
Stříhací strojek na ovce
Clipper F6   SC 008

   Návod k použití

Návod k použití
Tento návod k používání je určen pro uživatele elektrického stříhacího
strojku Clipper SC 008 a je nedílnou součástí technické dokumentace,
kterou dodavatel stroje poskytuje uživateli.
Tento  návod  k  používání  musí  být  uložen  na,  obsluze  přístupném  a
známém místě, aby byl osobám určeným pro obsluhu a údržbu přístroje
kdykoliv  k  dispozici.  Návod obsahuje  všechny potřebné informace pro
celkové seznámení s vlastnostmi a funkcemi přístroje a obsahuje pokyny
vyplývající z požadavků předpisů, které se na daný výrobek vztahují při
jeho provozování.
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1. Správné použití

1.   Strojek
2.   Kolébkový vypínač
3.   Přítlačná matice – seřizování přítlaku horního nože
4.   Mazací místa
5.   Vzduchový filtr
6.   Sada základních nožů
7.   Výměna horního nože 
8.   Výměna spodního nože
9.   Výměna spodního nože
10. Výměna spodního nože
11. Seřízení – polohování nožů
12. Čištění vzduchových filtrů

    13. Uchovávat v kufříku, chránit před  sluncem, deštěm a  dětmi
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Určení přístroje
Stříhací strojek je určen pro ovce a kozy, stejně jako lamy, alpaky a jiná zvířata
s vlnou. Při výměně stříhací hlavy jej lze použít rovněž pro koně a dobytek.
Ostatní použití, například na lidech, je zakázáno.
Přístroj je určen pro práci v prostředí definovaném ČSN 33 2000-3 
Přístroj  není  zdrojem  nadměrného  vysokofrekvenního  elektromagnetického
rušení.  Pro  přístroj  nejsou  stanovena žádná omezení  pro  práci  z  hlediska
vnějších elektromagnetických vlivů. Předpokládá se, že přístroj bude pracovat
v elektromagnetickém prostředí, které odpovídá obecně platným požadavkům
definovaným ČSN EN 50081-1.   Mezi stanovené podmínky určení přístroje
platí  také  dodržování  pokynů  a  postupů   pro  používání,  údržbu  a  jištění
přístroje uvedených v následujících kapitolách tohoto návodu k používání.

      Technická data
     Sheep Clipper  SC 008 - stříhací strojek na ovce s připojením na autobaterii 

Napětí:          DC 12V
Výkon motoru:                   180 W
Jmenovitý napájecí proud                            1,5 A
Počet kmitů           2800 / minutu
Rozměry:                   80mm x 95mm x 320mm
Váha (bez kabelu)          1.05 kg
Připojovací  kabel                                         5 m 
Maximální okolní teplota:                   0° - 40°C
Max. vlhkost vzduchu:                  10% - 90%
Hlučnost:                  80 dB
Stupeň krytí ve smyslu ČSN EN 60529      IP 40
Odnímatelný připojovací kabel pomocí šroubovacího konektoru

Obsah balení

Stříhací strojek se stříhací hlavicí na ovce
Stříhací nože 1x horní + 1x spodní
Speciální klíč
Lahvička na olej
Kartáček na čištění
Návod k obsluze  
Transportní kufřík
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Bezpečnostní pokyny

Tato  část  obsahuje  povinné  bezpečnostní  předpisy  k  obsluze  stříhacího  strojku.
Všichni způsobilí lidé, kteří budou strojek obsluhovat, jsou povinni si tento návod
přečíst. 

1.   Zařízení není určeno k používání dětem a nezpůsobilým osobám. 
2.   Pokud je přístroj používán s prodlužovacím kabelem, přesvědčte se, že je    

  uložen tak, aby do něj nevnikla vlhkost.
3.   Přístroj zapojujte pouze na nabitý akumulátor s napětím na svorkách

  minimálně 12,5 V (tomu odpovídé hustota elektrolytu 1,25 g/cm³)
4.   Vyvarujte se hlubokému a opakovanému vybití baterie pod úroveň 12,2 V

  klidového napětí, neboli pod úroveň hustoty elektrolytu 1,18  g/cm³.  Tento
  stav nenávratně poškozuje baterii a snižuje její kapacitu.

5.   Při delší zátěži doporučujeme připojit svorky stříhacího strojku na autobaterii
  nastartovaného motoru zabržděného vozidla 

6.   Údržbu a čištění provád,
7.   Napětí baterie - akumulátoru musí být stejné jako je uvedené na štítku

  přístroje, tedy stejnosměrný proud (DC) 12 V. Doporučujeme používat trakční
  akumulátory z naší nabídky, je samozřejmě přípustné používat startovací
  auto baterie

8.   Vyvarujte se kontaktu s pohybujícími se stříhacími noži a to i v případě, že je
  přístroj vypnutý, avšak stále připojený na baterii

9.   Nedopusťte konkakt přístroje s tekutinami, nikdy nestříhejte mokrá zvířata.
  S přívodním kabelem zacházejte opatrně, během stříhání dávejte pozor, a   
  nedošlo k jeho poškození. Neomotávejte jím strojek. Nikdy nepřenášejte  
  strojek uchopený za pohyblivý přívod.

10. Před připojením na baterii stiskněte kolébkový vypínač do pozice 0
11.  Přístroj rozdělávejte pouze nepoškozený a funkční. Jakékoli závady na    

  přístroji, nebo přívodním kabelu nechte opravit servis.
12. Doporučujeme nosit ochranná sluchátka, brýle a rukavice.

                                                                        

Základní znalosti obsluhy
Jednoduchost  přístroje  klade  pouze  malé  požadavky  na  obsluhu.  Avšak
obsluha by měla být znalá manipulace se zvířaty. Obsluha je povinna přečíst si
a prostudovat návod k obsluze.
Zjistí-li  obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit  bezpečnost
práce nebo  přístroje a které není schopna odstranit, nesmí přístroj uvést do
provozu, musí zajistit vypnutý stav a závadu ihned ohlásit provozovateli.
Samostatně  mohou  přístroj  používat  jen  pracovníci  tělesně  a  duševně
způsobilí, starší18 ti let, prokazatelně zaškoleni pro jeho obsluhu a seznámeni
s návodem k používání.                 
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Vlastní použití

Výměna stříhacích nožů   Nedříve  je  třeba  povolit  přítlak  horních  nožů
rýhovanou maticí. Zvednou se přítlačné vidličky, a poté můžete vyjmout horní nůž.
Následně  speciálním  imbusovým  kličem  povolíte  dva  spodní  šrouby  a  vyjmete
spodní  nůž.  Pozor!  Imbusový  klíč  le  třeba  řádně  zasunout  do  vyčištěné  hlavy
šroubu  a  při  povolování  klíč  do  hlavy  pořádně  zatlačit,  aby  nedošlo  ke  stržení
šestihranui v hlavě šroubu! Nabroušené nože opačným postupem opět namontujete,
s tím že se spodní šrouby nechají lehce povolené, a po založení a mírném dotažení
horního nože ustanovíte vzájemnou polohu nožů. Spodní nůž nesmí být doražen až
k hraně na spodní straně stříhací hlavy! Špička horního nože musí být posunuta od
hrany broušení spodního nože cca 1,5 – 2 mm zpět. Před spuštěním je třeba styčné
plochy důkladně promazat. K mazání se může používat polosyntetický motorový olej

Seřízení přítlačné síly stříhacích nožů
Při prvním spuštění strojku není nutné přítlačnou sílu nožů seřizovat, z výrobního
závoduje  správné nastavení  pítlané síly  provedeno.  Seřízení  je  nutné provést  v
případě, že strojek špatně stříhá, nebo po výměně nožů.
Při seřizování postupujte podle následujících pokynů:
Zapněte vypínač strojku a nastavte přítlačnou sílu nožů. Regulační matici přítlačné
pružiny povolte tak aby se nůž pohyboval zcela lehce. Postupně utahujte regulační
matici až do okamžiku, kdy zjistíte poslechem, že se nože o sebe třou – znatelně se
změní zvuk způsobovaný pohybujícím se nožem, potom regulační matici  povolte
cca o  1/4 otáčky.
Upozornění:  Seřízení  věujte  zvýšenou  pozornost,  příliš  velká  přítlačná  síla
způsobuje velké tření na styčných plochách nožů a jejich nadměrné zahřívání, tím
dochází k nadměnému opotřebovávání nožů a motoru.  
                                                                       
Pokud nože příliš utáhnete a začnete takto stříhat, nebo najedete na drát, nebo
jiný  pevný  předmět  v  rounu,   může  dojít  i  po  několika  vteřinách  práce  k
prasknutí  bezpečnostní  spojky.  V  takovém případě  je  třeba  strojek  zaslat  k
nezáruční, tedy hrazené opravě

Pokud  správně  seřízený  strojek  špatně  stříhá,  je  nutné  nože  nabrousit!  Za
normálních pracovních podmínek dochází k otupení spodního nože později než u
nože horního, proto nejprve zkuste vyměnit horní otupený nůž za nabroušený.
POZOR!  Nikdy nepokračujte  ve stříhání  pokud zjistíte,  že  jsou nože poškozené
nebo tupé, můžete způsobit úraz sobě i Vašim zvířatům.  

Mazací místa 
Při práci se strojkem je nutné mazání třecích ploch
Při stříhání je nutné každých cca 5 – 10 minut mazat špičky a třecí plochy nožů a
nakapat  olej  do  mazacího  otvoru  stříhací  hlavy,  kterým  je  mazán  excentr
poháněcího mechanizmu horního nože.  Pro mazání můžete používat  motorový olej
Mazání provádějte pomocí olejničky, která je součástí příslušenství strojku.
Upozornění: Správným  mazáním  třecích  ploch  prodlužujete  životnost  nejen
stříhacích nožů, ale i elektromotoru strojku
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Zapnutí / vypnutí, seřízení otáček
Pokud je kolébkový vypínač na horní straně stlačen v pozici  o  je přístroj vypnutý,v 
pozici   I  je přístroj zapnutý.  Na protější, spodní části strojku je regulační kolečko se
6 stupni.  Na stupni č.6  je 100% otáček, tj 2400 kmitů / min. Otáčením  kolečka na 
nižší stupně lze snížit rychlost a také hlučnost a vibracestrojku, což je vhodné využít
při stříhání hlav a citlivých mist zvířat.

Čištění POZOR! Všechny činnosti uvedené v této kapitole je nutné provádět až po
odpojení strojku od baterie Údržba přístroje je velmi jednoduchá, spočívá v podstatě
pouze v pravidelném čištění stříhacích nožů a stříhací hlavy od zbytků srsti prachu a
lanolínu vždy po ukončení  stříhání.  Pro  čištění  nožů  a  stříhací  hlavy používejte
štětec nebo kartáč. Po vyčištění jednotlivé díly před montáží lehce namažte olejem. 

Broušení stříhacích nožů je velice přesná a jemná práce, o kterou se nikdy
nepokoušejte  bez  příslušného  technického  vybavení  sami.  Broušení  nožů
svěřte odborné servisní provozovně Vašeho dodavatele, nebo v brusírně nožů,
nůžek,  stříhacích  strojků  pro  kadeřníky.  Vždy  se  před  dem ujistěte,  zda  v
takové provozovně mají patřičné zkušenosti a odpovídající zařízení
POZOR !!!   Neodborným broušením nože zcela jistě  zničíte  !!!    Nože se
nesmí nikdy  brousit na magnetické  brusce,  ale  pouze  z volné  ruky na
konvexním kotouči potřeném lapovací pastou !!!

Čištění  vzduchového  filtru.   Pravidelně  asi  po  dvou  hodinách  stříhání
vyjměte  a  vyčistěte  filtr  chladícího  vzduchu  (nerezová  sítka)  která  jsou
umístěná  v  zadní  části  strojku  po  obou  stranách  kolébkového  vypínače.
Demontáž  křížovým šroubovákem, čištění přiloženým kartáčkem.  POZOR!
Zanesený  filtr  má  za  následek  nedostatečné  chlazení  elektromotoru  a
ostatních částí strojku,  jejichž čnností se vyvíjí teplo  - následuje porucha !

Skladování   
Pístroje jsou dodávány v plastovém kufru společně s olejnikou a návodem k
používání. Přístroje je možné skladovat v původním obalu, v suché uzavřené
místnosti a vzhledem k jejich malým rozměrům a nízké hmotnosti přemístovat
bez omezení ručně.Doprava se provádí bžnými dopravními prostedky s pístroji
zajištnými proti pohybu. 

Opravy

Veškeré opravy pohonové jednotky strojku může provádět jenom pracovník s
odpovídající  elektrotechnickou  kvalifikací,který  je  povinenpo opravě  provést
jeho celkovou kontrolu včetně zjištění izolačního stavu a správné funkce všech
částí elektrického zařízení.
Poruchy  na  strojku,  v  záruční  ani  v  pozáruční  době  uživatel  zásadně
neodstraňuje sám! Opravy zajištuje po dohodě odborný servis.  Ne všechny
potíže  vzniklé  při  používání  stříhacího  strojku  jsou  způsobeny závadou na
stříhacím strojku. Před tím než začnete hledat poruchu na vlastním stříhacím
strojku zkontrolujte baterii          
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          Toto označení představuje a vyjadřuje shodu výrobku s příslušnými 
požadavky evropského společenství, vyhovuje všem příslušným předpisům a 
byl proveden náležitý postup posouzení shody.
Podle  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2006/95/ES  (nařízení  vlády  č.
17/2003 Sb.) kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého
napětí) a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES   (nařízení
vlády  č.  616/2006  Sb.  o  technických  požadavcích  na  výrobky  z  hlediska  jejich
elektromagnetické kompatibility)

Možné poruchy a jejich odstranění
Porucha Příčina Způsob odstranění

1. Po zapnutí
vypínače se 
strojek
nerozeběhne

Špatný kontakt na 
svorkách
Vybitá baterie

Zkontrolujte připojení, změřte napětí 
na baterii, nebo hustotu elektrolytu
Vyměňte a dobijte baterii

2. Po zapnutí
vypínače se 
strojek
nerozeběhne
a
elektromotor 
bručí.

mechanická závada na 
stříhací hlavě
závada v převodové 
skříni
poškozené ložisko 
motoru

Demontujte stříhací hlavu, vyjměte 
nože, vše důkladně, promažte olejem
vyčistěte a sestavte.
Obraťte se na odborný servis, nebo 
na svého dodavatele

3. Strojek 
běží, ale 
nestříhá

 Nože jsou špatně 
seřízené.

Upravte horní nůž 1,5mm zpět od  
střižné hrany  hřebene spodního 
nože.

4. Motor 
běží, ale nůž 
se 
nepohybuje

1. Chybí pohyblivý píst 
(kulička) klikového 
hřídele, vypadla při 
demontáži č.25
2. Poškozené ozubené 
kolo

1. Najít kuličku, zaslat do servisu k 
opravě
2. Zaslat doodborného servisu

5. Stříhací 
hlava se 
nadměrně 
zahřívá 

1. Špatně seřízený 
přítlak horního nože.
2. Znečištěná zaprášená
hlava
3. Nedostatečné mazání
4. Nadměrně otupené 
nože

1.Viz. kapitola 3.2. Seřízení přítlačné 
síly stříhacích nožů.
2. Vyčistit, provést údržbu, promazat 
3. Neprodleně namazat všechna 
mazací místa.
4. Vyměnit nebo naostřit  stříhací 
nože

6. Motor 
neběží

Opotřebované uhlíky

      Záruka 2 roky

Vyměnit uhlíky za nové, jedna sada 
přiložena. Uhlíky jsou umístěny  v 
komorách po obou stranách. Je 
nutné strojek rozšroubovat
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