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Návod na použití 

Flexibilní hřeben Foolee Easee 
 

1) Popis kartáče Foolee Easee: 
Každý kartáč se skládá z odpojitelné rukojeť, samotné hlavy a výsuvných hřebenů.  
 
Dvojité hřebeny Foolee Easee 
V každém balení jsou 2 hřebeny o různé tvrdosti. Složení materiálu je patentováno a 
spolu se tvarem zubů vylučuje poškrábání nebo zranění jemné kůže vašeho psa 
nebo kočky během vyčesávání. Proto je můžete, na rozdíl od kovových hřebenů, 
použít ke každodenní péči o srst  
 

Bílý, měkčí hřeben, je vyrobený z patentované plastové slitiny BIONNER® pro 
vyčesávání jemnější srsti.Vyzkoušejte obě strany hřebenu: Strana označená THIN je 
pro měkčí, jemnější partie pejska. 
Strana THICK je pro rozčesání delší srsti a jemné vyčesání smotků. Podle reakce 
psa lehce odhadnete, co se mu líbí víc.  
 

 
 Černý hřeben je z patentované plastové slitiny HEETEC® pro intenzivní 
vyčesávání. Proto je výrazně tužší. Oceníte ho při vyčesávání husté zimní srsti a 
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rozčesávání smotků. Lopuchy ani svízel vás už po procházce nebudou trápit. A opět 
- využít zkuste obě strany. Důležitá je oboustranná spokojenost. 
  
3) Otočení nebo výměna  
jednotlivých hřebenů je na jedno zmáčknutí. Stejně lehce nastavíte potřebnou délku 
zubů. Prostě je pomocí horní páčky vysunute více nebo méně. 
 
Pozice 1 se zasunutými zuby je ukládací nebo slouží 
k vyklepnutí vyčesaných chlupů z kartáče 
 

 
 
 
Pozice 2 s částečně vysunutými zuby slouží na vyčesávání 
krátké srsti 
 
 

 
Pozice 3 s úplně vysunutými zuby je na vyčesávání 
dlouhé srsti a podsady 
 
 
 
Pozice 4 , kdy zmáčknete posuvník a posunete ho na doraz do dolní pozice je pro 
výměnu nebo otočení hřebenů. 
 
 
4) Barvu rukojeti si zvolte podle libosti. Báječné je, že na jednu rukojeť můžete 
připnout více různých typů kartáčů. 
 
 
 
 
 
 
 
5) údržba celého kartáče i jeho jednotlivých částí nezabere ani minutu - stačí je 
omýt teplou vodou se saponátem a nechat uschnout. 
 
6) Záruka na kartáč je doživotní 
Záruka se vztahuje na celý kartáč FoOlee Easee (rukojeť a hlavici mimo výměnných 
hřebenů). Uschovejte si prodejní doklad, bez originální účtenky nelze záruku uplatnit. 
Podmínky záruky najdete tady  

  

  

 

mailto:info@cistapohoda.cz
https://obchod.cistapohoda.cz/uplatneni-dozivotni-zaruky-kartace-foolee/
https://obchod.cistapohoda.cz/uplatneni-dozivotni-zaruky-kartace-foolee/

