
Brousek na úpravu psích drápků Pedi Paws – Návod k použití 

PediPaws je revoluční přístroj vyvinutý pro bezbolestnou a bezstresovou úpravu drápků 
vašeho psa nebo kočky. Jedná se o nejnovější a nejrychlejší způsob, jak ošetřit drápky vašich 
mazlíků tak, aby už byl navždy konec s poškrábaným nábytkem, podlahou, vytrhanými 
koberci, atp. S PediPaws můžete snadno a rychle, kdekoliv a kdykoliv upravit drápky bez 
bolesti a stresu, kterému se při klasickém stříhání nůžkami nevyhneme. 

PediPaws pracuje na velmi jednoduchém principu, kdy přesný vysokootáčkový motor s 
dvěmi C bateriemi pohání rotační smirkovým pás, který velmi jemně odstraní přerostlé 
drápky. Jedinečný ochranný kryt zachytí veškerý prach při broušení a lze jej velmi snadno 
čistit. PediPaws je univerzální přístroj a je vhodný pro všechny velikosti psů i koček. 

OBSAH BALENÍ 

• 1x Pedi Paws pro úpravu drápků 
• 3x Náhradní smirkový pás 

Použití: 

Odšroubujte víčko baterie umístěné na spodní straně zařízení PediPaw a vložte dvě nové 
alkalické baterie C kladnou stranou dolů. Nasaďte kryt baterie na PediPaw. 

Umístěte svého psa nebo kočku na rovný, pohodlný povrch a zapněte zařízení PediPaw 
stisknutím žlutého vypínače na boční straně zařízení. Nechte zařízení několik minut běžet, 
aby si váš mazlíček zvykl na zvuk rotujícího pilníku. Opakujte to několikrát, dokud váš 
mazlíček nebude spokojený s přítomností a zapnutým zařízením. 

Stabilizujte svého mazlíčka tak, že se položíte na jeho tělo, dávejte pozor, abyste na něj 
nesnesli svou tělesnou váhu, pak uchopte tlapku vašeho mazlíčka do ruky a pomocí prstů 
mírně roztáhněte jeho nehty. Se spuštěným zařízením PediPaw jemně přitáhněte nehet 
vašeho mazlíčka k pilníku a několik sekund jím pohybujte nahoru a dolů. Tento postup 
opakujte pro ostatní nehty vašeho mazlíčka. 

Varování : 

1. Před použitím se prosím ujistěte, že svou pokožku nebo pokožku vašeho mazlíčka dobře 

chráníte, abyste předešli možným zraněním. 

2. Udržujte své oblečení, šperky, vlasy a další křehké věci mimo dosah zastřihovačů, zvláště 

když je používáte. 

3. Brousek na nehty pro domácí mazlíčky neoplachujte. 

4. Udržujte brousek mimo dosah dětí mladších 8 let. 

5. Nepoužívejte brousek k úpravě lidských nehtů, aby nedošlo k jejich poškození nebo 

zranění. 

6. Necháte-li brousek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. 


