
Návod k použití – strojky Detailer, Detailer wide

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně 
následujících. Přečtěte si pozorně celý návod k použití.

NEBEZPEČÍ:

Pro snížení rizika zranění nebo smrti zásahem elektrickým proudem:

1. Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nepoužívejte při koupání nebo sprchování.
3. Neskladujte přístroj na místě, kde by mohl spadnout nebo být omylem stažen do vany, 

umyvadla nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte strojek do vody ani jiné tekutiny.
4. Okamžitě po ukončení práce vytáhněte přístroj ze sítě.
5. Vždy vytáhněte ze sítě před čištěním nebo propíráním ostří. Při provádění údržby nemějte 

přístroj zapojený v síti.

VAROVÁNÍ:

Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Tento přístroj může být používán dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, 
mentálními či senzorickými schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 
jim nebyl přidělen dozor nebo pokyny pro používání přístroje bezpečným způsobem za 
současného porozumění rizikům souvisejících s používáním tohoto přístroje.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi 
bez dozoru.

- Varování: Udržujte přístroj čistý. Je zásadní PŘEDEJÍT styku elektrického přístroje s vodou 
nebo jinou tekutinou. Používejte přístroj a uchovávejte ho v suchém prostředí.

- Přístroj se smí používat pouze s napájecím zdrojem, se kterým je strojek prodáván.
- Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému je určen. Nepoužívejte příslušenství, které

není doporučeno od výrobce. 
- Pokud je přívodní kabel poškozen, pokud přístroj vadně pracuje, pokud byl upuštěn na zem 

nebo jinak poškozen, nebo pokud spadl do vody, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním
technikem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku vzniku nebezpečí.

- Udržujte kabel mimo zdroje tepelného záření. 
- Nepoužívejte v místech, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
- Nepoužívejte tento přístroj s poškozeným nebo zlomeným zubem na hlavici, může dojít 

k poranění. 
- Vždy nejdříve zapojte zástrčku do přístroje a až poté hlavní zástrčku do sítě. Pro odpojení 

všechny vypínače přepněte do polohy OFF a až poté vytáhněte ze sítě.
- Během používání nepokládejte ani nenechávejte přístroj na místa, kde by mohl být poškozen 

zvířetem, nebo vystaven povětrnostním podmínkám.
- Pokud váš strojek není na baterii, která se musí nabíjet, neměl by nikdy být ponechán bez 

obsluhy zapojený v síti.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POUZE PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ

Symbol přeškrtnutého kontejneru značí, že tento produkt nesmí být vyhozen do směsného, běžného 
domácího odpadu dle směrnic EU. Aby se předešlo znečišťování životního prostředí nebo poškozování



lidského zdraví z nekontrolovaného vyhazování odpadu, je třeba zodpovědně recyklovat, aby byla 
zajištěno udržitelné opětovné použití recyklovatelných materiálů.  Pokud chcete vyhodit vaše staré 
zařízení, odvezte přístroj do sběrného dvora pro použitou elektroniku nebo kontaktujte vašeho 
prodejce. Prodejce od vás může strojek vzít a bezpečně ho zlikvidovat.

POPIS ČÁSTÍ VÝROBKU

A) Střihací nože
B) Spínač ON/OFF
C) Závěsné očko
D) Kabel
E) Přídavný hřeben (liší se dle konkrétního balení typu strojku)
F) Ochranná krytka na hlavici
G) Páčka pro nastavení (u některých modelů)
H) Šroubovák (u některých modelů)
I) Čistící kartáček
J) Olej na střihací hlavice

Jak začít:

- Naolejujte ostří (obrázek 4)

- Zapojte zástrčku do sítě.

- Zapněte strojek páčkou ON/OFF a po ukončení používání ji přepněte do původní polohy

Kabel

Za kabel se nesmí tahat.  Je třeba udržovat kabel volně ložený, aby se nezamotal. Při skladování by 
měl být kabel svinutý a v původním obalu nebo skladovací kapse (pokud byla součástí balení).

Pokud má váš strojek polarizovanou zástrčku: Aby se snížilo riziko zásahu elektrickým proudem, má 
přístroj polarizovanou zástrčku (jeden zub je širší než druhý). Taková zástrčka pasuje do zásuvky pouze
jednou stranou. Pokud zástrčka zcela nezapadne do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje do
zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby vám nainstaloval vhodnou zásuvku. Žádným 
způsobem neupravujte ani nepředělávejte zástrčku. 

Připojení přídavných hřebenů

Přídavný hřeben vložte na ostří hlavice a přitlačte, až se hřeben na hlavici zacvakne na místo (obr. 2a)

Přídavný hřeben lze odejmout nadzvednutím zobáčku ve směru šipky (obr. 2b).

Čištění a uživatelská údržba

- Neponořujte přístroj do vody!

- Po každém použití sejměte přídavný hřeben a vyčistěte ostří přiloženým kartáčkem.

- Přístroj pouze otřete jemně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani žádné 
abrazivní houbičky či prostředky!

- Střihací ostří lze čistit buď hygienickým sprejem 4005-7051. Nepoužívejte žádné jiné čistící 
prostředky.

- Abyste zajistili dlouhou životnost strojku a jeho bezchybnou práci, ostří je nutno olejovat při 
každém použití (obrázek 4). Používejte speciální olej na střihací hlavice č. 0230-1070 (118 ml).



- Hygienický sprej a olej můžete zakoupit u vašeho prodejce strojků nebo v servisním středisku.

- Pokud se výkon střihací hlavice po čase zhorší navzdory pravidelnému čištění a olejování, je 
třeba zakoupit novou střihací hlavici.

- Používejte krytku střihací hlavice, pokud právě přístroj nepoužíváte.

- Strojek skladujte vždy s nasazenou krytkou střihací hlavice.

Výměna střihací hlavice

 Spínačem ON/OFF vypněte přístroj (obr. 1b). Hlavici odejmete stažením z krytu strojku ve 
směru šipky (obr. 5a). Novou hlavici zasuňte do krytu a zatlačte, dokud nezapadne na místo 
(obr. 5b).

 Výměna a nastavení nové střihací hlavice

 Vypněte přístroj za pomocí páčky ON/OFF.

 Odpojte adaptér ze zásuvky.

- Odmontujte oba šroubky, které drží střihací hlavici, odejměte horní střihací nůž a dolní 
střihací nůž (obr. 5).

- Při smontování by měly být oba břity vyrovnány. 

- Vyndejte šroubovák z přídavného zařízení střihacího setu (obr. 10a).

- Sejměte horní střihací břit, uvolněte spodní šroubky, ale nevytahujte je ven (obr. 6).

- Utěsněte spodní břit zařízení, jak je na obrázku 7.

- Vložte horní nůž (obr. 6a) na spodní nůž (obr. 6b) tak, aby plastový komponent seděl správně 
na spodním noži (obr. 8).

- Posuňte horní ostří tak, aby se zoubky dotkly vodící hrany zařízení (obr. 8a). Tak můžete 
nastavit vzdálenost mezi horním a spodním břitem na minimum a v paralelní poloze. 

- Držte hodní břit a nejdříve utáhněte šroub blízko čísla 1. Potom utáhněte šroub blízko čísla 2 
na zařízení (obr. 6a).

- Vyjměte střihací hlavici ze zařízení (obr. 10b) a připojte hlavici ke strojku. 

- Utáhněte oba šrouby (obr. 5).


