
13049 APARAT ZA STRIŽENJE MOSER TYP 1170-10W #77600  
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

 

POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO 

Prosimo vas, da se med uporabo izdelka strogo držite teh napisanih navodil ter se tako izognete 

morebitnim težavam in poškodbam. 

 

Pozorno preberite ta navodila za uporabo in se pred uporabo izdelka prepričajte, da jih 

resnično razumete! 

 Naprava je namenjena le za striženje živalske dlake in kožuha. 

 Napravo uporabljajte le v namene, za katere je bila zasnovana in kateri so navedeni v navodilih. 

 Embalažo naprave shranjujte izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve! 

 Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s 

pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem smejo uporabljati napravo samo pod nadzorom, oziroma 

potem, ko so dobili navodila glede varne uporabe naprave in se zavedajo nevarnosti. Otroci se z 

napravo ne smejo igrati. Čistijo jo lahko samo pod nadzorom odrasle osebe; enako velja tudi za 

njeno vzdrževanje. 

 Navodila za uporabo je potrebno shraniti, saj jih boste v prihodnje morda potrebovali in za vse 

naslednje lastnike ali uporabnike naprave. 

 Naprava deluje samo z izmeničnim tokom in napetostjo, ki je navedena na izdelku. 

Opozorilo: 

 Naprave nikoli ne uporabljajte v/poleg kopalnih kadi, tušev ali drugih virov z vodo. Ravno tako je 

ni priporočljivo uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo. Po uporabi napravo vedno izklopite iz 

električnega omrežja, saj lahko voda predstavljala nevarnost tudi, ko je naprava izklopljena. 

 Nikoli se ne dotikajte električne naprave, ki vam je padla v vodo ali segajte v vodo, da bi jo 

dosegli. Takoj jo izklopite iz električnega omrežja. 

 Če je naprava padla v vodo, je ne smete takoj uporabiti. 

 Nadvse pomembno je, da PREPREČITE stik električne naprave z vodo in/ali z drugimi 

tekočinami. 

 Naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami ali nogami. 

 Kot dodatni varnostni ukrep priporočamo namestitev dodatne testirane električne naprave  

v kopalniški napeljavi (RCD - največ 30mA). 

 Prosite svojega električarja za nasvet. 

 Pred kakršnim koli posegom v napravo (vzdrževanje, čiščenje, idr.), izklopite električni kabel iz 

električnega omrežja. 

 Naprave nikoli ne uporabljajte, če je ta poškodovana, če je padla na tla, ali če ima poškodovan 

električni kabel. Da bi se izognili nevarnosti, lahko poškodovani električni kabel zamenja z 

originalnim le pooblaščeni serviser ali druga za to kvalificirana oseba.  

 Razna popravila naprave in zamenjave originalnih rezervnih delov, lahko opravljajo le pri 

pooblaščenem serviserju. Le ustrezno usposobljeni strokovnjaki za električne naprave lahko 

izvajajo popravila električnih aparatov. 

 Uporabljajte le dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. 

 Ko izključite napravo iz električnega omrežja, nikoli ne vlecite le za priključni kabel ali sam 

aparat-primite za vtikač. 

 Ne nosite naprave tako, da je držite za električni kabel. Električnega kabla ne uporabljajte za ročaj. 

 Električnega kabla ne navijajte okrog naprave. 

 Držite glavni kabel in napravo stran od vročih površin. 

 Prepričajte se, da električni kabel ni zvit ali prepognjen med uporabo, kot tudi med shranjevanjem 

naprave. 

 Naprave nikoli ne uporabljajte na mestih, kjer so v uporabi pršila (aerosoli) ali kjer se  

sprošča kisik. 

 Žival morate vedno striči na razčesani, čisti in skopani dlaki! S tem preprečite obrabo rezila. 

 Rezila od naprave se lahko segrejejo, če se naprava uporablja daljše časovno obdobje. Poskrbite za 

redne premore pri uporabi naprave, tako da se lahko rezila ohladijo. 



 Naprave v nobenem primeru ne izpostavljate temperaturam pod 0°C in nad 40°C. Ravno tako je 

ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi. 

 Naprava ni namenjena komercialni uporabi. 

 Naprava je varnostno izolirana in ne povzroča frekvenčnih motenj. Izpolnjuje zahteve EU 

Direktive 2004/108/EC glede elektromagnetne ustreznosti in direktive 2006/95/EC glede 

nizkonapetostnih naprav. 

 Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kot posledica neprimerne uporabe naprave ali  

neupoštevanja teh navodil. 

 

OPIS SESTAVNIH DELOV – GLEJTE SLIKE V ORIGINAL NAVODILIH ZA UPORABO: 

A rezilo 

B ročica za nastavitev dolžine rezanja 

C stikalo za vklop / izklop 

D glavni kabel 

E vijak za nastavitev rezila 

F gumb / zaklep – »zaklene« izbrano dolžino rezanja 

G nastavek za česanje (glavnik) 

H zaščita za rezilo 

I ščetka za čiščenje 

J olje za rezilo 

Ni prikazano: izbirni nastavki za česanje, striženje ali oblikovanje frizure (odvisno od modela 

strižnika) 

 

UPORABA IN ZAGON APARATA 

 Kapnite nekaj kapljic olja direktno na rezilo (glej sliko E). 

 Priključite kabel v električno omrežje. 

 Vključite napravo s pritiskom  na gumb ON/OFF  (slika 1a) 

 Izključite napravo s pritiskom na gumb ON/OFF (slika 1b) in izvlecite vtikač iz stenske  

vtičnice 

 

Opombe 

»Klik«, ki je včasih slišen ob vklopu naprave, je posledica vrtilnega momenta pogonske enote 

izmeničnega toka. To je povsem normalno in ne pomeni, da je z napravo kaj narobe. Če šumi, to ne 

pomeni, da je naprava okvarjena, treba jo je le z vijakom (E) ponastaviti glede na razpoložljivo 

napetost (glej nadaljevanje). 

 

Ponastavitev rezila 

Amplituda rezila je tovarniško naravnana optimalno, a se lahko zaradi nihanja napetosti spreminja. 

Zaradi nižje napetosti je lahko manjša, zaradi višje pa večja. Če je potrebno, lahko s premikanjem 

vijaka (E) sami spreminjate amplitudo rezila. V ta namen uporabite izvijač. 

 

- Vključite napravo s pritiskom na stikalo ON/OFF (slika 1a). 

- Vrtite vijak (E) v smeri urinega kazalca dokler se ne zasliši glasen zvok (slika 2a). 

- Nato vrtite vijak v nasprotno smer dokler zvok ne utihne (slika 2b). 

 

Naravnanje dolžine reza 

- Pri striženju brez glavnika je normalna dolžina rezanja las s strižnikom približno 0,1 mm. 

- Dolžino je mogoče spreminjati tudi med samim striženjem (od 0,1 mm do 3 mm). 

- Gumb / zaklep (F) potisnite navzdol (slika 3b). 

- S pomikanjem  ročice (B) ob strani naprave (slika 4a) v različne prednastavljene položaje   

  lahko nastavite izbrano dolžino rezanja (MultiClick = več zaskokov). 

- S pomikom gumba/zaklepa navzgor (slika 3a) sprostite (odklenete) trenutno nastavitev in  

  vzpostavite normalno (tovarniško nastavljeno) dolžino reza (pb. 0,1  mm). 

 
Nameščanje / snemanje glavnika 

- Glavnik namestite tako, da ga do konca potisnete na rezilo v smeri puščice (slika 5a). 

- Glavnik snamete tako, da ga potisnete v smeri puščice (slika 5b). 

 

 



Striženje z nameščenim glavnikom 

V kompletu so različni glavniki, odvisno od modela strižnika. Različne glavnike lahko tudi dokupite: 

#1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) in prilagodljivi glavnik (4 – 18 mm) . 

- Želeno dolžino reza lahko dosežete, če ročica ni »zaklenjena« (slika 4b), zato pomaknite 

gumb/zaklep navzgor (slika 3a). 

 

Čiščenje in vzdrževanje 

- Naprave ne potapljajte v vodo! 

- S krtačko za čiščenje po vsaki uporabi odstranite z rezila ostanke las. 

- Napravo samo obrišite z mehko, navlaženo krpo. 

- Ne uporabljajte raztopin ali grobih/jedkih čistil! 

- Za dolgo in dobro delovanje naprave je pomembno, da rezilo pogosto naoljite (slika 6). 

- Če se po dolgi uporabi delovanje naprave poslabša kljub rednemu čiščenju in oljenju rezila,  

  je treba rezilo zamenjati. 

- Kadar naprava ni v uporabi, naj bo rezilo zaščiteno - pokrito z varovalom. 

- Napravo vedno hranite z nameščenim varovalom za rezilo. 

 

Zamenjava spodnjega in zgornjega rezila - GLEJTE SLIKE V ORIGINAL NAVODILIH ZA 

UPORABO! 

 

- S stikalom ON/OFF izključite napravo (slika 1b). 

- Izvlecite vtikač iz stenske vtičnice. 

- Odvijte oba vijaka, s katerima sta rezili pritrjeni, in snemite obe rezili (slika 8). 

- Pozor! Ročica (B) za nastavljanje dolžine reza ne sme biti v »zaklenjenem« položaju.  

  Sprostite jo s pomikom stikala / zaklepa (F) navzgor (slika 3a). 

- Namestite vrhnje rezilo na zatič. 

- Pred namestitvijo obe rezili naoljite (slika 6). 

- Namestite spodnje rezilo in vstavite oba vijaka. 

- Med nameščanjem morata biti rezili poravnani tako, kot je prikazano na sliki 7: 

- preden vijaka privijete mora biti vrhnje rezilo vzporedno s spodnjim, razmik med njima  

  pa 0,5 – 1,0 mm. 

- Razmik mora ostati tak tudi vsakokrat, ko po temeljitem čiščenju ponovno privijate  

  spodnje rezilo, sicer lahko pride do poškodbe. 

- Pritrdite oba vijaka (slika 8). 

 

 

 

Odlaganje odpadne naprave v EU državah: 

Znotraj Evropske Unije je prečrtan zabojnik za smeti simbol, ki označuje, da je treba izdelek, ko mu 

poteče življenjska doba, odnesti na posebne zbirne točke za električne in elektronske odpadke ter ga ne 

smete odvreči stran skupaj z ostalimi trdnimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odpravo izdelka 

vas naprošamo, da ta izdelek odvržete v skladu z odločbami zakona države, v kateri ste ga našli. 

Ravnajte skrbno! Neustrezno odlaganje je okolju škodljivo. S tem, ko odsluženo napravo odložite 

na pravem, takim odpadkom namenjenem mestu, varujete  okolje in preprečujete morebitne škodljive 

vplive na ljudi in okolje. 

 

 

 

POOBLAŠČENI SERVISER: 
Vrhovec Silvo s.p. 
Cesta talcev 19 
1294 Višnja Gora 
GSM: 041/633 040 
 
 
 
 


