
SK 
Návod k obsluhe a údržbe 

STRIHAČ VLASOV PRAKTIK HC65 

 
Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia 
web: www.solid-czech.cz/sk/ 

 
 Popis vonkajších častí strihača: 

1. Strihač 
2. Vypínač 
3. Nástavec 

 
 
 
 
 
Technické dáta: 
Napájací zdroj: 230VAC/ 1.5V DC 3W 
Doba nabíjania:  8 hod. 
Prevádzková doba:  40 min. 
Trieda ochrany:  II 
Krytie: IP X0 

Prevádzkové podmienky: 
Spotrebič je možné prevádzkovať len v prostredí s normálnymi vlyvmi (bežné domáce a kancelárské 
prostredie). Výrobok je určený len pre osobné použitie v domácnosti. Spotrebič nesmie byť uvedený 
do činnosti v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru. Přistroj uchovávajte pri teplote okolia 
v rozmedzí 15 až 35ºC. Pozor: výrobok je určený iba pre použitie 
v domácnostiach a podobné účely! 
 
POZNÁMKA: 
Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode 
sú iba ilustrativne. Chyba v tlači vyhradená. 
 
Obsluha: 

Pred prvým použitím: 

• Pozorne si preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. 
• Opatrne odstráňte obalový materiál. 
• Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na štítku, ktorý 

je umiestnený na spodnej strane adaptéra. 

Nabíjanie strihača: 

• Pred pripojením nabíjacieho zdroja skontrolujte, či súhlasí napätie siete s uvedeným napätím na 
štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane zdroja. Nikdy nepoužívajte s iným zdrojom, ako s 
dodávaným výrobcom. 

• Pred prvým použitím strihač nabíjajte po dobu 8 hod. v polohe vypnuté a nechajte úplne vybiť v 
polohe zapnuté, toto opakujte každých 6 mesiacov. 

• Strihač nepoužívajte keď máte zapnutú nabíjačku! 
• Strihač je nutné nabiť pred každým použitím. 
• Umiestnite strihač do nabíjacieho zdroja, červené kontrolne svetlo sa rozsvieti. 
• Doba nabíjania do plnej kapacity je 8 hod. Potom odpojte nabíjací zdroj od el. siete. Pokiaľ 

nabíjací zdroj od siete neodpojíte, môže dôjsť k jeho nenávratnému poškodeniu! 
• V priebehu nabíjania môže dôjsť k zahriatiu strihača, čo nie je prejav závady. 



• Nenechávajte strihací stroj trvale nabíjať.  

Používanie: 

• Pred každým použitím musí byť strihač premazaný a vyčistený. 
• Plné nabitie vydrží cca. 40 minút prevádzky bez siete V závislosti na strihaných vlasoch. 
• Pred strihaním vždy učešte vlasy v smere ich rastu. 
• Zložte plastový kryt noža a zapnite prístroj. 
• Vlasy strihajte vždy proti vlneniu ich rastu. 
• Pokiaľ sa v hrebeni nahromadí väčšie množstvo vlasov, zložte hrebeňový nástavec 

a vlasy z neho vyfúkajte alebo vytraste. 
• Strihač po každom použití vyčistite a uložte na suché miesto. 

Nastavenie dĺžky strihu: 

Hrubé nastavenie dĺžky sa robí vysúvaním hrebeňového nástavca podľa nasledujúcej tabuľky: 
 

Nastavenie : dĺžka vlasov 
1 4 mm 
2 6 mm 
3 8 mm 
4 10 mm 
5 12 min 
6 14 mm 
7 16 mm 

 
• Pri zmene nastavení výšky strihu musíte vždy otočiť krúžkom zámku a po nastavení dĺžky strihu 

opäť krúžkom zaistiť. 
• Hrebeňové nástavce je možné použiť pre strihanie vlasov až do dĺžky 16 mm. 

Strihať začnite nástavcom v polohe č. 7 (pre maximálnu dĺžku vlasu), aby ste si zvykli práci s 
prístrojom. 

• Strihač držte tak, aby plochá strana hrebeňového nástavca bola rovnobežná s povrchom hlavy. 
Prístrojom pohybujte pomaly a pri ukončení pohybu ho zdvihnite od hlavy. Strihajte vždy len  
menšie množstvo vlasu. 

• Meňte nastavenie dĺžky strihu (viď. tabuľka) aby ste na rôznych miestach hlavy vytvorili rôznou 
dĺžku vlasov. 

Strihanie cez hrebeň alebo cez prsty 

Tento spôsob je možné použiť pri strihaní vlasov dlhších ako 12 mm. 
• Zložte hrebeňový nástavec. 
• Zdvihnite hrebeňom malú časť vlasov alebo malú časť vlasov uchopte medzi prsty. 
• Zdvihnite vlasy hrebeňom alebo prstami tak, aby ste odstrihovali len tú časť, ktorú požadujete 

odstrihnúť. 
• Odstríhajte vlasy, ktoré presahujú hrebeň alebo prsty. 
• V tejto práci pokračujte a odstríhajte vlasy proti smeru ich rastu. 
• Hrebeňom priebežne prečesávajte vlasy a kontrolujte prípadné nerovnosti vo vytváranom účese.  

Začistenie: 

• Zložte hrebeňový nástavec. 
• Pre zostrih vlasov okolo uší nastavte strihanie proti pokožke. Dbajte pri tom na to, aby ste 

pracovali v bezpečnej vzdialenosti od uší. 
 
Upozornenie: 
Opotrebovaná alebo poškodená strihacia jednotka smie byť nahradená len originálnym náhradným 
dielom. Strihač nie je vhodný pre strihanie psov. Po ukončení životnosti strihača a batérie je nutné ho 
likvidovat' podľa platných zákonov o odpadoch. Na výrobok bolo vydané ptehlásenie o zhode podľa 
zákona  č. 264/1999 Zb. v znení neskorších predpisov. 



Likvidácia odpadu: 
Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďálej používať, odovzdajte ho 
prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické 
prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom. (viď zobrazený symbol 
preškrtnutého odpadkového koša).  
Dalšie pokyny k likvidáci: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo 
znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické 
prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho 
neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia. 

ZÁRUČNÝ LIST 
Záruka a servis: 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmí byť urobené žiadne úpravy a zmeny. 
Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používáním, ktoré je v rozpore s návodom a 
vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa 
prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od 
dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného 
listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou 
predajne. 
 

Typ výrobku: ................................... 

Dátum predaja: ...............................    Razítko a podpis predajcu: ......................................... 

Dátum reklamácie: ..........................................................................................    

 Zistená vada: .................................................................................................... 

 


