
INSTRUKCJA OBSŁUGI - JĘZYK POLSKI 
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użycia, zawiera ona cenne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa i użycia urządzenia. Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. 
Producent: 
GA.MA SRL UNIPERSONALE 
Soggetta a Dir. e Coord. di Desarollos Empresariales Siero S.L. 
Via Sant'Alberto, 1714 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) 
Tel.: +39-051-666.8811-Fax:+39-051-666.8822 
www.gamaprofessional.com 
Nazwa produktu: Maszynka do strzyżenia włosów GA.MA PRO8 
Model urządzenia: PRO8 
Kod: T11.PRO8 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• UWAGA: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innych zbiorników z 
wodą. 

• Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche. 
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o 
ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej, bądź nieposiadające 
odpowiedniej wiedzy czy doświadczenia, pod warunkiem, że odbywa się to pod odpowiednim 
nadzorem, bądź zostały one poinstruowane w zakresie sposobu jego bezpiecznej obsługi i są 
świadome związanych z tym zagrożeń. 
• Pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 
• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru. 
• Unikać kontaktu gorących powierzchni urządzenia z twarzą, szyją lub innymi częściami ciała. 
Obsługiwać urządzenie trzymając za uchwyt i wymieniać akcesoria trzymając je za 
odpowiednie osłony plastikowe. 
• Przed dotykaniem części metalowych poczekać aż ostygną. 
• Nie używać urządzenia, jeśli pojawią się nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Nie 
próbować samemu naprawiać urządzenia elektrycznego, lecz zwrócić się do 
wykwalifikowanego technika. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów 
bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę 
o podobnych kwalifikacjach. 
• Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po zakończeniu jego używania należy wyjąć 
wtyczkę z kontaktu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, pomimo że urządzenie jest 
wyłączone. 
• Podłączać urządzenie wyłącznie do prądu zmiennego i sprawdzić, czy napięcie w sieci 
odpowiada podanemu na urządzeniu. 
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. 
• Nie kłaść urządzenia w miejscu, z którego mogłoby spaść do wody lub innych cieczy. Nie 
próbować wyciągać urządzenia elektrycznego, które wpadło do wody: natychmiast wyjąć 
wtyczkę z gniazda elektrycznego. 
• Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed jego użyciem. 
• Podczas użycia nie kłaść urządzenia na powierzchniach nieodpornych na ciepło. 
• Po użyciu należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Nie 
wyciągać wtyczki za kabel. 
• Nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami. 



• Przed odłożeniem urządzenia poczekać aż ostygnie i nigdy nie owijać przewodu wokół 
niego. Okresowo sprawdzać, czy kabel nie jest uszkodzony. 
• Uważać, by kabel nie dotykał części metalowych, gdy są one jeszcze gorące. 
• Używać urządzenia do suchych włosów. 
• Nie używać urządzenia do peruk z włosami z materiałów syntetycznych. 
• Elementów wchodzących w skład opakowania urządzenia (woreczki plastikowe, pudełko z 
kartonu, itp.) nie wolno zostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są potencjalnym źródłem 
zagrożenia. 
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celu, do jakiego zostało zaprojektowane. 
Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe, czyli niebezpieczne. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego lub błędnego 
użycia. 
• Nie używać lakieru do włosów przy włączonym urządzeniu. 
• Utrzymywać płyty w czystości, usuwać kurz, lakier i żel do układania włosów, itp. 
• W celu uniknięcia niebezpiecznego przegrzania się urządzenia, zaleca się rozwinięcie kabla 
zasilającego na całą jego długość. 
Jak używać maszynki GA.MA PRO8? 
Podstawowe informacje 
Należy podłączyć maszynkę do prądu i upewnić się, że źródło prądu jest bezpieczne i zlokalizowane z dala od źródeł wody. 
Następnie należy przesunąć suwak Włącz/Wyłącz tak, aby uruchomić maszynkę. Silnik maszynki w trakcie pracy generuje delikatne 
wibracje – jest to normalna cecha tego modelu. Po skończonej pracy należy przesunąć suwak Włącz/Wyłącz tak, aby wyłączyć 
urządzenie, następnie należy wypiąć wtyczkę z gniazdka prądu i oczyścić ostrze maszynki. 
Regulacja długości strzyżenia 
Maszynka posiada regulację długości strzyżenia. Aby skorzystać z regulacji należy przesunąć suwak znajdujący się w maszynce w 
żądaną pozycję. Regulacja długości strzyżenia wynosi: 0,7 mm – 12 mm. Maszynka dodatkowo posiada też nakładki regulujące. 
Konserwacja ostrzy 
- Nie należy czyścić maszynki i ostrzy tnących pod bieżącą wodą 
- Regularne czyszczenie i oliwienie noży tnących pozwala zachować ich parametry na dłużej 
- Przed czyszczeniem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone 
- Należy zdjąć nakładkę regulującą jeśli jest zamontowana 
- Ostrze posiada system wypinania ostrza bez użycia narzędzi 
- Po zdemontowaniu ostrza należy używając szczoteczki usunąć zabrudzenia i naoliwić ostrze oliwką do noży tnących 
- Umieścić kilka kropek na powierzchni ostrzy tnących i po zamontowaniu ostrza uruchomić maszynkę, aby oliwka rozprowadziła 
się równomiernie na powierzchni noży. Należy regularnie dokonywać konserwacji ostrzy.  
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego! Przed przystąpieniem do 
czyszczenia odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie. To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw europejskich 
2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EC, 2009/125/EC oraz rozporządzeniem (EC) nr 1275/2008. 

Produkt trzymać z dala od dzieci. Produkt trzymać z dala od wody i od źródeł wody oraz unikać ekspozycji na bardzo niskie i wysokie 
temperatury. Trzymać produkt w suchym miejscu. Czyścić tylko suchą szmatką, bez użycia wody i innych detergentów. Dalsze 
informacje można uzyskać u dystrybutora lub producenta.  www.gamaprofessional.com 
W razie uszkodzenia, zwrócić urządzenie w opakowaniu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną do jednego z naszych 
Autoryzowanych Centrów Serwisowych lub do sprzedawcy. Stamtąd urządzenie zostanie przesłane do oficjalnego importera w 
celu dokonania naprawy gwarancyjnej. 
 
Symbol       na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować, tak jak innych odpadów domowych. 
Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na 
naturalne środowisko oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy 
skontaktować się z lokalnym Urzędem Miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 
GWARANCJA 
W celu skorzystania z gwarancji zachowaj dokument zakupu ( paragon lub faktura ). Gwarancja udzielana jest zgodnie z prawem 
w którym dany produkt został zakupiony oraz z godnie z wymogami Unii Europejskie, szczególnie dyrektywy 1999/44/EC. W celu 
skorzystania z pomocy, gwarancji lub wsparcia technicznego należy zgłosić się do punktu zakupu lub do dystrybutora w danym 
regionie. Produkty objęte gwarancją zostaną naprawione bądź wymienione na nowe bez dodatkowych kosztów. Szczegółowe 
warunki gwarancji znajdują się w pudełku w karcie gwarancyjnej lub są dostępne u Dystrybutora/Gwaranta.  


