
CZ  

Návod k obsluze a údržbě  

HOLICÍ STROJEK PRAKTIK SH1500 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 

Popis vnějších částí holicího strojku: 
 

1. Holicí hlava 
2. Tělo přístroje 
3. Holicí frézka 
4. Zámek holicí hlavy 
5. Spínač 
6. Přívod napájení 

 
 

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data: 
Napájení: 
Doba nabíjení: 
Provozní doba 
Třída ochrany: 
Baterie pro nosní strojek: 

230V, 50Hz 
8-16 hod 
až 30 min. 
II. 
1xAA 

 
Provozní podmínky: 
Holicí strojek 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 35°C. 
Holicí strojek 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 návodě jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny. 
Obsluha: 
Před prvním použitím: 

• Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. 
• Opatrně odstraňte obalový materiál. 

• Před každým připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s požadovaným. 
Nabíjení holicího strojku: 

• Vypněte holicí stojek a připojte k elektrickému zdroji. Rozsvítí se kontrolka nabíjení 

• Doba nabíjení je závislá na stavu vybití a stáří baterie strojku.  



• Ujistěte se, že přístroj je před nabíjením zcela vybitý, což učiní baterie trvanlivějšími.   
• Holicí strojek je možné používat během procesu nabíjení.     
• Nabíjecí čas by neměl překročit 16 hodin a teplota při nabíjení by neměla býti nižší než 0 
       stupňů Celsia, nebo vyšší než 40 stupňů Celsia, což by mohlo mít za následek poškození 
       baterie, nebo zničení celé jednotky.      
• V průběhu nabíjení může dojít k zahřátí holicího strojku, což není známka závady.      

• Pokud strojek nepoužíváte déle než 20 dní, je vhodné jej před použitím opět nabít. 
Používání: 

• Sejměte plastový kryt a zapněte holicí strojek posunutím tlačítka. 
• Holicím strojkem pohybujte po pokožce přímými i krouživými pohyby. Pokud je pokožka 
       suchá, dosáhnete při holení lepších výsledků. (Pamatujte, že pokožka potřebuje cca 2-3 týdny 
       na to, aby si novému způsobu holení přivykla. 
• Zastřihovač slouží k úpravě kotlet nebo knírku. Lze jej zapojit i když je motor v chodu 
       posunutím jeho spínače směrem nahoru.  
• Přístroj vypněte posunutím tlačítka.  
• Vždy po použití nasaďte na holicí přístroj ochranný kryt, abyste předešli poškození holicích 
       hlav.  
• Nemačkejte na nožové korunky. 
• Nepoužívejte k uvolnění vrchní části holicí hlavice ostré předměty.  
• Pravidelné čistění zajistí nejlepší výsledky při holení. 

Nosní strojek: 
• Vložte baterii požadovaného typu.   
• Hlavním vypínačem strojek zapněte.  
• Po použití strojek hlavním vypínačem opět vypněte. 

• Před nasazením zastřihovacího nástavce strojek vypněte, sejměte nosní nástavec a nacvakněte 
nástavec na zastřihování. 

Údržba a čištění: 
• Před každým čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z přístroje i ze síťové zásuvky.       

• Přiloženým kartáčkem vyčistěte nejdříve čelo přístroje. 

• Stiskněte uvolňovací tlačítko a sejměte holicí hlavu. 
• Vnitřek holicí hlavy a komoru, v níž zůstávají odstřižené vousy, vyčistěte rovněž kartáčkem.  
• Vnitřek holicí hlavy je možno čistit i pod proudem vody, je však nezbytně nutné hlavu 

důkladně vysušit před opětovným nasazením na strojek. 
 
Zastrihovač, nosní strojek a zastřihovací hlava 

• Všechny části čistěte po každém použití přiloženým kartáčkem. 
• Na lišty zastřihovače, strojku a hlavy kápněte každých šest měsíců kapku oleje na šicí stroje.  
• Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků. 

• Vnější povrch těla strojku čistěte pouze navlhčenou tkaninou a nepoužívejte žádné agresivní 
čistící prostředky ani chemikálie jako líh, benzín, aceton, atd.. 

Bezpečnostní pokyny: 
• Před každým použitím strojek vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá její součást 
       střihač nepoužívejte ani sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.  
• Holicí strojek provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.     
• Holicí hlavu nasazujte a odnímejte pouze je-li přístroj vypnut a 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 ani jeho přívodní kabel nenavlhl.     
• Součásti holicího strojku jsou vyrobeny z polymerů (plastické hmoty). Chraňte proto součást 
       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.  
• Používejte vždy pouze dodaný originální přívodní kabel.  

• Při veškeré manipulaci s frézkami jednejte velmi opatrně. Hrozí pořezání. 
Upozornění: 
Opotřebená nebo poškozená holicí jednotka smí být nahrazena jen originálním náhradním dílem. Po 
ukončení životnosti strojku a baterie je nutno je likvidovat dle platných zákonů o odpadech.  
 

 

 

CZ  

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 uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy 
a změny. 
Záruku nelze uplatnit 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 stavu. 
Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. 
Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s ty- 
povým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. 
 
 

Typ výrobku:…………………………….. 

 
 
Datum prodeje: .. ………………                      

 

 

Razítko a podpis prodejce:………………………… 

 

Datum reklamace:……………...          

 

 Zjištěná závada:…………………………………… 


