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1.BEDOELD GEBRUIK

NL GEBRUIKSAANWIJZING

CE

(version 01/15)

Ingeval v NOOD;
automaticgrooming@gmail.com

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het
doorborstelen van vachten van honden met een
haarlengte van 2 cm tot 15 cm. Niet bedoeld voor
professioneel gebruik. De vacht moet droog zijn.
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De borstel mag alleen worden opgeladen met
bijgeleverde oplader! En mag alleen worden gebruikt
met bijbehorende borstelbanden van DP Nederland bv.

De borstel mag alleen gebruikt worden
aangesloten op een werkende stofzuiger (geen
industriële stofzuiger! ). Niet alleen blijft hierdoor de
borstelband grotendeels schoon, waardoor u kunt
blijven borstelen, maar het haar wordt hierdoor
aangezogen, zodat de borstel de vacht kan borstelen en
het machientje wordt niet onevenredig veel vervuild
tijdens het borstelen door vuil en huidschilfers. Tevens
dient de stofzuiger ter voorkoming dat lang haar in de
borstel vast komt te zitten.
Wij raden u aan uw hond regelmatig door te borstelen
met deze borstel ter voorkoming van klitvorming en de
daaruit voortvloeiende huidproblemen.

Dit product voldoet aan de Europese en nationale eisen
betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
en de CE-conformiteit werd gecontroleerd (certificaten
notified body DARE)

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen
van het product is niet toegestaan om veiligheids- en
keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan
hierboven beschreven is niet toegestaan en kan leiden
tot beschadiging van het product. Lees de
gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor
raadpleging in de toekomst. U kunt deze ook nalezen op
www.automaticgrooming.com
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2.LEVERINGSOMVANG
- DP Auto Dog Brush
- li-ion accu pack 7,4 V, 3200/3400mAh
- Borstelband
- Oplader
- Zeer flexibele slang met stofzuigslang aansluiting
- Opbergkoffertje
- Gebruiksaanwijzing

3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan
eigendom of lichamelijk letsel indien het product
verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier
of beschadigd werd door het niet naleven van deze
bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan! Het
uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor
deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet
houden.

Personen / Product
- Het product is geen speelgoed en moet
buiten het bereik van kinderen gehouden worden!
- Indien gebruikt met andere toestellen, volg dan
ook de bedieningsinstructie en veiligheidsnotites
van het aangesloten toestel.
- Bescherm het product tegen extreme
temperaturen, sterk schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, dampen en oplosmiddelen
- Zet het product niet onder mechanische druk
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig
te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan
gebruiken. Veilige bediening kan niet langer
worden gegarandeerd wanneer het product:
 zichtbaar is beschadigd
 niet langer op de juiste wijze werkt
 tijdens lange periode is opgeslagen onder
slechte omstandigheden
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-Dringend advies is om geen das, sjaal, ketting,
lange oorbellen of andere attributen tijdens het
borstelen aan te hebben om te voorkomen dat
deze in de borstel worden gezogen.
-Dringend advies is ook om lang haar op een staart
of knot te doen, zodat deze niet in de borstel
kunnen worden gezogen.
-Het borstelen van een vochtige of natte vacht is
niet toegestaan.
-Het borstelen van weke delen, zoals ogen, neus,
tepels ed. is niet toegestaan
-Het borstelen van een langere vacht dan 15 cm is
niet toegestaan, tenzij u weet hoe dit veilig kan.
-Het borstelen van oren en staart is niet
toegestaan, tenzij u weet hoe dit veilig kan.
Diversen
-Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door
eigen onderhoudsdienst
-Voor vragen over het omgaan met het product,
die niet beantwoord worden in deze
gebruiksaanwijzing, is onze afdeling technische

ondersteuning bereikbaar via
automaticgrooming@gmail.com
4.VOORBEREIDING VOOR HET BORSTELEN
Sluit de borstel voor gebruik aan op de batterij
oplader. Pas wanneer het ledlampje niet meer
brandt mag er geborsteld gaan worden.
De maximale capaciteit van de accu zal na enkele
keren volledig opladen worden bereikt. De
laadduur is ongeveer 5 uur.

Pas op dit apparaat bevat bewegende
delen. Zorg ervoor dat uw hand of enige ander
lichaamsdeel niet tussen de behuizing en de
borstelband komt, om schaafwonden te
voorkomen.
Controleer of uw stofzuigerzak niet te vol zit en
controleer tijdens het borstelen ook geregeld of
dat niet het geval is. Al het losse haar, vuil en
huidschilfers worden tijdens het borstelen
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opgezogen, waardoor de stofzuigerzak overvol kan
raken.
De borstel is in principe zo beveiligd, dat hij de huid
van uw hond niet kan beschadigen, maar wij raden
u af om de borstel al te lang op uitstekende delen
zoals teentjes en ellebogen, te houden om
beschadiging te voorkomen.
Net zoals met een schroefmachine, zul je moeten
leren om met de borstelmachine te werken!
5. NORMALE BORSTELBEURT
Beweeg de borstel langzaam van de bovenkant
naar beneden. Dus van schouder naar tenen van
voorpoot, van rug naar onderkant van de buik en
van onderkant rug naar tenen van achterpoot.
Diverse banen naast elkaar en overlappend.
Delen waar de vacht heel dicht behaard is, zoals
borst en broek, borstelen op de manier zoals bij
grondige borstelbeurt staat omschreven.

Wanneer de borstel wil gaan klimmen, kunt u het
beste het haar net onder die plek omhoog leggen
en borstelen zoals bij grondige borstelbeurt staat
omschreven.
6. GRONDIGE BORSTELBEURT
Het beste kunt u uw hond liggend borstelen, zodat
u de tafel niet continue van hoogte hoeft te
verstellen.
Begin onderaan een poot, onderaan de buik of
onderaan de borst te borstelen, waarbij u het haar
omhoog legt en met uw ene hand omhoog houdt
en met uw andere hand de automatische borstel
langzaam het haar onder uw ene hand weg laat
borstelen. Laagje voor laagje. Haal de borstel
telkens even naar beneden, zodat u kunt
controleren of u huid kunt zien tussen de lagen
vacht. Werk op deze manier naar boven, tot u de
hele hond heeft geborsteld. Wanneer de borstel
wil gaan klimmen, moet u enigszins tegendruk
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geven en op die plaats houden, totdat het willen
klimmen op is gehouden. U moet dan net onder
die plek waar de klit zat het haar opnieuw omhoog
leggen en met uw ene hand vasthouden terwijl u
met de andere hand de automatische borstel het
haar nogmaals onder uw andere hand vandaan laat
borstelen. Wanneer een hond ernstig in de klit
heeft gezeten is het advies om de vacht nog een
keer goed na te lopen met een kam om alle
losgeborstelde stukjes klit te verwijderen en
daarna goed te wassen.

Zorg ervoor, dat er de borstel niet teveel
haar tegelijk te verwerken krijgt. U voorkomt dit,
door de automatische borstel precies onder uw
andere hand te laten borstelen, die het haar
omhoog houdt.

Pas op wanneer je in de buurt van oren en
staart komt met het borstelen. Deze kunnen
ineens in de borstel worden gezogen (vooral
wanneer de hond kwispelt…) en daar schrikt de
hond van. U moet dus het oor waar u vlakbij
borstelt met uw andere hand vasthouden. Zo ook
met de staart. Mocht dit toch gebeuren, zal het
apparaat zichzelf uitschakelen. Trek dan
voorzichtig het oor of de staart weer terug,
schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan,
om verder te kunnen gaan met borstelen.
Al deze borstelmethoden worden uitvoerig
voorgedaan in de instructiefilmpjes op onze site
www.automaticgrooming.com en wij raden u dan
ook beslist aan, deze eerst grondig te bestuderen,
alvorens te gaan borstelen.
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7. WISSELEN EN/OF SCHOONMAKEN VAN DE
BORSTELBAND
Maak na het borstelen de borstelband schoon.
Schakel het apparaat uit. Leg het apparaat op de
linkerzijde op een vlakke ondergrond. Klik de
rechterzijkant van het huis open door de clips op
de bovenkant van het huis iets omhoog te wippen.
Verwijder de rechterzijkant. Pak de borsteleenheid
eruit. Klik de spanner vrij en schuif de borstelband
van de rollers. Indien nodig klik de achterste roller
uit zijn behuizing, verwijder losse haartjes van de
as van de roller en klik hem terug in zijn behuizing,
doe hetzelfde met de voorste roller. Plaats de
eenheid zonder borstelband weer terug in de
behuizing. Schuif een schone of een nieuwe
borstelband over de eenheid tot op de aanslag. Let
hierbij op de aangegeven borstelrichting. Klik de
spanner terug. Plaats de lipjes onderaan de
rechterzijde van de machine in de uitsparingen van
de behuizing en sluit de rechterzijde boven weer
met de clips met lichte druk.

Zie instructiefilmpje op
www.automaticgrooming.com
8.VERWIJDEREN
Algemeen

In het belang van het behoud, de
bescherming en de verbetering van het milieu, de
bescherming van de gezondheid van de mensen
en een behoedzaam en rationeel gebruik van
natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een
niet te repareren of afgedankt product in te
leveren bij de desbetreffende inzamelpunten in
overeenstemming met de wettelijke
voorschriften. Het symbool met de doorgekruiste
afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van
het gewone huishoudelijke afval moet worden
ingeleverd.
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10.TECHNISCHE GEGEVENS

10.STORINGEN + OPLOSSINGEN
-

DP Auto Dog Brush

Bedrijfsspanning

li-ion accupack 18650
7,4 V 3200/3400mAh

Stroomopname

ca. 2 A

omwentelingen

rpm; tot 45
omw/min

Opslagtemperatuur

kamertemperatuur

Check of het knopje bovenop het handvat goed
ingeschakeld staat. ALS het apparaat bij
overbelasting zichzelf heeft uitgeschakeld, dient u
het apparaat uit te schakelen en opnieuw aan te
zetten om weer verder te kunnen gaan met
borstelen.
Leg het apparaat aan de oplader. Brand het
ledlampje in het handvat? Dan zijn waarschijnlijk
de batterijen helemaal leeg geweest.
-

Afmetingen
(BxHxL)

10 x 20 x 25 cm

Gewicht

ca 1000 gram

Het apparaat doet het niet.

De batterij indicator gaat niet aan.

De batterij is waarschijnlijk nog helemaal vol. U
kunt dit uittesten door de machine aan te zetten.
Loopt deze, dan is dat het geval.
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DP AUTO DOG BRUSH

INDEX
1. Use
2. Scope of supply
3. Safety instructions
4. Getting ready to brush
5. Normal brushing round
6. Thorough brushing round
7. Replace and/or clean the brush belt
8. Dispose
9. Technical data
10. Interferences and troubleshooting

1. USE

EN INSTRUCTIONS

CE

The device is to be used exclusively for the brushing of
dogs with a fur length of 2 to 15 cm. Not intended for
professional use. The fur must be dry.

(version 01/15)

HELP EMAIL automaticgrooming@gmail.com

The brush should only be charged with supplied
charger. And it should only be used with brush belts
delivered by DP Nederland b.v.
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The brush may only be used plugged on a
functioning hover (not an industrial hover!). This way,
not only the brush band stays as clean as possible, but
the hair can also be hovered, so that the brush can comb
the fur and the machine doesn’t get disproportionally
dirty during the brushing operation by dandruff and dirt.
At the same time the hover is compulsory to prevent
long hair to get stuck in the brush.
We recommend you regularly brush your dog with this
brush to prevent tangles and the skin problems arisen
therefrom.
This product complies with the European and National
requirements relating electromagnetic compatibility
(EMC) and the CE-conformity was checked (certificated
by notified body DARE).

Adjustments and/or changes to the product are
not allowed for safety and inspecting reasons (CE). Other

uses of the product than indicated above are not
allowed and can lead to damage of the product. Read
the instructions carefully and keep these for future
consultation. You can read these also at
www.automaticgrooming.com

2. Scope of supply
- DP Auto Dog Brush
- Li-ion accu pack 7,4 V 3200/3400mAh
- Brush band
- Charger
- Flexible nozzle with hover plug
- Store casing
- User’s instructions
3. SAFETY INSTRUCTIONS

We are not responsible for damage to property
or injury due to an improper use of the device and to a
non-observance of the current handbook. The warrant
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will then expire! The exclamation mark denotes
important information for the use of this device that
strictly must be observed.

Persons / Product
- The product is not a toy and must be kept
out of the reach of children!
- When used jointly with other devices, please take
in account the instructions and safety information
of the device in question too.
- Protect the product against extreme
temperatures, hard impacts, high humidity, steam
and solvents.
- Don’t expose the product to mechanical stress
- If the device can’t be used safely anymore, put it
out of operation and make sure no one has
accidentally access to it. A safe use can no longer
be guaranteed when the product:
 Is visibly damaged
 Doesn’t work in a proper way anymore
 Has been stored in bad conditions

- We strongly advise not to wear any scarf,
shawl, necklace, long earrings or other
accessories during the brushing process to
prevent these to be aspirated by the brush.
- We strongly advise to tie your hair up, to prevent
it from being aspirated by the brush.
- Brushing a damp or wet fur is not allowed.
- Brushing flaccid parts like eyes, nose, nipples etc.
is not allowed.
- Brushing fur longer than 15 cm is not allowed,
unless you know how to carry this out safely.
- Brushing ears or tail is not allowed, unless you
know how to carry this out safely.
Various
- Repairs may only be carried out by maintenance
service.
- For more information about the device, that
aren’t exhaustive enough in these instructions
please contact out technical service via
automaticgrooming@gmail.com
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4. GETTING READY TO BRUSH
Before use, plug the brush to the battery charger.
Only when the LED is off you may proceed
brushing. The maximum capacity of the accu will
be reached after being fully emptied and fully
charged a few times. The time of charging is about
5 hours.

The brush is designed to prevent the brush from
touching the skin of the dog; despite this fact we
recommend not to hold the brush for too long on
protruding parts of the body, such as toes or
elbows, to prevent injuries.
Just like you have to get used to work with a screw
machine, you have to get used to work with the
automatic brush.
5. NORMAL BRUSHING ROUND

Be careful, this device has moving parts.
Make sure that your hand or any other body part
is trapped between the brush band and the
housing to prevent injuries.
Make sure that the bag of the hover isn’t too full
and check its state during the brushing operation.
All the loose hair, dirt or dandruff will be hovered
during the brushing operation, which will cause the
filling of your hover bag.

Move the brush slowly from top to bottom, thus
from shoulder to paw, from back to belly and from
bottom to paws.
When the brush wants to climb you best follow at
that spot the way of brushing described at 6.
Thorough brushing round.
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6. THOROUGH BRUSING ROUND
The best position to brush your dog thoroughly is
while he is lying down on a table, so you won’t
have to adjust the height of the table all the time.
Start down at the paws, under the belly or under
the chest; with one hand keep the hair up and with
the other slowly have the brush brush the hair
from under your hand. From time to time move
the brush down so you can check if skin is visible
between the layers of hair. Work this way up, till
you have fully brushed your dog. When the brush
pulls up, you have to apply slightly some strength
to keep it in place, till you feel that it doesn’t climb
anymore. You have to start under that spot all over
again, to make sure, that the tangle is completely
brushed away. When your dog has severe tangles
we advise to check the whole coat with a comb
after brushing it, to locate little parts of a tangle
that were left behind in de coat and wash the dog
after brushing.

Make sure that the brush doesn’t get to
brush too much hair at the same time. You can
avoid this by brushing the hair with the brush
exactly below the hand that holds the hair up.

Pay attention when brushing in the ears’
and tail’s area. These could suddenly get
aspirated (especially when your dog wags his
tail...) and your dog will shy from it. To prevent
this from happening hold these parts with your
other hand. If this happens, though, the device
will stop itself. Pull then carefully the ear or the
tail out of it and switch the device off and on
again to proceed brushing.
All these brushing methods are shown in the
instructive movie on our website
www.automaticgrooming.com and we highly
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recommend you carefully study this before
starting with brushing.
7. REPLACE AND/OR CLEAN THE BRUSH BELT
Clean after the brushing operations the brush belt.
Switch the device off. Lay the device on its left side
on a flat surface. Open the right side of the brush
by clicking the clips on the upper side up. Remove
the right side. Remove the brushing unit. Click the
tensioner free and glide the brush belt off the
rollers. If necessary click the last roller out of its
casing, same thing with the first. Place the unit
without brush belt back in the case. Slide a new or
clean brush belt on de unit till it is secured.
Observe the specified direction of the brush. Click
the tensioner back on. Place the flaps at the
bottom of the right side of the device in the
cavities of the case and close this up again with the
clips slightly applying pressure.

Watch instructive video storage box and/or
instructive video on
www.automaticgrooming.com
8. DISPOSING
General

In the interest of preserving, protect
and improve the environment, protect humans’
health and to utilize natural resources prudently
and rationally, the user should dispose a product
that can’t be repaired or that is discarded at the
proper local collecting point in compliance with
the current regulations. The crossed-out dustbin
indicates that waste may not be disposed of with
unsorted household waste and that it must be
collected separately.
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10. TECHNICAL DATA

10. INTERFERENCES + TROUBLESOOTHING
-

DP Auto Dog Brush

Operating voltage

Li-ion accupack 18650
7,4 V 3200/3400 mAH

Consumption

ca. 2 A

Revolutions

rpm; till 45 rev/min

Storage temperature

Room temperature

Dimensions (WxHxL)

10 x 20 x 25 cm

Weight

ca 1000 g

The device isn’t working.

Check if the switch on top of the device is
properly on the ON position.
If the device switched itself off due to
overloading, you have to switch the device off
and on again yourself to proceed with the
brushing operation.
Put the device in the charger. Is the LED on the
handle on? Then, probably the batteries are
empty.
-

The battery indicator doesn’t turn on.

The battery is probably completely charged. You
can try this out turning the device on. If it is
working, then this was the case.
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DP Nederland bv
www.automaticgrooming.com

