Να αποφεύγετε την χρήση στα σηµεία του τριχώµατος όπου υπάρχουν
τέτοιες παθήσεις.
• Για καλύτερα αποτελέσµατα, πλύνετε καλά και στεγνώστε το κατοικίδιό σας πριν την χρήση του Shed Ender.
2. Με το εµπρόσθιο τµήµα της κεφαλής χτενίσµατος που γράφει FRONT στραµµένο προς τη φορά της φυσιολογικής ανάπτυξης
του τριχώµατος του κατοικίδιου, χρησιµοποιήστε µακριές απαλές κινήσεις, όπως θα χτενίζατε τα δικά σας µαλλιά, για να
αφαιρέσετε τις τρίχες που έχουν πέσει. Στο τέλος κάθε κίνησης, σηκώστε και αποµακρύνετε το χέρι σας. Αν χρειαστεί,
βγάλτε τις τρίχες που έχουν µαζευτεί στην κεφαλή. ΜΗΝ ασκείτε µεγάλη πίεση όταν χρησιµοποιείτε την χτένα, γιατί µπορεί
να ερεθίσετε το δέρµα του κατοικίδιου.
Εάν παρουσιαστεί ερυθρότητα στο δέρµα, σταµατήστε άµεσα την χρήση. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή κοντά σε ευαίσθητες
περιοχές, όπως στην κοιλιά, στα γεννητικά όργανα, στις θηλές και στον πρωκτό, όταν χρησιµοποιείτε το Shed Ender.
3. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το κάλυµµα µέχρι την επόµενη χρήση.
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