
 

STŘÍHACÍ STROJEK 
PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY  

 

 

 
 
 

 



Obsah balení 
 
Stříhací strojek Eyenimal, Náhradní čepel, 4x nástavec, přázdná lahvička, Čistící kartíček, Manuál 

Technické parametry 

Rozměry:                          19.3 x 4.9 cm 
Hmotnost:                          580g 
Elektrický výkon:            55W 
2 úrovně rychlosti otáčení:      2000RPM and 3200RPM 

Návod k obsluze 

- Připojte AC adapter do elektrické zásuvky. 
- Zapněte zařízení pomocí vypínače. 
- Po použití zařízení vypněte a odpojte AC adapter z elektrické zásuvky. 

2 rychlostní funkce 

Strojek má dvě různá nastavení rychlosti. Rychlost lze zvolit pomocí vypínače. 
 

Nastavení I = nízká rychlost 
Nastavení II = vysoká rychlost 
 
Pro většinu potřeb stříhání používejte nízkou rychlost. 
K prostříhání silných chuchvalců srsti domácího mazlíčka použijte nastavení vysoké rychlosti. 
 

Stříhání pomocí hřebenových nástavců 

Stříhací strojek pro domácí mazlíčky lze použít  také pomocí přiložených hřebenových nástavců. 
Hřebenové nástavce prodlužují rozsah řezné délky.  Chcete-li nasadit vybraný hřeben, umístěte jej na 
spodní okraj sady čepelí a zatlačte jej přes řeznou hranu spodní čepele, dokud nezapadne na místo. 
Chcete-li hřebenový nástavec sejmout, zatlačte jej směrem k řezné hraně spodní čepele a vyjměte jej 
ze sady čepelí. 
 

 
Výměna čepele 

- Vypněte strojek. 
- Stiskněte uvolňovací tlačítko směrem k sadě nožů (obrázek 1). 
- Zatímco držíte stisknutý uvolňovací mechanismus čepele, zatlačte na čepel, poté čepel jemně  
  vytáhněte dopředu a sejměte ji ze závěsu čepele (obrázek 2). 
- Ujistěte se, že je závěs čepele vyklopený. Pokud tomu tak není, můžete závěs čepele opatrně vyklopit  
  plochým šroubovákem (obrázek 3). 
- Nasaďte novou sadu nožů na závěs nožů (obrázek 4). 
- Zapněte zastřihovač a potom zatlačte na sadu nožů směrem k zastřihovači, abyste jej zajistili na  
  místě, dokud slyšitelně nezacvakne.
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Čištění po každém použití 

Po každém použití odstraňte ze strojku všechny zatoulané vlasy nebo nečistoty. Čepele a hřebeny 
očistěte foukáním nebo použijte přiložený čisticí kartáč. 

Údržba 

Stříhací strojek Eyenimal pravidelně čistěte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Po vyčištění sady 
nožů kápněte malou kapku mazacího oleje dle vašeho výběru na 5 nejdůležitějších bodů (obrázek 5) a 
zapněte zařízení na několik sekund (cca 10 sekund), aby se olej rovnoměrně rozprostřel. 
 

 

Diagram 5 

 

Jak pečovat o svého mazlíčka 

Nečistoty a písek zachycené v srsti vašeho mazlíčka mohou poškodit čepele. Proto doporučujeme před 
stříháním vašeho mazlíčka pečlivě vykoupat a osušit. V případě potřeby rozčešte srst vašeho mazlíčka. 
Aklimatizujte svého mazlíčka na zvuk strojku postupným přibližováním strojek k němu a mluvte 
jemným, uklidňujícím hlasem, hladte ho a utěšujte. Začněte stříháním obličeje a krku, poté 
zastřihávačem najeďte na oblast krku a ramen. Přejděte na záda, zadek, boky a břicho. Propracujte se k 
hrudníku, poté skončete nohama (snazší je sepnout nohy, když je držíte v přímé poloze). 

Čepel držte bezpečně u těla vašeho domácího mazlíčka a pomalu jej zapínejte ve směru růstu chlupů, 
přičemž dbejte na to, aby čepel byla rovnoběžná s kůží. Vytvářejte po sobě jdoucí čáry a snažte se co 
nejvíce dokončit každou čáru, abyste se vyhnuli oříznutí stejné oblasti několikrát. Obličej a hrdlo by 
měly být zastřiženy naproti vzoru růstu vlasů. Chcete-li zastřihnout tlapky, umístěte čepel na nehtové 
lůžko a pomalu přejíždějte zastřihovačem podél každého prstu na noze, proti vzoru růstu chloupků. 
Dejte si pozor na řezání kůže vašeho mazlíčka mezi prsty.



 

Důležité bezpečnostní pokyny 
 

- Stříhací strojek sami nerozebírejte. 
- Nečistěte strojek vodou z vodovodu a udržujte zastřihovač mimo vlhkost. 
- K čištění strojku nepoužívejte korozivní prostředky, jako je alkohol nebo benzín. 
- Udržujte strojek mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla. Měl by být skladován na chladném a 

suchém místě. 
 

 Varování 

  Strojek není určen pro použití dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo     
  duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přísným dohledem. 
  Nesahejte po zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte.   Vždy odpojte strojek ihned po použití, 
stejně jako před čištěním, připojením nebo demontáží   jakýchkoli částí.  Nepoužívejte strojek k jinému 
než určenému účelu.  Nikdy nepoužívejte strojek, pokud je poškozený. Vraťte jej poprodejnímu oddělení 
NUM’AXES. 
 

Řešení problémů 

Pokud váš produkt přestane fungovat nebo dojde k závadě, přečtěte si nejprve tuto uživatelskou 
příručku. Také se ujistěte, že produkt používáte správně. 

 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo si prohlédněte naši sekci FAQ na 
www.numaxes.com.  
Můžete také kontaktovat NUM’AXES na čísle +33.2.38.69.96.27 nebo e-mailem na 
export@numaxes.com. 

 
V závislosti na rozsahu poruchy může být nutné vrátit výrobek k opravě a servisu. 
V případě opravy předložte kompletní produkt a doklad o koupi (fakturu nebo prodejní doklad). 

 

Záruka 

NUM’AXES poskytuje na produkty záruku na všechny výrobní vady po dobu dvou let od zakoupení. 
Veškeré poplatky za poštovné a balné budou výhradně na zodpovědnosti kupujícího. 
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