
 

 

 

 

  



Výrobek: Sada na stříhání psů Sonar sn-230 

Model: SN-230  

Napětí: 110-240 V  

Frekvence: 50 / 60hz  

Výkon: 3W  

Standard: GB4706.1-1998 GB4706.9-2003 

 

Použití: 

 

Před použitím strojek prosím nabijte cca 16 hodin, poté je doba jednoho nabití 

8 hodin.. Provozní doba po jednom nabití je cca 45 min. Po té je  Přístroj se 

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

ze zásuvky a uschovejte. Plně nabijte přístroj před dalším použitím.  

 

Před začátkem stříhání použijte dodávaný mazací olej nebo kvalitní olej bez 

obsahu kyselin (např. olej na šicí stoje). Na každý konec čepele kápněte kapku 

oleje a na několik minut zastřihovač vlasů zapněte. Přebytečný olej pak setřete 

hadříkem. 

 

Před stříháním 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 nástavce: 

Držte nástavec zoubky směrem nahoru. Nasaďte jej na přístroj tak, aby pevně 

seděl a nepadal. 

 

Odpojení nástavce 

Jednou rukou držte přístroj a druhou uchopte nástavec, tahem směrem nahoru 

nástavec sundejte. 

Každý nástavec je označen rozměrem (3mm,6mm,9mm,12mm) 



 

Instrukce pro stříhání 

Nikdy nezačínejte stříhat s nejmenším nástavcem, vždy si stříhání vyzkoušejte 

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

představu o celkovém střihu 

 

 

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: 

oprašte ze strojku veškeré chlupy, 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 bezpečné 

m 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 přístroj pokud máte mokré ruce! 

Nabíjejte, používejte a skladujte strojek v teplotě 15-30°C 

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. 

 


