
Návod k použití Andis Master Cordless Lithium-Ion:

Před použitím strojku Master, se prosím seznamte s návodem k použití.
Aby Vám přístroj dobře sloužil, je zapotřebí jej správně a pravidelně udržovat.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Při používání elektrického spotřebiče byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, 
včetně následujících:
Před použitím strojku Andis si přečtěte všechny pokyny. Tento produkt není určen pro děti.

NEBEZPEČÍ:
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem:
1. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte napájení. Nikdy nepoužívejte 
spotřebič v blízkosti vody.
2. Nepoužívejte během koupání nebo ve sprše.
3. Neumisťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde může spadnout nebo
být vtažen do vany nebo umyvadla. Nevkládejte ani nespadejte
do vody nebo jiné kapaliny.
4. Tento spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě
ihned po nabití. Odpojte držením
a taháním za zástrčku, ne za kabel.
5. Před čištěním, vyjmutím nebo odpojením tohoto spotřebiče ze sítě jej odpojte
montáž dílů.

VAROVÁNÍ:
Snižte riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

1. Spotřebič by neměl být po připojení nikdy ponechán bez dozoru.
2. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut 
dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili související 
nebezpečí.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
4. Tento spotřebič používejte pouze k určenému použití, jak je popsáno v této příručce. 
Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno společností Andis.
5. Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje 
správně, spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do autorizovaného servisu 
Andis ke kontrole nebo opravě.
6. Chraňte kabel před zdrojem tepla.
7. Nikdy neponořujte ani nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru.
Vložte do nabíječky pouze dobíjecí zástrčku transformátoru.
8. Nepoužívejte venku ani nepracujte s aerosolem.
9. Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným nebo zlomeným
střihacím nožem nebo hřebenem, protože může dojít k poranění pokožky.
10. Zástrčku vždy nejprve připojte k zařízení a poté k zásuvce.
11. VAROVÁNÍ: Během používání neumisťujte ani neopouštějte
spotřebič, kde může být poškozen zvířetem nebo vystaven povětrnostním vlivům.
12. Baterie v tomto strojku je navržena tak, aby poskytovala maximální bezporuchovou životnost. 
Nicméně, stejně jako všechny baterie, se nakonec vyčerpá. Nerozebírejte strojek a nepokoušejte se 
vyměnit baterii sami.



13. Baterie mohou být škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou nesprávně zlikvidovány. Mnoho 
komunit nabízí recyklaci nebo sběr baterií. Obraťte se na místní samosprávu ohledně postupů 
likvidace ve vaší oblasti.
14. Při likvidaci starých baterií zakryjte kontakty baterií odolnou lepicí páskou, abyste předešli 
zkratům. Nepokoušejte se rozebrat nebo odstranit různé komponenty strojku.
Nikdy se nedotýkejte kovových kontaktů kovovými předměty nebo částmi těla, protože by mohlo 
dojít ke zkratu. Držte dál od dětí. Nedodržení těchto varování může mít za následek požár nebo 
vážné zranění.
15. Tento spotřebič se smí používat pouze s napájecí jednotkou dodávanou se tímto spotřebičem.
16. Tento spotřebič je dodáván pouze s bezpečným nízkým napětím odpovídajícím označení na 
spotřebiči.
17. Tento spotřebič obsahuje baterie, které vyměňují pouze kvalifikované osoby.
18. Udržujte zařízení v suchu.

Zástrčky pro adaptér AC/DC a popis strojku dle originálního manuálu výrobce:
Jednotka / nabíjecí stojan je vybaven univerzálním napájecím adaptérem AC / DC. Vyměnitelné 
vstupní zástrčky jsou součástí použití ve většině zemí světa (obrázky A-F). Zástrčky se mohou lišit 
podle modelu.
A. Zástrčka AU – použití Austrálie
B. Zástrčka Evropa – použití Evropa
C. Zástrčka UK – použití Anglie
D. Zástrčka US/Mexico – použití Spojené státy a Mexiko
E. Zástrčka Brazil – použití Brazílie
F. Zástrčka Argentina – použití Argentina

popis částí:
G. nasazení zástrčky pro el. Zásuvku
H. připojení síť.adaptéru do nabíjecího stojánku
I. světelná signalizace a připojení síť.adapéru do střihacího strojku
J. nasazení přídavného nástavce na střihací hlavici
K. páka pojezdu střihacího nože
L. vypínač strojku a stupnice výšky střihu
M. správné seřízení střihacích nožů
N. nasazení hlavice – plastový držák střih.nože nasadit na excentr motoru, přiklopit spodním dílem 
hlavice, dotáhnout pomocí šroubů
O. střihací nůž s plastovým držákem
P. dbejte na to, aby i při nastavení nejnižší výšky střihu, byl střihací nůž oproti spodnímu kovovému
dílu cca 0,7 – 1 mm v zákrytu! (pokud střih.nůž přesahuje spodní kovový díl, bude docházet k 
poranění pokožky)

Odpojení a výměna zástrčky síť.adaptéru:
1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky.
2. Zmáčkněte tlačítko PUSH umístěné u zástrčky a jemně zatlačte na zástrčku, dokud se ze 
síťového adaptéru neuvolní.
3. Chcete-li vyměnit vstupní zástrčku, zarovnejte výstupky napájecího adaptéru se sloty na vstupní 
zástrčce (obrázek G). a jemně zatlačte vstupní zástrčku do napájecího adaptéru, dokud nezaklapne 
na místo.

OPERATIVNÍ INSTRUKCE:
• Baterie není určena k výměně uživatelem.
• Baterie musí být před likvidací vyjmuta ze spotřebiče.
• Při demontáži spotřebiče musí být spotřebič odpojen od sítě
baterie.



• Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

NABÍJENÍ STROJKU POUŽITÍM NABÍJECÍHO STOJANU:
Síťový adaptér je určen pro použití s lithium-iontovou baterií typu MLC Andis s jmenovitou 
kapacitou 4,5 V 1,2 A. Vyjměte zastřihovač a síťový adaptér z krabice. Připojte AC adaptér do 120-
240V AC zásuvky. Připojte kabel adaptéru do přijímacího zařízení na zadní straně stojanu pro 
nabíjení (obrázek H). Umístěte strojek do nabíjecího stojanu. Aby se baterie mohla nabít, musí být 
spínač zastřihovače v poloze VYPNUTO. Modré světlo na zastřihovači během nabíjení zhasíná. 
Mějte na paměti, že strojek lze vyjmout kdykoli během nabíjení, aniž by došlo k poškození strojku 
nebo baterie. Jakmile je baterie plně nabitá, signalizace na strojku (obrázek I) se rozsvítí modře.
Zastřihovač nebyl při výrobě plně nabitý. Pro maximální výkon, nabijte zastřihovač 2 hodiny před 
prvním použitím.
Pokud se strojek nepoužívá, můžete jej nechat zapojený do nabíjecího stojanu nebo adaptéru. 
Nabíjecí stojan nebo adaptér udržují baterii při plném nabití. Doporučujeme odpojit nabíjecí stojan 
nebo adaptér, pokud se stroj nebude používat sedm nebo více dní.

PORUCHA NABÍJENÍ:
1. Ujistěte se, že je na elektrické zásuvce požadované napětí (vyzkoušejte zařízení, o kterém víte, že
funguje).
2. Ujistěte se, že vypínač na zastřihovači je vypnutý.
3. Zkontrolujte, zda je kabel adaptéru pevně zapojen do zastřihovače nebo stojanu pro nabíjení.
Pro zajištění dobrého elektrického připojení lehce pootočte kabelem adaptéru.
4. Pokud se strojek stále nenabíjí, vraťte jej i s příslušentvím pro nabíjení do autorizovaného servisu
Andis, pro jeho opravu či výměnu.

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE STROJKU

v nabíjecím stojánku:
plně nabit – plná modrá
nabíjení – přerušovaná modrá

při použití na aku. provoz:
plně nabit – plná modrá
nízké nabití – plná červená

při použití na síťový provoz:
v provozu – plná modrá
OFF s plným nabitím – plná modrá
OFF bez plného nabití – přerušovaná modrá

Pokud strojek běží v bezdrátovém režimu, modrá kontrolka  znamená, že baterie je plně nabitá. 
Když signalizace svítí červeně (obrázek I), je úroveň nabití baterie nízká a je třeba ji co nejdříve 
dobít. Pokud se strojek automaticky vypne, přesuňte vypínač do polohy VYPNUTO a nabíjením ve 
stojánku jej nabijte. Lze nabíjet i pouze za pomocí kabelu, u něj ja navíc možnost pokračovat v 
práci. Důležité je však, připomenout, že při střihání se zapojeným kabelem, dochází k namáhání 
tohoto kabelu. Používejte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození – zlomení kabelu. Na 
zlomený kabel nelze uplatňovat záruční opravu. Pro náhradní adaptéry kontaktujte svého partnera 
Andis.
Jestliže se strojek náhle automaticky vypne, je zřejmě nabití baterie nízké a strojek tak tímto 
způsobem chrání ithium-iontovou baterii, nejedná se o závadu. Po dobití nebo připojení napájecího 
kabelu, zastřihovač obnoví normální provoz. Strojek Master je kontruován tak, že udržuje chod na 



plný výkon, dokud není akumulátor zcela vybit. Samozřejmě chod strojku také ovlivňuje stav 
střih.nožů. Pokud nejsou naolejovány a jdou ztuha, pak se strojek přetěžuje, kolísá a rychleji vybíjí.

PRŮVODCE PŘÍDAVNÝI NÁSTAVCI:
        Přibližná výška střihu:

Popis: Směr střihu:      min.  / max.

Standardní hlavice 
Andis

po směru růstu

proti směru růstu 

1/16“ (1,6 mm)

1/32“ 0,8 mm)

3/16“ (4,8 mm)

1/8“ (3,2 mm)

1/8“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

1/4” (6.4 mm) 

1/8” (3.2 mm) 

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.4 mm)

1/4“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

3/8” (9.5 mm)

1/4” (6.4 mm) 

1/2” (12.7 mm)

3/8” (9.5 mm) 

3/8“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

1/2” (12.7 mm)

3/8” (9.5 mm) 

5/8” (15.9 mm)

1/2” (12.7 mm) 

1/2“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

5/8” (15.9 mm)

1/2” (12.7 mm) 

7/8” (22.2 mm) 5/8” 
(15.9 mm) 

3/4“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

7/8” (22.2 mm)

3/4” (19.0 mm) 

1-1/8” (28.6 mm) 1” 
(25.4 mm) 

1“ Přídavný hřeben po směru růstu

proti směru růstu

1-1/8” (28.6 mm)

1” (25.4 mm)

1-3/8” (34.9 mm) 1-
1/4” (31.8 mm) 

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ:
(Některé modely nemají hřebeny nebo jen některé a velikosti se budou lišit podle sady)
Chcete-li použít hřeben, nasaďte přední část hřebene přes zuby střihacích nožů a spodní část 
hřebene dolů, přes zadní okraj hlavice (obrázek J). Přibližné délky střihu vyhledejte pomocí 
průvodce přídavnými nástavci. Při různých úhlech hlavice, se v závislosti na tloušťce vlasů a jejjich
struktuře, může výška střihu měnit.

POJEZD STŘIHACÍ HLAVICE:
Střihací nože strojku Andis se snadno nastavují. Pro nastavení nejnižší výšky po nejvyšší, stačí 
palcem seřizovat nastavovací páku. Ve svislé poloze jsou nože nastaveny na nejnižší střih.



SÍŤOVÝ PROVOZ:
Pokud se stříhací stroj vypne uprostřed stříhání, může být připojený na napájecí kabel a lze 
pokračovat v práci. Připojte kabel adaptéru přímo do spodní části zastřihovače (obrázek I). Když 
strojek běží s připojeným napájecím kabelem, modré světlo svítí, což indikuje provoz na plný 
výkon, i když není baterie zcela nabitá. Během používání s připojeným kabelem se strojek nabíjí 
pomaleji.

ÚDRŽBA:
Pro spolehlivý a dlouhodobý chod strojku je nutná jeho údržba. Čištění a údržbu strojku si provádí 
majitel sám. Děti pouze v případě, že je zajištěn dohled oprávněné osoby.
Pokud se strojek nebude delší dobu používat,  skladujte jej na bezpečném, chladném a suchém 
místě. Kabel adaptéru nenamotávejte kolem zastřihovače. Nevěšte zastřihovač za kabel adaptéru.
Vnitřní mechanismus vašeho strojku byl při výrobě promazán. Kromě doporučené údržby popsané 
v této příručce by neměla být prováděna žádná jiná údržba, s výjimkou společnosti Andis Company 
nebo autorizovaného servisu Andis.

PÉČE A ÚDRŽBA STROJKU ANDIS
Čepele by měly být naolejovány před, během a po každém použití. Pokud strojek zanechává pruhy 
nebo zpomaluje, je to jistě známkou toho, že je nutné čepele naolejovat. Stříhací stroj by měl být v 
poloze znázorněné na obrázku L, aby se zabránilo vniknutí oleje do motoru. Aplikujte několik 
kapek oleje Clipper na přední a boční stranu nožů (obrázek M). Přebytečný olej otřete z nožů 
měkkým suchým hadříkem. Maziva ve spreji obsahují nedostatečné množství oleje pro dobré 
mazání, ale jsou vynikajícím chladicím prostředkem na stříhací hlavici. Vždy vyměňte rozbité nebo 
opotřebované nože, abyste předešli zranění. Přebytečné vlasy můžete z ostří vyčistit pomocí malého
kartáče nebo starého zubního kartáčku. K čištění nožů doporučujeme nože ponořit pouze do mělké 
lázně Andis Blade Care Plus a strojek pustit. Jakékoli přebytečné vlasy a nečistoty nahromaděné 
mezi noži by měly vyjít. Po očištění strojek vypněte, osušte čepele suchým hadříkem, namažte nože
olejem a pokračujte v práci.

ODSTRANĚNÍ HLAVICE:
VYPNĚTE STROJEK. Otočte strojek a položte jej na pevný, rovný povrch tak, aby zuby strojku 
směřovaly dolů. Odšroubujte šrouby čepele. Odstraňte spodní nůž. Odstraňte horní čepel tahem 
čepele směrem k sobě a od těla zastřihovače. Držák nože se odpojí od zastřihovače a zůstane 
připojen k hornímu listu (obrázek N).

VÝMĚNA HLAVICE:
Chcete-li znovu nainstalovat držák nože, pevně zatlačte držák do kolíkových otvorů na horním listu.
Jakmile je držák umístěn, vyrovnejte pružiny do otvorů na držáku a pevně jej zatlačte. (obrázek O). 
Na nasazený střihací nůž přiklopte spodní kovový díl hlavice a zatím lehce dotáhněte šrouby. Nože 
je ještě nutné seřídit tak aby střihací nůž nepřesahoval zuby spodního kovového dílu, jinak dojde k 
poranění pokožky. Po tomto seřízení šrouby dotáhněte nadoraz.
Před zahájením střihání se ujistěte, že při nastavení nejnižší výšky střihu pomocí páky, střihací nůž 
spodní díl hlavice nikde nepřesahuje. (obrázek P).

POKYNY K POUŽITÍ LITHIUM-IONOVÝCH BATERIÍ:
1. Lithium-iontová baterie dodávaná s vaším strojkem nemá „paměťový efekt“, jako je u nikl-metal 
hydridových (NiMH) nebo nikl-kadmiových (NiCd) akumulátorů. Strojek můžete kdykoli vrátit do 
nabíječky, abyste jej mohli plně nabít, nebo dokonce použít baterii před dokončením nabíjecího 
cyklu. Stejně jako většina dobíjecích baterií fungují lithium-iontové baterie při častém používání 
nejlépe.



2. Pro maximální životnost baterie skladujte strojek v částečně vybitém stavu, pokud bude baterie 
několik měsíců nepoužívána. Chcete-li vybít baterii, spusťte zastřihovač jen tak naprázdno. Před 
opětovným použitím by měla být baterie znovu nabita.
3. Vyvarujte se umístění zastřihovače v blízkosti větracích otvorů, radiátorů nebo na přímém 
slunečním světle. Optimální teplota prodlužuje životnost baterie, naopak nadměrné výkyvy baterii 
ubírají na životnosti a hrozí i selhání.
4. Životnost lithium-iontové baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která byla používána 
(spotřebovaná) nebo je stará rok a více, již nemusí mít stejnou kapacitu jako nová a to může 
ovlivňovat výkon nebo provozu strojku. Akumulátory podlehají spotřebě a pokud je zapotřebí, lze si
je nechat vyměnit v aut. servisu Andis.
5. Nové lithium-iontové baterie, nepoužívané delší dobu, se nemusí dobíjet na maximum. To je 
normální jev a nejde o problém s baterií nebo nabíječkou. Baterie se začne dobíjet do plna až po pár
cyklech nabití/vybití, jakmile se akumulátor naformátuje.
6. Pokud se předpokládá delší doba nepoužívání, odpojte nabíječku a zastřihovač ze zásuvky el.sítě.

LIKVIDACE BATERIÍ:
Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat baterie a baterie jako zvláštní odpad. Po vyjmutí 
baterie musí být zlikvidována a NESMÍ být znovu použita. Informace o možnostech recyklace nebo
správné likvidace zjistíte u místních úředníků majících na starost nebezpečný odpad.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU
Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé
EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nesprávnou 
likvidací výrobku, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného opětovného využití 
materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti sběru elektra nebo 
kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.

OPRAVA STROJKU NEBO HLAVICE:
Když se čepele vašeho stříhacího strojku Andis po opakovaném použití otupí, doporučuje se 
zakoupit novou sadu čepelí dostupných u vašeho dodavatele Andis. Některé sady nožů lze znovu 
naostřit - informace o opětném naostření získáte u svého dodavatele Andis nebo společnosti Andis. 
Pokud si také přejete opravu či servis strojku, kontaktujte svého dodavatele Andis. Chcete-li najít 
autorizovanou servisní stanici Andis, obraťte se na tým zákaznické podpory společnosti Andis na 
čísle 1-262-884-2600 nebo e-mailem na adrese support@andisco.com.

UPOZORNĚNÍ:
Nikdy nemanipulujte se strojkem Andis, pokud ještě manipulujete s vodou. Nedávejte strojek pod 
tekoucí vodovodní baterii, nepotápějte ho. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození
stříhacího strojku. Společnost ANDIS COMPANY a dovozci jejich výrobků, nenesou odpovědnost 
v případě zranění nebo poškození výrobku v důsledku nedbalosti nebo nesprávného zacházení.
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