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Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny týkající se 

obsluhy zařízení a podmínek bezpečnosti. Uchovávejte návod pro možnost pozdějšího nahlédnutí. 

 

Návod byl přeložen z návodu dodaného výrobcem v polském jazyce.  

 

Připojeno: 

Prohlášení o shodě vystavené výrobcem BASS S. C. 

Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA 

Zařízení označeno obchodním označením BP-8565 nebo BP-8566. 

 

I. ZÁRUKA A SERVIS  
 

Servisní středisko výrobce BASS S. C.  

 

Al. Krakowska 60  

05-552 Mroków, Polsko 

www.bass.pl   

Kontakt: e-mail serwis@bass.pl  

Vyplňte prosím reklamační formulář na webové stránce 

www.serwis.bass.pl  

Záruční podmínky 

 
V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 

24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky 

používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.  
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ZÁRUKA A SERVIS 

 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím 

výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určena na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným 

(neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel 

na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus 

o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou 

KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální 

funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat 

záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží 

součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený 

datem prodeje. 

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu 

s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k 

jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady! 
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        BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

 

II. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA  
 

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést 

k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.  

 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY 

 
 

Přečtěte si návod k obsluze. 

 

 
 

 

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ SOUVISEJÍCÍ S OBSLUHOU STROJKU 

 
1. Stříhací strojek neomývejte pod tekoucí vodou! Stříhací strojek neskladujte v blízkosti umyvadla 

nebo sprchy. 

2. Udržujte zařízení vždy v suchu. 

3. Ujistěte se, že máte suché ruce, když zařízení připojujete k napájení a odpojujete jej od napájení. 

4. Nepoužívejte ani nenabíjejte zařízení v blízkosti umyvadel, van, sprch a vodních nádrží. Blízkost 

vody představuje pro zařízení riziko, i když se nepoužívá. 

5. Ujistěte se, že připojujete stříhací strojek ke správnému napětí. Před připojením zařízení 

k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení je kompatibilní s napětím v zásuvce. 

6. Stříhací strojek nenabíjejte příliš dlouho, doba nabíjení je cca 8 hodin. 

7. Teplota během nabíjení by měla být  5°-40°C. 

8. Zařízení by nemělo být skladováno na místě s vysokou teplotou přesahující 40°C. Vyvarujte se 

skladování zařízení také v místech s velmi nízkou teplotou pod 0°C. 

9. Zařízení je určeno k holení zvířecí srsti. Nikdy se nepokoušejte pomocí tohoto zařízením holit lidské 

vlasy. 

10. Toto zařízení mohou děti používat pouze v přítomnosti dospělých. 

11. Stříhací strojek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl na zem, namočil se nebo je 

poškozená některá z jeho součástí. 

12. Nikdy nenechávejte zapnutý stříhací strojek bez dozoru. 

13. Udržujte zařízení a nabíječku mimo dosah horkých povrchů. 

14. Zařízení skladujte a používejte na površích odolných vůči kapalinám. 

15. Zařízení by mělo být skladováno, používáno a nabíjeno na rovném, stabilním povrchu. 

16. Zařízení by nemělo být zakrýváno. 

17. Zařízení je určeno pro domácí použití. 

18. Demontáž zařízení může vést k vážným zraněním! Pokud zařízení nefunguje správně, neopravujte 

jej sami! Kontaktujte servis výrobce! 

19. Před zahájením čištění se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektřiny.  
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

20. Nedotýkejte se pohyblivých částí zapnutého zařízení. 

21. Stříhací strojek je vybaven čepelemi. Používejte jej opatrně. 

22. Buďte obzvláště opatrní při holení zvířecí srsti! Pamatujte, že kůže zvířat například v okolí břicha 

a uší je velmi jemná. 

23. Po dokončení holení vypněte stříhací strojek pomocí vypínače. 

 

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 

 
1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci. 

2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem: 

➢ uvolněte osobu, která je pod napětím 

➢ tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem 

➢ elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím 

kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být 

prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá 

deska) 

➢ po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života 

➢ osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte 

dýchání umělým dýcháním a srdeční masáži, dokud zasažená osoba nezíská vědomí 

nebo nedorazí sanitka,  

➢ pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz,  

➢ v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP). 

 

 

III. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Model      BP-8565 a BP-8566 

Výkon zařízení     35 W / 45 W 

Pracovní doba     120 minut 

Baterie      Napětí: 2,7 V 

Kapacita: 1200 mAh 

Doba nabíjení: 8 hodin 

Nabíječka     Napětí: 230 - 240 V, DC 3 V 

Barva      BP-8565 černo-zlatá, BP-8566 bílo-zlatá 

 

 

IV. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 

Bezdrátový stříhací strojek na stříhání zvířat je určen pro holení srsti zvířat v domácích podmínkách. 

Je vybaven odolnými, pomalu se tupícími čepelemi. Kromě toho se vyznačuje estetickým vzhledem, 

sníženou hladinou hluku a zvýšeným výkonem. Stříhací strojek je ideální pro použití v profesionálních 

salónech i pro domácí použití. 
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POPIS PRVKŮ ZAŘÍZENÍ 

 

V. POPIS PRVKŮ ZAŘÍZENÍ 

 
ČEPEL 

 

 

 
SPÍNAČ 

INDIKÁTOR PROVOZU 

KRYT 

BATERIE 

 

 

VI. OBSAH BALENÍ 
 

V balení spolu se stříhacím strojkem na zvířata je také: 

 

● 1 ks olej 

● 1 ks profesionální kartáč na vlasy 

● 4 ks hřebenové nástavce 

● 1 ks profesionální hřeben na vlasy 

● 1 ks nůžky na drápy 

● 1 ks nůžky 

● 1 ks pilník na drápy 

● 1 ks baterie 1200 mAh 

● 1 ks řezací hlava 

 

 

VII. NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ 
 

● Před prvním použitím je třeba nabíjet stříhací strojek nejméně 8 hodin. 

● Je třeba zkontrolovat, zda zdroj napájení a nabíječka mají stejné parametry. 

● Vypněte stříhací strojek a připojte nabíječku k otvoru vespod zařízení. 

● Výrobek umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí. 

● Baterie je v nejlepším stavu po čtyřech nebo pěti použitích zařízení. 

● Nenabíjejte baterii příliš dlouho. 
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OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 

 

VIII. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
 

DÉLKA STŘIHU 

 
Délku střihu určují hřebenové nástavce s pevnými rozměry: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Hřebenový 

nástavec je třeba nasadit na čepel. Chcete-li nástavec z čepele sejmout, zatáhněte ho směrem 

nahoru. 

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PÉČE O ZVÍŘATA A STŘÍHÁNÍ SRSTI 

 
1. Před zahájením stříhání zvíře vykoupejte a osušte mu srst. 

2. Srst je třeba rozčesat pomocí hřebene. 

3. Pokud je srst zacuchaná, vystřihněte tyto místa. 

4. První stříhání by mělo být provedeno proti srsti. 

5. Správnou péčí o celou sadu a stříhací strojek na holení můžete zlepšit kvalitu holení. 

6. Před nasazením nebo sejmutím čepele je třeba nastavit rozteč pod 2,00 mm. 

 

ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ  

 
1. Po každém použití očistěte čepel. 

2. Po každém použití očistěte hřebenové nástavce. 

3. Čepel potřete olejem, abyste zabránili jejímu přehřátí a poškození pokožky. 

 

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ ČEPELE 

 
1. Palcem zatlačte čepel nahoru (viz obrázek níže).  2. Namontovaná čepel 

 

 

 

 

 

 

 

3. Čepel     4. Oblast pod čepelí 
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SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ 

 

➔ Očistěte čepel kartáčkem. 

➔ Odstraňte chlupy, které se nahromadily mezi pohyblivou a nepohyblivou čepelí. 

➔ Po očištění čepele na ni naneste kapku mazacího oleje. Potom čepel znovu namontujte. 

➔ Zvuk cvaknutí informuje o správném namontování čepele.  

 

 

IX. SPECIÁLNÍ DOPORUČENÍ 

 
● Nenabíjejte stříhací strojek příliš často a příliš dlouho. To vytváří nebezpečí a může vést 

k poškození stříhacího strojku. Optimální doba nabíjení je 6-8 hodin po úplném vybití 

baterie. 

● Chcete-li zajistit dlouhodobé naostření čepelí, je třeba je pravidelně mazat. 

● Během stříhání doporučujeme provádět přestávky při práci, vždy na několik minut 

po každých 10 minutách stříhání. Tím se prodlouží životnost stříhacího strojku. 

● Je zakázáno používat k čištění stříhacího strojku žíravé látky. Vnější povrch stříhacího strojku 

čistěte vlhkým hadříkem namočeným v jemném roztoku vody s mýdlem. 

● Je zakázáno ponořovat stříhací strojek, čepele a nabíječku do vody. 

● Je zakázáno manipulovat s pohyblivými částmi stříhacího strojku. Pokud stříhací strojek 

nepracuje správně, je třeba kontaktovat autorizovaný servis. 

 

 

X. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Je zakázáno vyhazovat nářadí spolu s jiným domácím odpadem.  

 

Je zakázáno vyhazovat použité nářadí spolu s domácím odpadem. Nářadí musí být zlikvidováno 

v určeném k tomuto účelu podniku pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.  

 

Elektroodpad (tedy opotřebované elektrické a elektronické zařízení) je rozbité, dlouho nevyužívané, 

již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na elektřinu nebo baterie - 

poškozené počítače, elektronické hračky a doplňky, staré pračky, ledničky, stejně jako použité 

zářivky. To vše je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje jedovaté látky. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

XI. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 

 
Název výrobce:   BASS S. C. 

Adresa výrobce:  Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko 

 

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 

 

Název výrobku:  Aku stříhací strojek na zvířata  

 

(označené ochrannou známkou BASS POLSKA) 

 

Model (obchodní označení):  BP-8566, BP-8565, BP-8567, BP-8569 

 

Prohlášení:  

 

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky Směrnic ES: 

 

2014/35/EU  

 

Podle norem:   

EN 55014-1: 2017  

EN 55014-2:2015  

EN 61000-3-2:2014  

EN 61000-3-3:2013 

 

 

Certifikační orgán: Shenzhen Timeway Testing Laboratories 

 

 

Osoba odpovědná za vystavení a uchovávání technické dokumentace:  

Marek Belniak 

 

 

 

     

7. 11. 2018  

 

Al. Krakowska 60, 05-552 Mroków, Polsko 


