
Překlad návodu 

 

NÁVOD K OBSLUZE 
Stříhací strojek na psy a kočky 

Typ: G81213,  Model: 888B 

 
Vyrobeno pro 

F.H. GEKO 

Kietlin, ul. Spacerowa 3 

97-500 Radomsko, Polsko 

www.geko.pl 

 

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi 

pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout 

během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele. 
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UPOZORNĚNÍ!!! 

 

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze 

ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. 

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 
Napětí: 230-240V 

Příkon: 55W 

 

 
Elektrický strojek 

Čistící kartáček 

Kryt řezné hlavy 

Nástavce 3, 6, 9, 12 mm  
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  Návod k obsluze 
 

 

INFORMACE O VÝROBKU 

Elektrický stříhací strojek je lehký a pohodlný nástroj k použití. Konstrukce strojku umožňuje 

pohodlné držení a snadnou obsluhu. Strojek je poháněny vysoce kvalitním motorem DC odolným 

proti opotřebení. Strojek je vybaven značkovou vysokokapacitní baterií, která zajišťuje dlouhodobou 

práci. Řezná hlava je leštěná nanometrickým brusným materiálem, takže je odolná a účinná. 

 

DOSTUPNÉ VELIKOSTI ČEPELÍ 

 
Size   mm  Description  Popis 

000000   0,05  Extremely close cutting  Extrémně krátké stříhání 

0000   0,1  Vefy dose cutting   Velmi krátké stříhání 

000   0,25 

00   0,5  Close cutting   Krátké stříhání 

0   1,0 

0A  2,0 Mediun cutting   Střední stříhání 

1  3,0 

1 ½   5,0  Leaves hair 5 mm   Střih 5 mm 

2  6,0  Leaves hair 6 mm   Střih 6 mm 

 ½   7,0  Leaves hair 7 mm  Střih 7 mm 

3  8,0  Leaves hair 8 mm   Střih 8 mm 

3 ½   9,0   Longest cutting  Nejdelší střih 

4   8,0  Skip teeth of #3 blade 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

Při používání elektrického strojku je třeba dodržovat příslušná bezpečnostní pravidla. Než začnete 

obsluhu, přečtěte si pozorně návod! 

 

UPOZORNĚNÍ! Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem: 

1. Nepoužívejte stříhací strojek na mokrou srst. Zařízení je určeno pouze pro suchou srst. 

2. Neponořujte strojek ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny. 

3. Nenechávejte strojek bez dozoru, zvláště když jsou v blízkosti děti. 

4. Pokud strojek nepoužíváte nebo jej chcete očistit, vypněte ho a odpojte zástrčku ze zásuvky. 

5. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. 

6. Aby nedošlo k poškození strojku, používejte výhradně příslušenství, které je součásti vybavení 

strojku. 

7. Nepoužívejte poškozený nebo zlomený hřeben, protože by mohlo dojít k poranění. 

8. Nepoužívejte strojek v případě jakéhokoliv poškození kabelu nebo zástrčky nebo samotného 

strojku. 

9. Nepokoušejte se sami opravit strojek, tímto by zanikla záruka. 

10. Před použitím se ujistěte, že čepele jsou správně namontovány. 

11. Nedovolte, aby elektrický kabel visel nad okrajem povrchu, na kterém leží strojek, nebo se 

dotýkal zahřátých povrchů.  
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NÁVOD K OBSLUZE 

1. Před prvním spuštěním je potřeba nanést malé množství oleje na čepele a na několik sekund 

zapnout strojek za účelem rovnoměrného rozprostření se oleje na čepelích. 

2. Chcete-li dosáhnout maximální výdrže baterie, před prvním nabitím baterie ji nechte zcela vybít. 

Doba prvního nabíjení baterie nebo její nabíjení po půlroční přestávce v používání zařízení je 

přibližně 2 hodiny. 

3. Normální doba nabíjení je přibližně 90 minut. 

 

NABÍJENÍ 

1. Nastavte přepínač do nabíjecí polohy. 

2. Zasuňte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky na strojku. 

3. Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. 

4. Rozsvícení kontrolky nabíjení označuje, že nabíjení bylo spuštěno. 

 

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE NABÍJENÍ 

1. Optimální okolní teplota při nabíjení: 5°C - 40°C. 

2. Před několika prvními procesy nabíjení je potřeba baterii zcela vybít. V opačném případě se 

životnost baterie sníží. 

3. Nabijte baterii pouze tehdy, když není schopna napájet nástroj nebo když strojek nebyl používán 

po dobu přibližně 6 měsíců nebo déle. 

4. Doba nabíjení baterie by neměla být delší než 24 hodin, příliš dlouhé nabíjení zkrátí životnost 

baterie. 

5. Plné nabití baterie umožňuje přibližně 50 minut práce. 

6. Při připojování a odpojování nabíjecí zástrčky ji držte za zástrčku nabíječky, nikoliv za nabíjecí 

kabel. 

8. Lehké zahřívání se nabíječky a strojku během nabíjení je normální. 

 

PŘÍPRAVA PŘED STŘÍHÁNÍM 

1. Odpojte strojek ze zásuvky. 

2. Naneste 1-2 kapky oleje na kontaktní povrchy mezi pohyblivou a pevnou čepelí řezné hlavy 

strojku. 

3. Nasaďte řeznou hlavu na strojek. 

4. Spusťte strojek na 10 sekund. Použijte měkký čistý hadřík, abyste setřeli přebytečný olej. 

 

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

1. Buďte opatrní při montáži a demontáži řezné hlavy, aby nedošlo k poškození řezných zubů. 

V případě poškození zubů řezné hlavy je třeba ukončit práci. 

2. Přidání mazacího oleje před a po práci je velmi důležité. Mazání čepelí zvyšuje jejich ostrost 

a účinnost. Kromě toho snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost řezné hlavy. Nedostatek oleje 

znesnadní stříhání. 

3. Kousky vlasů, které se dostaly mezi čepele řezné hlavy, musí být odstraněny před a po použití 

strojku.  
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STŘÍHÁNÍ 

1. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. 

2. Před odpojením strojku od napájení jej vypněte pomocí vypínače. 

3. Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste volné oblečení nebo šperky, protože mohou být zachyceny 

pohyblivými částmi zařízení. 

4. Neumisťujte žádné předměty na opláštění zařízení. 

5. Hluk, který vytváří strojek, může vystrašit zvířata. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku kousnutí 

nebo poškrábání zvířaty. Měli byste se ke zvířeti přibližovat zepředu a zapnout zařízení před očima 

zvířete. 

6. Zvířata mohou být střižena pouze tehdy, když nejsou na pracovišti neoprávněné osoby. 

7. Stříhání by mělo probíhat v dobře větrané místnosti. Zařízení nepoužívejte v blízkosti plynů 

a hořlavých materiálů. 

8. Riziko zablokování. Nepoužívejte zařízení, pokud čepele nejsou dobře namontovány. 

 

VÝMĚNA BATERIE 

Elektrické strojky jsou vybaveny niklovými bateriemi. Po dlouhodobém používání strojku může 

baterie ztratit svoji životnost. Pak byste ji měli vyměnit za novou. Strojek je poháněny baterií 1,2 V 

AA. 

1. Zapněte strojek a počkejte, až se baterie úplně vybije. 

2. Otevřete kryt prostoru pro baterie podle označení. 

3. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii. 

4. Zasuňte dvě západky krytu prostoru pro baterie do otvorů v pouzdře a zatlačte kryt, dokud 

neuslyšíte kliknutí. 

 

INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

1. Při vkládání a vyjímání baterie se ujistěte, že strojek není připojený k nabíječce. 

2. Při vkládání baterií do prostoru pro baterie dbejte na správné umístění pólů. 

3. Před prvním nabíjením baterie musí být baterie zcela vybitá. 

4. V případě vyjímání baterie s rozlitým elektrolytem použijte gumové rukavice a vyčistěte kryt 

strojku. 

5. Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Nevhazujte je do domácího odpadu. 

 

ÚDRŽBA A SERVIS 

Upozornění! Před zahájením opravy nebo údržby strojku, je potřeba ho odpojit od nabíječky 

a odpojit od zdroje napájení. 

1. Během čištění musí být strojek vypnutý. 

2. Očistěte strojek z kousků vlasů pomocí kartáčku. 

3. Sundejte řeznou hlavu a důkladně ji očistěte od vlasů a srsti. Také očistěte tělo strojku. 
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4. Naneste několik kapek oleje na povrchy mezi pohyblivými a pevnými čepelemi na řezné hlavě. 

5. Při montáži řezné hlavy na tělo strojku je potřeba ji dotlačit, dokud neuslyšíte kliknutí. Pouze 

po zaslechnutí kliknutí si můžete být jisti, že je hlava správně a bezpečně namontována. 

6. Spusťte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel. 

7. Přebytečný olej setřete čistým suchým hadříkem. 

8. Skladujte strojek na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. 

 

 
NASAZOVÁNÍ OSTŘÍ 
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MAZÁNÍ 

 
 

VÝMĚNA ČEPELÍ 
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Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko 

s plnou odpovědnosti prohlašuje, že: 

 

Stříhací strojek na psy a kočky 
Typ: G81213,  Model: 888B 

 

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady: 

2014/35/EU ze dne 26. února 2014  ve věci harmonizace právních předpisů členských států týkajících 

se uvádění na trh elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí, 

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízeních a norem EN 60335-1:2012, EN 60335-2-8:2015, EN62233:2008, 

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení 

typu ES č. 1607036 ze dne 12. 7. 2016 

vydaného společnosti Shenzhen (Laboratory) Shenzhen Timeway Testing Laboratories 

Shenzhen Timeway Testing Laboratory-Safety and Energy Efficiency Testing Center Room 512-519, 

5/F., East Tower, Building 4, Anhua Industrial Zone, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Čína  

Tel: 0755-83448688-828, Fax: 0755-83442996 

E-mail:jack.chung@timeway-Iab.com 

a typu ES č. NB2014092104 ze dne 17. 10. 2014 

vydaného společnosti Product Technology Service Co., Ltd. 

Add: No.59 Huayu Road, Yinzhou central District, Ningbo 

Tel: 0574-83036506, Fax: 0574-83036508 

 

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn 

nebo přestavěn bez souhlasu výrobce. 

 

Za technickou přípravu dokumentace odpovídá: 

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko. 

 

 

 

 

Kietlin, 27. 5. 2017     Mgr. Grzegorz Kowalczyk 

Místo a datum vystavení    Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby  
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F .H. GEKO 
97-500 Radomsko 
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko 
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl 

Záruční list 

1. Název zařízení a číslo výrobku  ………………………………………………... 

2. Datum nákupu    ………………………………………………... 

3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením. 

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Razítko prodávajícího   ………………………………………………... 

Datum a podpis.    ………………………………………………... 

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ………………………………………………... 

 

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. 
Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 
účelům, než ke kterým je určen a 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 opotřebeni 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 vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 
do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 
nelze uznat jako záruční vady! 
Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 
prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 
v záruce uznány. 


