
Střihací strojek andis IONICA– návod k použit

Gratulujeme k výběru strojku Andis! Pečlivé zpracování a design jsou hlavními rysy výrobků Andis již od
roku 1922.

Před použitím strojku si,  prosím, přečtěte návod k použití. Dopřejte strojku dostatek potřebné péče a
nástroj Vám bude sloužit po mnoho let. 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrospotřebičů je nutno dbát základních bezpečnostních opatření. Před použitím strojku
si pečlivě pročtěte celý návod k použití. Tento přístroj není určen k používání dětmi!

NEBEZPEČÍ! Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamžitě odpojte ze zásuvky! Nikdy
strojek nepoužívejte v blízkosti vody!

2. Nepoužívejte, zatímco se sprchujete nebo koupete.
3. Neskladujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud by mohl omylem spadnout do dřezu, vany,

nebo jiné nádoby s vodou. Nedávejte přístroj do vody ani jiné tekutiny. 
4. Vždy  ihned  po  použití  přístroj  odpojte  ze  zásuvky.  Odpojte  držením  za  strojek  a  vytažením

zástrčky, ne taháním za kabel!
5. Odpojte ze zásuvky před čištěním, odebíráním nebo připojováním příslušenství.

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika popálení, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Přístroj zapojený v zásuvce nesmí být nikdy ponechán bez obsluhy.
2. Tento  přístroj  smí  být  používán  dětmi  od  8  let  věku  a  osobami  se  sníženými  fyzickými,

senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim
byl  přidělen dozor nebo pokyny pro bezpečné používání  přístroje za současného porozumění
možným rizikům spojených s používáním přístroje. 

3. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
4. Přístroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen a jak je popsáno v manuálu. Nepoužívejte

příslušenství, které není doporučené výrobcem Andis. 
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje správně,

byl  upuštěn  na  zem  nebo  byl  jinak  poškozen,  nebo  upuštěn  do  vody.  Vraťte  přístroj  do
autorizovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu. 

6. Udržujte kabel mimo vytápěné povrchy.
7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.
8. Nepoužívejte venku a nikde, kde se používají aerosoly (spreje), nebo kde se podává kyslík.
9. Nepoužívejte  přístroj  s poškozeným hřebenem nebo zlomeným zubem ostří,  jelikož by mohlo

dojít k poranění kůže.
10. Pro odpojení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
11. Nabíječku zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Po
12. VAROVÁNÍ:  Během používání  nenechávejte přístroj  ležet na místě,  kde by mohl být  poškozen

zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. 
13. Často olejujte střihací břity. Během používání se břity zahřívají. 
14. Používání nabíječek jiných než od výrobce Andis může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu

elektrickým proudem nebo zranění osob 



15. Nabíječku nerozebírejte. Nesprávné smontování může způsobit riziko vzniku požáru nebo zásahu
elektrickým  proudem.  Pokud  je  nutná  oprava,  odešlete  přístroj  nebo  jej  odneste  do
autorizovaného servisu Andis.

16. Baterie  tohoto  strojku  je  sestrojena  k maximální  spokojenosti  a  minimu  problémů  během
používání.  Nicméně  jako  každá  baterie  se  časem  opotřebuje.  Akumulátor  nerozebírejte  a
nesnažte se vyměnit baterii uvnitř.

17. Baterie  mohou být škodlivé pro životní  prostředí,  pokud jsou nesprávně zlikvidovány.  V místě
vašeho bydliště či jeho okolí naleznete místo určené pro sběr použitých baterií. Ohledně zbavení
se zvláštního odpadu, jako je tento, kontaktujte váš obecní úřad. 

18.  Při  likvidaci  starých  baterií  přelepte  výstupy  baterie  silnou  adhesivní  lepicí  páskou,  aby  se
předešlo možnému zkratu. 

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zničit nebo rozmontovat akumulátor, abyste z něj vyndali nebo vyměnili
některé jeho části. Také se nikdy nedotýkejte žádným kovovým předmětem obou kovových kontaktů na
akumulátoru  ani  jiných  část  akumulátoru,  mohlo  by  dojít  ke  zkratu.  Udržujte  mimo  dosah  dět.
Neuposlechnut a nedodržení těchto pokynů může vést k požáru nebo závažnému zranění osob. 

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

PŘED POUŽITÍM STROJKU

Univerzální AC/DC adaptér

Přístroj/nabíjecí stojánek může být vybaven univerzálním AC/DC adaptérem. Tři vyměnitelné zástrčky pro
použití ve většině zemích světa jsou přiloženy v balení (viz. obrázky v originálním návodu).

ODPOJENÍ VKLÁDACÍ ZÁSTRČKY

1. AC/DC adaptér vypojte ze zásuvky ve zdi.
2. Stiskněte tlačítko na vstupní zástrčce a zároveň s tím potom zatáhněte za zástrčku směrem ven, až

se od vstupní zástrčky (adaptéru) odpojí (Diagram B).

VLOŽENÍ ZÁSTRČKY DO ADAPTÉRU

1. Pro zasunutí zástrčky do adaptéru vyrovnejte žebra na adaptéru s otvory v zástrčce.
2. Zástrčku do adaptéru zasuňte, až se zacvakne na místo (Diagram C).

PŘIPOJENÍ NABÍJECÍHO STOJÁNKU

1. Z balení vyndejte adaptér, který se zapojuje do zdi a nabíjecí stojánek.
2. Nabíjecí stojánek je běžně dodáván s univerzálním AC adaptérem, který se zapojuje do zásuvky ve

zdi a také s vyměnitelnými zástrčkami pro použití ve Spojených Státech a dalších zemích světa.
Ujistěte se, že máte k adaptéru připojenou správnou zástrčku.

3. Připojte kabel k zadní straně adaptéru a poté zapojte adaptér do zásuvky ve zdi. 
4. Dva nebo více nabíjecích stojánků lze zapojit k sobě připojením krajních částí, kde je k tomu účelu

vymodelován spoj, stojánky se do sebe zacvaknou. Takto můžete minimalizovat potřebný prostor
pro stojánky a také díky tomu můžete lépe udržovat pořádek (Diagram D).

NABÍJENÍ BATERIÍ



1. Tento bateriový stojánek je určen k používání se strojkem Andis model RBC s lithium-ion baterií
s předepsanou kapacitou 4,2V – 8,4Wh.

2. Z krabice vyndejte strojek a akumulátor.
3. K vyjmutí akumulátoru ze strojku stiskněte strany strojku a vytáhněte akumulátor (Diagram E).
4. Před  prvním  použitím  baterii  zcela  nabijte.  Drážky  na  akumulátoru  vyrovnejte  s otvory

v nabíjecím stojánku a zapojte do nabíjecího stojánku. Zatlačte baterii s kontakty na spodní straně
do nabíjecího stojánku (Diagram F). 

5. Tři signální kontrolky podél nabíjecího stojánku ukazují průměrný stav nabití baterie. Když svítí
všechny tři kontrolky, právě se dokončil rychlý nabíjecí cyklus a přístroj se přepnul do úsporného
režimu nabíjení, aby zcela dobil baterii. Tento způsob zajišťuje větší bezpečnost a delší životnost
baterie.  Během  koncové  fáze  nabíjení  baterie  jsou  tři  kontrolky  stále  ještě  nějakou  dobu
rozsvícené.  Zcela  vybitá  baterie  se  znovu  plně  nabije  zhruba  za  jednu  hodinu.  Kontrolky
zhasnou, jakmile vyjmete baterii z nabíjecího stojánku (Diagram G). 

6. K vyjmutí baterie z nabíjecího stojánku je třeba stisknout tlačítko na nabíjecím stojánku „battery
release button“. Baterii vyjměte ze stojánku a vložte do strojku ve správné poloze, aby na sebe
doléhaly kontakty stejně tak, jako jste vkládali baterii  do stojánku. Až bude baterie do strojku
zcela vložena, zacvakne se na místě (Diagram H). 

POKYNY K POUŽITÍ

Jak používat váš strojek Andis:

1. Spínací tlačítko má pojistku, aby se strojek omylem nezapnul nebo nevypnul. Pro zapnutí strojku
stiskněte malé červené tlačítko na spínacím tlačítku a posuňte spínačem dopředu. Spínač má
hrubší texturu, aby bylo možné strojek snadno používat i s vlhkýma nebo mastnýma rukama. Pro
vypnutí strojku stiskněte červené tlačítko a posuňte tlačítkem zpátky (Diagram I).

2. Když je  přístroj  zapnutý,  svítící  modré světélko na krytu strojku signalizuje,  že je  strojek silně
nabitý. Modré tlačítko zhasne, jakmile zbývá jen trocha energie. Toto je jednoduché upozornění,
že strojek již dlouho nepoběží a baterie nevystačí na dokončení delší práce a je tedy nutné jej
nabít.

3. Pokud v této situaci  budete dále pokračovat  ve stříhání,  akumulátor  se sám vypne,  aby se
ochránila  lithium-ionová  baterie  od  úplného vybit.  Jedná  se  o  normální  ochrannou funkci
strojku, nejedná se o závadu! Strojek bude po nabit opět normálně pokračovat v práci. 

4. Pro lepší spolehlivost při nepřetržitém střihání doporučujeme koupit další akumulátor. Pro další
práci při vybití baterie pak jednoduše vyměňte za druhou, plně nabitou. 

5. Když  strojek  nepoužíváte,  uložte  váš  strojek  s vloženým  nebo  vyjmutým  akumulátorem  ve
stojánku. Tím se sníží riziko spadnutí strojku na zem a jeho poškození (Diagram J). 

NASTAVENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Střihací strojek Andis model RBC má nastavitelnou hlavici. Čárky na spodní části strojku znázorňují 5
střihacích poloh. Pro nejkratší střih posuňte páčku palcem k nejkratší čárce na krytu přístroje. Páčka
se zacvakne na místě. Pro ostřihání nejmenšího množství vlasů, pro nechání největší délky posuňte
páčku k nejdelší čárce na krytu strojku (Diagram K). 

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ STŘIHACÍ HLAVICE



Hlavici strojku můžete připojit buď k vypnutému, nebo zapnutému strojku. Pokud ale chcete hlavici
odpojit, musíte strojek vypnout. Palcem zatlačte na zuby hlavice a hlavici odpojte (Diagram L). Pro
připojení hlavice nasaďte plastový zobáček hlavice za hranu krytu na spodní straně strojku a hlavici
přiklopte a pevně přitlačte, až se zaklapne na místo (Diagram M).

DŮLEŽITÉ: Často odstraňujte nahromaděné zbytky vlasů v prostoru mezi střihací hlavicí a vnitřkem
strojku. Odpojte střihací hlavici, jak je popsáno výše a kartáčkem vyčistěte nasucho dutinu od vlasů. 

POUŽITÍ AKUMULÁTORU 

1. Lithium-ionová baterie vašeho strojku Andis nevytváří „paměťový efekt“ jako nikl-metalový
hybridní  akumulátor  (NiMH),  nebo  nikl-kadmiový  (NiCd).  Akumulátor  můžete  vložit  do
nabíjecího stojánku pro plné nabití kdykoliv, nebo dokonce baterii použít ještě předtím, než je
nabíjecí  cyklus  zcela  kompletní.  Jako  většina  nabíjecích  baterií,  dosahují  lithium-ionové
baterie nejlepších výsledků, když jsou používány často.

2. Pro co nejdelší  životnost baterie skladujte akumulátor částečně vybitý,  pokud bude tento
akumulátor např. několik měsíců nepoužíván. Pro vybití baterie jednoduše zapněte strojek a
nechejte jej zapnutý, dokud se nerozsvítí modré světlo.

3. Pokud necháte akumulátor v nabíjecím stojánku více dnů bez použití, je normální, že se tři
bílé  kontrolky  opakovaně  zhasnou a  rozsvítí.  Toto  je  normální  jev,  nejedná  se  o  závadu.
Nabíjecí stojánek občas zkontroluje baterii kvůli plnému nabití. 

4. Nabíjení  funguje  nejefektivněji,  když je  akumulátor  při  pokojové teplotě,  nebo téměř  při
pokojové teplotě. Pokud vložíte do nabíječky studený nebo příliš horký akumulátor, může
jeho plné nabití trvat déle než hodinu. 

5. Neumisťujte  nabíjecí  stojánek  do  blízkosti  vytápěných  povrchů,  radiátorů,  nebo  přímého
slunečního záření. K optimálnímu nabíjení dojde tam, kde je teplota stabilní. Náhlé zvýšení
teploty může zapříčinit, že se baterie plně nenabije. 

6. Mnoho faktorů ovlivňuje životnost lithium-ionové baterie. Akumulátor, který je silně využíván
nebo používán více než rok, nemusí vydržet stejně dlouho nabitý, jako nový akumulátor. 

7. Nové lithium-ionové akumulátory nebo baterie nějakou dobu nepoužívané se mohou nenabít
zcela plně. To je normální jev a nejedná se o závadu baterie ani stojánku. Baterie se plně
nabije po několika cyklech používání a nabíjení strojku. 

8. Odpojte nabíječku ze zásuvky, pokud ji nebudete nějaký čas používat. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NABÍJECÍ STOJÁNEK A AKUMULÁTOR

1. Nevkládejte do otvoru na baterie ani bateriového stojánku žádné kovové předměty (pokud se
nejedná o servisní úkony, které jsou popsány v kapitole „Uživatelská údržba – Péče a servis
bateriového systému“)

2. Nevystavujte nabíječku příliš znečištěným místům. Pokud se skladovací pouzdro nebo nabíjecí
stojánek  zapráší  nebo  ucpe  vlasy,  vypojte  nabíječku  a  jemně  odstraňte  vlasy  nebo  jiné
nečistoty měkkým kartáčkem nebo vysavačem. 

3. Pro očištění povrchu přístroje použijte měkký kartáček nebo navlhčený hadřík. Nepoužívejte
drsné abrazivní prostředky ani rozpouštědla. 

4. Nepoužívejte  nabíjecí  stojánek  Andis  od  vašeho  strojku  pro  nabíjení  jakýchkoliv  jiných
akumulátorů.



5. Akumulátor obsahuje ochranu proti přepětí. V extrémních případech se může stát, že tato
ochrana způsobí, že baterie nebude fungovat. Nepokoušejte se akumulátor vkládat do jiných
přístrojů, než vašeho strojku Andis, ke kterému patří. 

6. Nedopusťte, aby se vnější kovové kontakty strojku dotýkaly vodivých materiálů jako: kovové
hřebeny, nůžky, kancelářské sponky apod.)

7. Pro maximální životnost baterie neskladujte baterii v méně než 10 oC ani ve více než 40 oC.
8. Nevystavujte nabíjecí stojánek ani akumulátor vysoké vzdušné vlhkosti.
9. Dávejte  pozor,  aby  vám  nabíjecí  stojánek  nebo  akumulátor  nespadl.  Nepokoušejte  se

používat poškozený akumulátor nebo nabíjecí stojánek. 

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS

Vnitřní mechanismus strojku je olejován přímo z výroby. Jiná údržba než popsaná v tomto manuálu není
potřeba  ani  nemá  být  prováděna,  jinou  údržbu  může  provádět  pouze  autorizovaný  servis  Andis.
V závislosti na používání bude vaše hlavice sloužit zhruba 6 měsíců, než ji bude třeba vyměnit. 

1. Aby se předešlo zranění, vždy vyměňte hlavice s poškozeným nebo zlomeným ostřím. 
2. Strojky Andis pracují na vysokou rychlost. Pro větší spolehlivost si zakupte další hlavici, kterou

budete moci střídat za používanou horkou hlavici. Pravidelně kontrolujte teplotu hlavice, zejména
pokud je hlavice  nastavená na krátké stříhání.  Pro ochlazení  ponořte POUZE STŘIHACÍ  OSTŘÍ
hlavice do Andis Blade Care Plus nebo aplikujte Andis Cool Care Plus.  Po použití ochlazovacího
spreje se ujistěte, že jste naolejovali ostří olejem Andis Clipper Oil, protože ochlazovací spreje
neobsahují dostatek lubrikačních látek pro prodlouženou dobu stříhání (Diagram N). 

3. Aby bylo dosaženo maximální výdrže vaší lithium-ionové baterie, olejujte pravidelně střihací ostří
před,  během a  po každém stříhání.  Hlavice,  které  nestřihají  rovnoměrně,  nebo se zpomalují,
nejspíš potřebují naolejovat. Nakapejte několik kapek na přední část a boky hlavice. Řádně otřete
přebytečný olej  z břitů suchým, měkkým hadříkem, aby se předešlo vniknutí oleje do vnitřku
strojku. 

4. Ostří  očistěte  malým kartáčkem nebo kartáčkem na zuby.  Čas  od času vyčistěte  ostří  tak,  že
ponoříte  pouze  zoubky  střihacích  břitů  do  mělké  misky  s olejem  Andis  Clipper  Oil  za  běhu
strojku. Nakumulované zbytky vlasů, které se usadily mezi břity, vyplavou ven. 

5. Po čištění vypněte strojek a očistěte břity měkkým, suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.
Pokud i po čištění stále strojek nestříhá dobře, je možné, že několik vlasů uvízlo mezi horním a
spodním břitem. Odpojte střihací hlavici, jak je popsáno výše. Podržte střihací hlavici a druhou
rukou pohybujte horním břitem ze strany na stranu a odstraňte případné nečistoty, které uvízly
mezi břity (Diagram O). 

PÉČE A SERVIS BATERIOVÉHO SYSTÉMU 



Váš strojek, akumulátor a nabíjecí stojánek mají integrovaný elektrický systém. Musí být udržován dobrý
elektrický kontakt motoru, aby mohl dál plně šířit energii a aby se lithium-ionová baterie mohla správně
nabíjet. Omezený nebo výkon zapříčiněný nečistotami nebo stářím strojku může být ve většině případů
napraven.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek  s přeškrtnutým  kontejnerem  v originálním  návodu  upozorňuje,  že  se  tento  výrobek  nesmí
vyhazovat  do  běžného  domácího  odpadu  v Evropské  Unii.   Aby  se  předešlo  možnému  poškození  či
znečištění životního prostředí nebo újmě na lidském zdraví kvůli nesprávné likvidaci odpadu, zbavte se
odpadu zodpovědně, aby mohl  být  vytříděn a zasadili  jste  se o trvale  udržitelné opětovné využívání
zdrojů  materiálů,  ze  kterých je  strojek  vyroben.  Pro  zbavení  se  vašeho nefunkčního  zařízení  využijte
prosím váš místní systém třídění a recyklace odpadu, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení
zakoupili, mohou jej zlikvidovat bezpečně vzhledem k životnímu prostředí. 

POZOR: Nikdy  nepoužívejte  váš  strojek  Andis,  pokud  zacházíte  s tekoucí  vodou  z kohoutku  a  nikdy
nedávejte  strojek  do  vody  ani  pod  vodovodní  kohoutek.  Vzniká  zde  nebezpečí  zasažení  elektrickým
proudem  a  poškození  vašeho  strojku.  SPOLEČNOST  ANDIS  nenese  žádnou  zodpovědnost  v případě
zranění způsobeného nedostatečnou obezřetností a nedodržováním výše uvedených doporučení.

Problém Řešení

Motor strojku se rozeběhne a 
zastaví, jako by byl slabý elektrický 
kontakt

Stiskněte boky strojku pro vyjmutí akumulátoru a vytáhněte 
akumulátor. Kovové kontakty na spodní straně strojku jemně 
přitiskněte směrem k sobě, aby byly od sebe vzdáleny zhruba 1/16".
Použijte kleště (Diagram P). Nepřitiskněte k sobě kontakty zcela, 
nebylo by možné baterii znovu vložit. 

Nabíječka nenabíjí baterii plně. 
Signalizační kontrolka nabíjecího 
stojánku se zapíná a vypíná, když se 
ve slotu pro vložení baterie s baterií 
pohybuje ze strany na stranu.

1. Plně vybité baterii bude plné nabití trvat přes hodinu. 2. Odpojte 
nabíječku a čekejte zhruba 1 minutu. Vyrovnejte kontakty na dně 
nabíjecího stojánku jemným přitisknutím kontaktů směrem k sobě, 
aby byly od sebe vzdáleny zhruba 1/16" použitím špičatých kleští 
(viz. obrázek v originálním návodu) nebo podobným nástrojem 
(Diagram Q). NETISKNĚTE kontakty zcela k sobě, nebylo by možné 
zapojit akumulátor. Odstraňte  nečistoty, které se nahromadily v 
otvoru pro vložení baterie měkkým kartáčkem nebo vysavačem. 

Nabíjecí stojánek nefunguje

1. Ujistěte se, že používáte pouze AC adaptér Andis.                              
2. Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do AC  zásuvky ve zdi, a že je 
kabel bezpečně připojen k nabíjecímu stojánku.

AUTORIZOVANÝ OPRAVÁŘSKÝ SERVIS ANDIS

Pokud váš strojek potřebuje opravu, opatrně jej řádně zabalte do dostatku obalového materiálu a zašlete
jej  do autorizovaného servisu Andis nebo do smluveného opravářského servisu.  Abyste našli  nejbližší
autorizovaný servis Andis, přihlaste se na stránku www.andis.com




