
Pet Clipper  
 

Upozornění: Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben! Nepoužívejte přístroj, pokud 

nepracuje správně, pokud upadne na zem, je poškozený nebo pokud Vám upadne do vody!  

Nabíjení: Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, poté připojte nabíjecí adaptér k nabíječce a dejte Pet 

Clipper do zásuvky (rozsvítí se světélko) 

LCD Display: Každé zelené LED světélko značí 10 minut, po které je možno Pet clipper využívat, 

když je přístroj plně nabitý, všechna zelená LED světélka svítí. Pokud je přístroj vybitý, rozsvítí se 

červené světélko se symbolem zásuvky. Když se přístroj nabíjí, světélka by měla blikat. Přístroj se 

nemůže přebít, nicméně pokud jej nepoužíváte po delší dobu, přístroj odpojte ze zásuvky a 

uschovejte. Plně nabijte přístroj před dalším použitím. K prodloužení životnosti baterií je nechte 

běžet vždy 6 měsíců a následně je dobijte.  

Kabelové připojení: Připojte přístroj k nabíjejícímu zařízení a zapojte do zásuvky. Upozornění: 

Pokud budete používat přístroj pouze na kabelovém připojení, omezujete tak životnost baterií.  

Použití: Před začátkem stříhání Vždy se přesvědčte, že jste strojek řádně očistili od chloupků či 

jiných nečistot. Posaďte si stříhaný objekt tak, aby jeho hlava byla ve výšce Vašich očí, abyste na 

stříhání dobře viděli. Před stříháním vždy stříhaný objekt učešte, aby nedošlo k tomu, že se strojek 

ucpe vlasy.  

Připojení hřebenu: Držte hřeben zoubky směrem nahoru. Nasaďte jej na přístroj tak, aby pevně 

seděl a nepadal  

Odpojení hřebenu: Jednou rukou držte přístroj a druhou uchopte hřebínek, tahem směrem 

nahoru hřebínek sundejte. Každý hřebínek je označen rozměrem (3mm,6mm,9mm,12mm)  

Instrukce pro stříhání: Nikdy nezačínejte stříhat s nejmenším hřebínkem, vždy si stříhání 

vyzkoušejte s tím největším, aby nedošlo ke špatnému dojmu z ostříhání a abyste měli představu 

o celkovém střihu 1. krok krk a zátylek použijte hřebínek 6mm nebo 3 mm začněte na krku a 

hýbejte strojkem směrem nahoru, stříhejte vždy jen krátce! 2. krok zadní a boční strana hlavy 

použijte hřebínek 9mm nebo 12 mm 3. krok boční strana hlavy použijte hřebínek 9mm nebo 12 

mm.  

Péče o váš stříhací strojek: Abyste prodloužili životnost Vašeho strojku, čistěte hřebínky a strojek 

pravidelně po každém použití. Strojek vždy schovejte do pouzdra, pokud jej dlouho nepoužíváte 

zabráníte tím napadání prachových částic do strojku.  

Po každém použití: ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený ze zásuvky oprašte ze strojku 

veškeré vlasy, strojek nemyjte vodou, nikdy jej nestrkejte pod tekoucí vodu dejte dvě kapičky oleje 

na čepel a strojek zapněte, vypněte a setřete z něj veškerý přebytečný olej. Přebytečný olej by mohl 

výrobek poškodit. Díly strojku můžete otřít vlhkým hadříkem a ihned osušit. 

Údržba každých 6 měsíců: Strojek by měl být v pravidelných intervalech dokonale čištěn. Ujistěte 

se, že strojek je úplně vybitý a odpojený od zásuvky. Držte strojek v jedné ruce tak, aby palec byl 

pod čepelí a stisknout tlačítko směrem nahoru. Očistěte zde nahromaděné vlasy a čepel. 



 UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte agresivní mycí prostředky na mytí čepele, mohla by se zadřít či 

korodovat, vždy čepel jen oprašte od vlasů. Vždy zapojujte přístroj do bezpečné zásuvky na 

bezpečném místě. Neomotávejte kabel kolem strojku. 

Důležitá bezpečnostní opatření: Nikdy nenechávejte strojek bez dozoru, pokud je zapnutý nebo 

zapojený v zásuvce! Dávejte pozor, aby se kabel a zásuvka nenacházely v horkém prostředí u 

sporáku apod. Ujistěte se, že kabel ani zástrčka nejsou mokré. Nezapojujte strojek pokud máte 

mokré ruce! Když přístroj myjete, vždy jej odpojte ze zásuvky. Vždy používejte pouze součástky od 

strojku, které jste zakoupili, nikdy nepoužívejte součástky z jiného strojku či spotřebiče. Uschovejte 

přístroj před dětmi a psychicky narušenými osobami. 

 
 

 


