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Návod k obsluhe a údržbe  

 
HOLIACI STROJČEK PRAKTIK SH 1500 

 
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 holiaceho strojčeka: 
1. Holiaca hlava 
2. Tělo přístroja 
3. Holiaca frázka 
4. Zámok holiacej hlavy  
5. Vypínač 
6. Prívod napájania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data: 
Napájení:  
Doba nabíjení:  
Provozní doba:  
Třída ochrany:  
Baterie na strojček na nos :  

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

 
Prevádzkové podmienky: Holiaci strojček je možné prevádzkovať iba v prostředí s normálnymi 
vlyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Prístroj uchovávajte pri teplote okolia v rozmedzí 
15 až 35°C. Holiaci strojček nesmie byť uvedený do činnosti v priestoroch s nebezpečím výbuchu a 
požiaru. 
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 ilustratívne. Chyba v tlači vyhradená. 
Obsluha: 

Pred prvým použitím: 
• Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre případné ďalšie použitie. 
• Opatrne odstráňte obalový materiál. 
• Pred každým pripojením skontrolujte, či súhlasí napätie siete s požadovaným. 
 

Nabíjanie holiaceho strojčeka: 
• Vypnite holiaci strojček a pripojte na elektrický zdroj. Rozsvieti sa kontrolka nabíjania. Po 8-16 

hod. je nabíjanie dokončené. 
• Uistite sa, že prístroj je pred nabíjaním úplne vybitý, čo učiní baterie trvanlivejšími.  
• Holiaci strojček je možné používať behom procesu nabíjania.  
• Nabíjací čas by nemal prekročiť 16 hodín, čo by mohlo mať za následok poškodenie batérie, 

alebo zničenie celé jednotky.  
• V priebehu nabíjania môže dôjsť k zahriatiu holiaceho strojčeka, čo nie je známka závady. 

 



Používanie: 
• Odstraňte plastový kryt a zapnite holiaci strojček pomocou tlačidla. 
• Holiacim strojčekom pohybujte po pokožke priamymi i krúživými pohybmi. Ak je pokožka           

suchá, dosiahnete pri holení lepších výsledkov. (Pamätajte, že pokožka potrebuje cca 2-3 
      týždne na to, aby si novému spôsobu holenia privykla.  
• Zastrihovač slúži k úprave kotliet alebo fúzov. Je možné ho zapojiť i keď je motor v chode 
       posunutím jeho spínača smerom nahor.  
• Prístroj vypnite pomocou tlačidla.  
• Vždy po použití nasaďte na holiaci prístroj ochranný kryt, aby ste predišli poškodeniu holiacich 

             hláv.  
• Nemačkajte na nožové korunky. 
• Nepoužívajte k uvolneniu vrchných častí holiacej hlavice ostré predmety.  
• Pravidelné čistenie zaistí najlepšie výsledky pri holení.  

 
 
Strojček na nos:  

• Vložte batériu požadovaného typu.  
• Hlavným vypínačom strojček zapnite.  
• Po použití strojček hlavným vypínačom opäť vypnite. 
• Pred nasadením zastrihovacieho nástavca strojček vypnite, odpojte nástavec na nos a nasaďte 

nástavec na zastrihovanie. 
 

Údržba a čistenie: 
• Pred každým čistením prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku z prístroja i zo sieťovej zásuvky. 
• Priloženou kefkou vyčistite najprv čelo prístroja. 
• Stlačte uvol'ňovacie tlačítko a odstráňte holiacu hlavu. 
• Vnútornú časť hlavy a komoru, v ktorej zostávajú odstrihnuté fúzy, vyčistite tiež kefkou. 
• Zložte pozorne holiacu hlavicu. 

 
 
Zastrihovač, strojček na nos a zastrihovacia hlava 

• Všetky časti čistite po každom použití priloženou kefkou. 
• Na lišty zastrihovača, strojčeka a hlavy kvapnite každých šesť mesiacov kvapku oleja na šiace 
      stroje.  
• Pri čistení prístroj nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.  
• Vonkajší povrch tela strojčeka čistite iba navlhčenou tkaninou a nepoužívajte žiadne agresívne 
       čistiace prostriedky ani chemikálie ako lieh, benzín, acetón, atd'.. 

Bezpečnostné pokyny: 
• Pred každým použitím strojček vizuálne prehliadnite, a ak je poškodená niektorá ich súčasť, 
       strihač nepoužívajte ani sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.  
• Holiaci strojček prevádzkujte mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.     
• Holiacu hlavu nasadzujte a odnímajte iba ak je prístroj vypnutý a odpojený od siete.   
• Nikdy neponárajte pohonnú jednotku ani prívodný kabel do vody ani inej kvapaliny, ani 
       neumývajte pod prúdom vody. 
• Dbajte na to, aby spotrebič ani jeho prívodný kabel nenavlhol. 
• Súčasti holiaceho strojčeka sú vyrobené z polymérov (plastickej hmoty). Chráňte preto súčasti 

              prístroja pred nadmernou teplotou. 
• Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je doporučené výrobcom. 
• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí, v priestore vane, bazénu, alebo nad umývadlom či 
       výlevkou. 
• Používajte vždy iba dodaný originálny prívodný kabel. 
• Pri každej manipulácii s frézkami jednajte vel'mi opatrne. Hrozí porezanie. 

 

 



Upozornenie: 
Opotrebovaná alebo poškodená holiaca jednotka musí byť nahradená len originálnym náhradným   
dielom. Po ukončení životnosti strojčeka a batérie je nutné ich likvidovať podl'a platných zákonov o 
odpadoch.  

ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
Záruku možno uplatniť len na výrobné chyby. Na výrobku nesmí byť vykonávané žiadne úpravy 
a zmeny. 
Záruku nemožno uplatniť na chyby spôsobené nesprávným používáním,  ktoré je vrozpore 
s návodom a chyby spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy...). 
Výrobky k záručnej a pozáručnej oprave sa prijímajú iba v čistom a kompletnom stave. 
Štandartná záruka je  poskytovaná po  dobu  24  mesiacov  od  dátumu  zakúpenia výrobku 
spotrebitel'om. 
Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobky 
s typovým označením výrobku, dátumom predaja a pečiatkou predajne. 

Typ výrobku:. 

Dátum predaja: ......... ………………                               Pečiatka a podpis predajcu:…………………….. 
 
Dátum reklamácie:………………….                                 Zistená závada:…………………………………. 



 


