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1.Podmínky používání 

Tento přístroj je určen pro kartáčování a odstranění matu srsti dlouhé 2 až 15 cm. Srst musí být 

suchá. 

Kartáč může být používán pouze s originálními kartáčovacími pásy dodanými DP Nedeland b.v. 

Pravidelné používání přístroje je vynikající prevencí kožních onemocnění a tvorby smotků chlupů u 

vašich mazlíčků 

Tento přístroj byl testován a certifikován pro FFC a je registrován u DARE. 

Úpravy a změny na přístroji nejsou povoleny z důvodu 

bezpečnosti (CE/FCC). 

Používání přístroje pro jiné účely než výše zmíněné, nejsou 

povoleny a mohou vést k poškození přístroje.  

Pečlivě si pročtěte návod k obsluze a ponechte si ho pro 

případné vyřešení dalších otázek. 

Tento návod k obsluze si také můžete stáhnout na 

https://obchod.cistapohoda.cz/kartace-a-hrebeny-na-

psy/elektricky-vycesavaci-kartac-adb-petite/  

 

2. Příslušenství – kompletní sada 

- Přístroj ADB Petite 

- Kartáčovací pás modrý 

- Adaptér 

- Úložná krabice 

- Návod k obsluze 

3. Bezpečnostní instrukce 

1. Před prvním použitím si přečtěte instrukce 

2. Zvyšte pozornost, pokud jsou při vyčesávání přítomny děti. 

3. Používejte pouze přiložený adaptér 
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4. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud správně nefunguje, spadl vám nebo došlo k jeho namočení. 

Pokud nastala některá z výše zmíněných situací, odešlete zařízení do servisního centra na 

kontrolu a případnou opravu. 

5. Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem udržujte přístroj v suchu a mimo možnost 

namočení. Nepokládejte přístroj na místa, kde ho můžete strhnout do vody nebo upustit do 

umývadla či vany.  

6. Nedotýkejte se pohybujících se částí. 

Uschovejte si tento návod 

Vyloučení zodpovědnosti za škodu 

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za škodu na přístroji a zranění způsobené 

nedbalostí a nesprávným užíváním přístroje. Záruka v tomto případě propadává! Přístroj musí být 

za chodu vždy pod dohledem. 

Přístroj není hračka a musí být umístěn mimo dosahu dětí. 

Při používání přístroje s jinými produkty prosím vezměte v potaz bezpečnostní instrukce zmíněných 

produktů. 

Chraňte přístroj před extrémními teplotami, nárazy, vlhkostí, párou a agresivními čisticími prostředky.  

Nevystavujte přístroj mechanickým otřesům a zvýšenému namáhání. 

Pokud není možné přístroj nadále používat bezpečně, uložte ho a ujistěte se, že k němu nikdo jiný 

nemá přístup. 

Bezpečné používání přístroje nelze zaručit pokud: 

-je viditelně poškozeno 

-nefunguje správně 

-bylo ukládáno ve špatných podmínkách 

Před vyčesáváním si sundejte šály, náhrdelníky, dlouhé náušnice a podobné doplňky. Během česání 

hrozí jejich zachycení a zamotání do pohyblivého pásu. 

Pokud máte dlouhé vlasy, upravte si je tak, aby je přístroj nemohl zachytit. 

Kartáčování vlhké srsti není povoleno. 

Kartáčování volných částí těla, jakými jsou víčka, nos, bradavky a podobně, není povoleno. 

Kartáčování srsti delší než 15 cm není povoleno, pokud sami neumíte bezpečně vyčesávat. 

Kartáčování uší a ocasů není povoleno, pokud sami neumíte bezpečně vyčesávat. 

Opravy mohou být provedeny pouze příslušným servisem. Pro více informací prosím kontaktujte naší 

technickou podporu na 775 711 827, emailu info@cistapohoda.cz nebo stránkách 

www.cistapohoda.cz 

 

 

 

 

 

mailto:info@cistapohoda.cz
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4.Příprava na vyčesávání 

Varování: toto zařízení obsahuje pohybující se časti. Ujistěte se, že vaše ruce nebo jiné části 

těla nejsou zachyceny mezi pásem a srstí.  

Pokud používáte pružnou hadici zapojenou k vysavači, 

zkontrolujte, zdali je sáček prázdný a hlídejte jeho stav během 

česání. Všechny mrtvé chlupy a špína budou vysávány a sáček 

se rychle naplní. 

Doporučujeme k odsávání používat vodní vysavač Hyla. 

Využijete ho jak na běžný úklid a dokáže zlikvidovat i 

alergeny obsažené v srsti zvířat.  

Více na https://www.hyla.cz/nejlepsi-vysavac-na-psi-

chlupy/ 

Design přístroje umožňuje vyčesávání bez kontaktu s kůží 

zvířete, přesto během vyčesávání zbytečně netlačte.  

 

5.Způsoby kartáčování-metoda první (běžné) 

Pomalu pohybujte přístrojem od shora dolů v navazujících pruzích, zatímco druhou rukou udržujete 

kůži na místě. Vyčesávané pruhy srsti se musí překrývat. Pokud se pás často zadrhává, užíváte 

špatné metody a měli byste aplikovat metodu popsanou na v bodě 6.  

 

6. Způsoby kartáčování-metoda druhá (dlouhá srst). 

Začněte u pacek, pod břichem nebo hrudníkem, držte rukou srst na místě a kartáčujte zpod ruky 

směrem dolů. Poté přehmátněte na další vrstvu a opakujte. Tímto způsobem postupujte nahoru po 

srsti a poté zkontrolujte hřebenem, zda nejsou v srsti smotky. 

Ujistěte se, že nekartáčujete příliš srsti najednou. Tomuto problému se vyhnete kartáčováním těsně 

pod rukou držící srst. 

Je třeba zvýšené pozornosti při česání v oblasti uší a ocasu. Hrozí 

vtažení do kartáče, které může u zvířete vyvolat strach z přístroje. 

Pokud k tomuto incidentu dojde, produkt se sám zastaví. Držte 

ocas a uši z dosahu zařízení. 

Obě metody kartáčování jsou demonstrovány ve videu na naší 

stránce https://youtu.be/9w2xgrz6t3c. Doporučujeme videa 

prostudovat před prvním kartáčováním.  

 

7. Výměna a/nebo vyčištění pásu 

• Položte přístroje na rovný povrch a nadzvedněte barevnou klipsnu pouze pár milimetrů pro 

otevření. 

• Vysuňte kazetu pásu z přístroje 

• Stiskněte napínák a sejměte pás z kazety 

• Pokud je potřeba, odstraňte chlupy z pásu 
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• Pokud je potřeba, vyjměte válec z kazety, odstraňte zatoulané chlupy a použijte čistící 

prostředek na mastné části. Motor je umístěn blízko válce, proto čistěte pouze střední část, a 

to pomocí hadříků určených na čištění skla (ujistěte se, že nedojde k namočení nebo 

navlhčení motoru).  

• Vraťte válec a pás do původní polohy a napínákem opět zajistěte. Ujistěte se, že štětiny jsou 

zpět umístěny správným směrem, jinak kartáč při zapnutí pouze hladí.  

• Umístěte přední stranu pásu na rovný povrch a nasuňte ji zpět na kazetu.  

• Pro zavření zařízení umístěte elektrický kabel přes vaši ruku a poté zajistěte klapky spodní 

část na přední. Při úspěšném zajištění uslyšíte cvaknutí.  

Instruktážní video o údržbě přístroje na https://youtu.be/9w2xgrz6t3c 

8.Likvidace 

V zájmu ochrany životního prostředí, lidského zdraví a života, odpovědným užíváním přírodních 

zdrojů, by uživatel měl rozbité zařízení zlikvidovat způsobem v souladu se současnými předpisy. 

Přeškrtnutá popelnice indikuje, že zařízení musí být vloženo do nádoby na elektronický odpad.  

 

9.Technická data ADB Petite 

• Provozní napětí - 12 V 450 mAh 

• Spotřeba – ca. 450 mAh 

• Otáčky - 34/min 

• Úložná teplota – pokojová teplota 

• Rozměry - 8 x 16 x 18 cm 

• Váha – ca 500 g 

10. Závady a odstranění problémů 

Zařízení nefunguje – Stiskněte spínač do polohy on a off. Pokud se nic neděje, zkontrolujte připojení 

adaptéru do zásuvky a spojení adaptéru s přístrojem. Zkontrolujte indikátor na adaptéru. 

Pás padá – Pravděpodobně je válec mastný. Vyčistěte dle bodu 7.  

Pás nerozčesává smotky – Vyčistěte pás od chlupů. Zkontrolujte, zda štětiny pásu směřují správným 

směrem. Pokud ne, navraťte pás do původní polohy způsobem popsaným v bodě 7. 

Pás se pohybuje pomalu – Odstraňte chlupy z válců způsobem popsaným v bodě 7.  


