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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní 
bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
1. Chraňte před dětmi 
    Uschovejte mimo dosah dětí. Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno  
    bez dozoru, když je připojeno. Malé části mohou způsobit udušení. 
    Nože jsou velmi ostré. Nesprávné používání může být nebezpečné. 
 
2. Zabránit úrazu elektrickým proudem 
    Nesahejte do přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte napájení. 
    Nepoužívejte při koupání nebo ve sprše. Neumisťujte ani neskladujte  
    spotřebič na místo, kde může spadnout do vany nebo umyvadla. 
    Ihned po použití odpojte toto zařízení z elektrické zásuvky. 
    Před čištěním, nesazením nebo vyjmutím součástí odpojte tento  
    spotřebič ze sítě. 
    Nezkoušejte poruchu sami opravit nebo strojek demontovat. 
 
3. Vyberte správnou napěťovou zásuvku: AC 100-240V 
    Skladujte v -10°C až +40°C , jinak může dojít k poškození baterie. 
 
4. Jak se vyhnout poškození / poruchám 
    Používejte veškeré originální příslušenství a adaptér. 
    Nikdy tento spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud  
    spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody. 
   

Balení obsahuje:  
 Strojek s hlavou kontura 
 Mazací olej 
 Čistící kartáček 
 Plastový nástavec 12mm a 18mm 



 

Návod k obsluze 
1. Naneste několik kapek mazacího oleje značky Oster přes nože. 

Přebytečný olej otřete čistým suchým hadříkem. Olej udržuje delší 
životnost nože při nadměrném používání. 

2. Připojte zastřihovač do elektrické zásuvky. Přepněte spínač ON – 
OFF do polohy ON. 

3. Po ukončení stříhání nebo zastřihování vypněte a vypojte z elektrické 
zásuvky. Pouzdro utřete čistým suchým hadříkem. 

 
Skladování 
Střihací stroj nebo zastřihovač skladujte v originálním obalu na suchém 
místě. 
 
Údržba strojku 
Motor vašeho zastřihovače byl v továrně trvale namazán. Veškeré opravy 
jiné než doporučené údržby nože musí být prováděny autorizovaným 
servisním střediskem! 
  

    Údržba nože 
    Pro udržení delší životnosti čepele doporučujeme pravidelné čištění a  
    mazání pomocí oleje Oster a čistidla Blade Wash. 
    Čištění pomocí Blade Wash 
 Čepel umístěte do ploché misky naplněné dostatečným množstvím Blade 
Wash tak, aby zakrývala pouze čepel. Zapněte zastřihovač a poslouchejte jak 
se mění zvuk v motoru. Jakmile jsou nečistoty odstraněny, čistá čepel běží 
rychleji a má větší rozkmit. Po ustálení ( cca 30 až 60 sekund ) zastřihovač 
vypněte a odpojte ze sítě. Otřete suchým hadříkem který nepouští vlákna a 
nůž namažte olejem Oster. 
  Olejování nože 
Opatrně posuňte horní čepel doleva nebo doprava natolik, abychom na 
každou pojezdnou lištu spodní čepele umístili jednu kapku oleje. Olej 
používejte i během stříhání, když je zastřihovač v chodu. 
 Nadměrné mazání způsobí, že se vlasy zachytí mezi zuby a tím dojde 
k zpomalení nebo zaseknutí čepelí. 
 
 
 
 
 

 



Broušení nožů 
Čepele tohoto zastřihovače se při delším používání otupí. Ostření 
vyžaduje speciální dovednosti a vybavení. Chcete- li brousit nože, pošlete 
je do autorizovaného servisu  D- Import s.r.o, Václavkova 1116/2 , 
293 01 Mladá Boleslav 

Odstranění a likvidace 
Pozor! Poškození životního prostředí při nesprávné likvidaci. 

• Akumulátory před likvidací vybít! 
• Řádná likvidace slouží k ochraně životního prostředí a brání 

možným škodlivým účinkům na člověka a životní prostředí. 
 
 
Při likvidaci dodržujte příslušné legislativní předpisy. 
Informace o likvidaci elektronických a elektronických přístrojů a ES: 

 

 V rámci Evropského společenství se u elektricky 
poháněných přístrojů řídí likvidace národními 
ustanoveními, která jsou založena na směrnici EU 
2012/19/EC  o použitých elektronických přístrojích 
( WEEE ). 
Podle tohoto ustanovení nesmíte přístroj likvidovat spolu s 
komunálním nebo domovním odpadem. Přístroj zdarma 
odevzdejte do komunální sběrny odpadu nebo do sběrného  

                          dvora. 
                          Balení produktu se skládá z recyklovatelných materiálů. 
                          Likvidujte je ekologicky a recyklujte je. 
 

 
     Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na   
     něj stahují. 
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