
CZ 

Návod k obsluze a údržbě 

STŘIHAČ VLASŮ PRAKTIK HC65 
Výrobky značky PRAKTIK dodává: 

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 
web: www.solid-czech.cz 

Popis vnějších Části střihače: 
1. Střihač 
2. Vypínač 
3. Nástavce 

 
 
Technická data: 
Napájecí zdroj:  230 V AC/1,5 V DC 3W 
Doba nabíjení:  8 hodin 
Provozní doba:  40 minut 
Třída ochrany:  II 
Krytí:   IP XO 
 
 
 
 
Provozní podmínky: 
Střihač je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské 
prostředí). Přístroj uchovávejte při teplotě okolí v rozmezí 15 až 35̊ C. Střihač nesmí být uveden v činnost v prostorách 
s nebezpečím výbuchu a požáru. Pozor: výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! 
Poznámka: 
Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. 
Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny 
 
Obsluha: 

Před prvním použitím: 

• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použiti. 
• Opatrně odstraňte obalový materiál. 
• Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku, který 

je umístěn na spodní straně adaptéru. 

Nabíjeni střihače: 

• Před připojením nabíjecího zdroje zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na 
Štítku, který je umístěn na spodní straně zdroje. Nikdy nepoužívejte s jiným zdrojem, než s 
dodávaným výrobcem. 

• Před prvním použitím střihač nabíjejte po dobu 8 hod. v poloze vypnuto a nechtě úplně vybit v 
poloze zapnuto, toto opakujte každých 6 měsíců. 

• Střihač neprovozujte při zapnuté nabíječce! 
• Střihač je nutno nabít před každým použitím. 
• Umístěte střihač do nabíjecího zdroje, červené kontrolní světlo se rozsvítí. 
• Doba nabíjeni do plné kapacity je 8 hod. Poté odpojte nabíjecí zdroj od el. sítě. Pokud nabíjecí 

zdroj od sítě neodpojíte, může dojít k jeho nenávratnému poškození! 
• V průběhu nabíjeni muže dojít k zahřátí střihače, což není známka závady. 
• Nenechávejte střihací strojek trvale nabíjet.  



Používání: 

• Před každým použitím musí být střihač promazaný a vyčištěný. 
• Plné nabiti vydrží cca. 40 minut provozu bez sítě V závislosti na stříhaných vlasech. 
• Před stříháním vždy učešte vlasy ve směru jejich růstu. 
• Sejměte plastový kryt nože a zapněte přístroj. 
• Vlasy střihejte vždy proti vlnění jejich růstu. 
• Pokud se v hřebenu nahromadí větší množství vlasů, sejměte hřebenový nástavec 

a vlasy z něho vy foukejte nebo vytřepte. 
• Střihač po každém použití vyčistěte a uložte na suché místo. 

Nastavení délky střihu: 

Hrubé nastaveni délky se provádí vysouváním hřebenového nástavce dle následující tabulky: 
 

Nastavení : délka vlasů 
1 4 mm 
2 6 mm 
3 8 mni 
4 10 mm 
5 12 min 
6 14 mm 
7 16 mm 

 
• Při změně nastaveni výšky střihu musíte vždy otočit kroužkem zámku a po nastavení délky střihu 

opět kroužkem zajistit. 
• Hřebenové nástavce lze použil pro střihání vlasů až do délky 16 mm. 

Střihat začněte nástavcem v poloze č. 7 (pro maximální délku vlasu), abyste přivykli prácí s 
přístrojem. 

• Střihač držte tak, aby plochá strana hřebenového nástavce byla rovnoběžná s povrchem hlavy. 
Přístrojem pohybujte pomalu a při ukončeni pohybu ho zvedejte od hlavy. Stříhejte vždy jen 
menší množství vlasu. 

• Měňte nastaveni délky střihu (viz. tabulka) abyste na různých místech hlavy vytvořili různou 
délku vlasů. 

Střiháni přes hřeben nebo přes prsty 

Tento způsob lze použil při stříhání vlasů delších než 12 mm. 
• Sejmete hřebenový nástavec. 
• Zvedněte hřebenem malou část vlasů nebo malou část vlasů uchopte mezi prsty. 
• Zvedněte vlasy hřebenem nebo prsty tak, abyste odstřihovali pouze tu část. kterou požadujete 

odstřihnout. 
• Odstřihujte vlasy, klení přesahují hřeben nebo prsty. 
• V této práci pokračujte a odstřihujte vlasy proti směru jejich růstu. 
• Hřebenem průběžné pročesávejte vlasy a kontrolujte případné nerovnosti ve vytvářeném účesu.  

Začištění: 

• Sejměte hřebenový nástavec. 
• Pro zástřih vlasů okolo uší nastavte stříháni proti pokožce. Dbejte při tom na to, abyste pracovali v 

bezpečné vzdálenosti od uší. 
• Požadované začištění vytvarujte pomalu a opatrné. 

Údržba a čištění: 

• Před každým čistěním se ujistíte, že je přístroj vypnut a odpojen od sítě. 
• Sejmete hřebenový nástavec. 
• Střihací jednotku vyčistěte kartáčkem, který je v příslušenství. 
• Při čištěni přistroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. 
• K čistění nepoužívejte řádné agresivní čisticí prostředky ani chemikálie jako líh, benzin. aceton, 

atd. 
• Vnější povrch střihače Čistěte pouze navlhčenou tkaninou. 
• Pravidelné provádějte olejování břitů. K mazaní používejte dodávaný olej, případně olej olivový. 

V žádném případě k mazání nepoužívejte motorové oleje. 



Bezpečnostní pokyny: 

• Před každým použitím střihač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást, střihač 
nepoužívejte. 

• Poškozený střihač nebo některou její součást sami neopravujte (ani nepoužívejte). Opravu svěřte 
odbornému servisu. 

• Nepoužívejte napájecí zdroj, jestliže je poškozen. Napájecí zdroj nelze opravit, musí být nahrazen 
novým. 

• Střihač provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. 
• Max. doba použiti (KB) je uvedena na štítku střihače, dodržujte ji. jinak může dojit k jeho přehřátí. 
• Spotřebič nikdy nepoužívejte na mokré ani vlhké vlasy, je určen pro střihání suchých vlasu. 
• Střihací nástavce nasazujte a odnímejte, pouze, je-li přistroj odpojen od sítě. 
• Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte 

pod proudem vody. 
• Dbejte na to. aby spotřebič nepřišel do styku s vodou. 
• Jestliže střihač nepoužíváte odpojte vidlici ze zásuvky. 
• Součásti střihače jsou vyrobeny z polymerů (plastické hmoty). Chraňte proto součásti přístroje 

před nadměrnou teplotou. 
• Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. 
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, v prostoru vany, v bazénu nebo nad umyvadlem či 

výlevkou. 
 



Upozornění: 
Opotřebená nebo poškozená stříhací jednotka smi být nahrazena jen originálním náhradním dílem. 
Střihač není vhodný pro střihání psů. Po ukončení životnosti střihače a baterie je nutno je likvidovat 
dle platných zákonů o odpadech.  
 
Likvidace odpadu: 

Elektrické zařízení z domácnosti: Nechcete-li váš elektrický přistroj dále používat, ode-
vzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich 
zpětného odběru. elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným 
odpadem (viz., zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice . 
Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější 
recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob 
obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahoval škodliviny. Při spalné 
manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojit k poškození 
zdraví nebo znečištěni životního prostředí. 

ZÁRUČNÍ LIST 
Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 
Záruku lze uplatnil nouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny Žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnil na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a 
vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy). 
Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavá. 
Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. 
Záruka je poskytována na základě předloženi záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s 
typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. 
Upozornění: Po ukončení životnosti výrobku je nutno jej zlikvidovat dle platných zákonů o odpadech. 
Ujišťujeme své zákazníky, že na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 Sb. 
ve znění pozdějších předpisu. 

Typ výrobku: 

Datum prodeje: ..........................   

Razítko a podpis prodejce: 

Datum reklamace: ....................     

Zjištěná závada: ........................  

 


