Návod na elektrický stříhací strojek pro ovce FarmClipper Profi
Obj. č: 34950

Technická data:
Typ:
Napájení:
Výkon motoru:
Frekvence:
Rozměry:
Váha bez kabelu:
Hlučnost:
Kmity:
Délka kabelu:
Třída ochrany:

FarmClipper Profi
220 - 240 V AC
350 W
50 Hz
7,8 x 9,7 x 33 cm
1490 g
87 dB (A)
0 – 2400 kmitů/min, 6 stupňová regulace rychlosti
5,5m
II

Provozní podmínky:
Teplotní rozpětí:
0 – 40 °C
Relativní vlhkost:
10 – 90 %
Balení obsahuje:
1 strojek se stříhací hlavou, 1 sadu namontovaných stříhacích nožů, 100ml oleje SAE 30 HD, 1
šroubovák, 1 návod k použití, 1 kufřík
Bezpečnost
Tyto bezpečnostní předpisy obsahují informace, které musí být dodržovány během zapojení,
práce a údržby přístroje.
Pro bezpečné používaní strojku dodržujte následující pokyny:
- Uživatel musí být řádně seznámen s návodem k použití
- Uživatel musí mít zkušenosti se stříháním zvířat, strojek nesmí používat děti
- Nikdy nepoužívejte na stříhání poškozený strojek.
- Opravu strojku nebo přípojného kabelu svěřte vždy do rukou odborného servisu.
- Údržbu a čištění strojku provádějte až po vytažení ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte zapojený strojek bez dohledu.

Použití
Stříhací strojek je určen ke stříhání ovcí a lam. Jakékoli jiné použití je zakázané.
Napájení
Zástrčku přístroje zapojujte pouze do správně nainstalovaných zásuvek. Špatná elektrická
instalace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat. Zásuvky musí být vybaveny
jističem (FI) dle platných předpisů. Udržujte strojek mimo dosah dětí.

Uvedení do provozu
Bezpečnostní pokyny pro stříhání zvířat
Nikdy nezapínejte strojek bez řádně namontovaných stříhacích nožů. Používejte pouze
nabroušené a originální stříhací nože. Nepoužívejte stříhací nože s vylámanými zuby.
Elektrické napětí sítě musí odpovídat napětí na štítku přístroje. Před zapojením strojku do
zásuvky vždy přepněte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 1, pozice 1). Před začátkem
stříhání zkontrolujte, že je kabel nepoškozený a během stříhání na něj dávejte pozor, aby
nedošlo k jeho poškození! Nikdy se nedotýkejte pohybujících se stříhacích nožů. Strojek
pokládejte pouze na suchý povrch, skladujte ho v suché místnosti. Stříhané zvíře důkladně
fixujte, pohybem zvířete by mohlo dojít k poranění obsluhy nebo zvířete; nikdy nestříhejte
mokrá zvířata. Zabraňte vniknutí kapaliny do elektrického strojku, mohla by způsobit zkrat
nebo úraz elektrickým proudem. Stříhací nože je možné čistit vždy až po odpojení od sítě.
Strojek čistěte pouze suchým hadříkem a štětcem nebo kartáčkem! Stříhejte v dobře větrané
místnosti a nikdy v dosahu výbušných materiálů.
Zapínání a vypínání
Vypínač je umístěn na horní straně těla strojku a má dvě polohy (obrázek 1, č. 1)
Poloha 1 – zapnuto
Poloha 0 – vypnuto
Rychlost může být měněna přepínačem na spodní straně strojku (obrázek 1, č. 2).
Nastavení stříhacích nožů
Před stříháním: Dejte přepínač do polohy 0 – vypnuto (obrázek 1, č. 1). Strojek je z výroby
správně nastaven pro stříhání. Nože naolejujte a můžete začít stříhat. Pokud je přítlak
stříhacích nožů příliš silný, povolte jej regulačním šroubem cca o 1/8 otáčky.
Důležité upozornění: Při příliš velkém a rychlém uvolnění regulačního šroubu by mohlo dojít
vypadnutí stříhacího nože.
Po montáži stříhacích nožů zkontrolujte, zda hroty na konci prstů zajely přesně do
polohovacích děr horního nože (obrázek 3, č. 2) a spodní plocha hřebene přečnívá asi 1 – 2
mm přes ostří horního nože (obrázek 8). Pak otáčejte regulačním šroubem přítlaku, dokud
neucítíte odpor a pak jej vraťte cca o 1/8 otáčky.
Během stříhání: Dle potřeby se během stříhání může přítlak zvýšit, najednou max. o 1/8
otáčky.

Správné olejování stříhací hlavy
Velmi frekventovanou chybou, která vede k neuspokojivým výsledkům stříhání a k
přehřívání, patří nedostatečné olejování. Tenká olejová vrstva na stříhacích nožích je
základem jak pro úspěšné stříhání, tak i pro prodloužení životnosti stříhacích nožů i celého
strojku. Všechny pohyblivé části strojku se musí dobře olejovat. Nakapejte pár kapek oleje na
stříhací nože a do otvoru na stříhací hlavě strojku každých 5 – 10 minut stříhání (obrázek 2),
aby neběžely na sucho. Používejte pouze speciální olej na stříhací strojky!

Výměna stříhacích nožů
Set stříhacích nožů se skládá z horního stříhacího nože a ze spodní hřebenové desky. Musí
ležet leštěnými plochami na sobě (obrázek 6).
Postup při montáži: Povolte regulační šroub přítlaku (obrázek 3, č. 1, směrem A) a umístěte
strojek na tvrdý povrch. Šroubovákem povolte šrouby, které drží hřeben (obrázek 5) a
vyndejte tupé nože. Zkontrolujte, že jsou nové nože čisté. Umístěte horní stříhací nůž do
stříhací hlavy tak, aby hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože
(obrázek 3, č. 2) a lehce naolejujte leštěnou plochu. Poté nasaďte hřeben mezi šrouby na
spodní straně strojku (obrázek 4). Dotáhněte šrouby a zkontrolujte, zda hřeben není nakřivo.
Dále zkontrolujte, že hroty na konci prstů zajely přesně do polohovacích děr horního nože
(obrázek 3, č. 2) a že spodní plocha hřebene přečnívá asi 1 – 2 mm přes ostří horního nože
(obrázek 8).
Ostření nožů
Nože se zlomenými zuby nebo tupé nože musí být vyměněny. Nabroušení stříhacích nožů je
možné provádět pouze s profesionálním vybavením na specializovaných pracovištích.
Údržba
Před začátkem údržby vždy přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.
Čištění
Po skončení stříhání setřete olej ze strojku, stříhací hlavy a stříhacích nožů suchým hadříkem
a odstraňte zbytky srsti pomocí štětce nebo kartáčku. Poté naolejujte všechny části jako
prevenci proti rzi.
Čištění vzduchového filtru
Kryty vzduchového filtru jsou umístěny na obou stranách v zadní části strojku. Povolte
šrouby na krytech vzduchového filtru a vyjměte vzduchový filtr. Profoukněte tkaninu filtru
směrem z vnitřku ven. Poté filtr s krytem znovu namontujte. Je nezbytné čistit vzduchový filtr
pravidelně, aby se zajistilo řádné chlazení motoru. Ujistěte se, že se do strojku při demontáži
filtru nedostaly žádné cizí předměty. Nikdy nepoužívejte stříhací strojek bez vzduchového
filtru.
Skladování
Mezi stříháními uchovávejte strojek dobře vyčištěný a naolejovaný v dodávaném kufříku na
suchém místě, tak aby k němu nemohly děti. Nezapínejte strojek, pokud se do něj dostala
tekutina. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo zkrat. Pokud dojde k závadě na
stroku, dejte jej zkontrolovat do servisu!

Možné závady během provozu:

Likvidace:
Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se
části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního
prostředí.
Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající
se sběrem druhotných surovin.
Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se
roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

