
Andis Easy Style Adjustable #63305

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

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 přepněte tlačítko do pozice OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen

zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. 
12. Často olejujte střihací břity. Během používání se břity zahřívají. 

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POKYNY K POUŽITÍ

Prosím,  přečtěte  si  tento  návod předtím,  než  začnete  používat  strojek  Andis.  Poskytujte  strojku
veškerou péči a údržbu, kterou si zaslouží a strojek vám bude sloužit po mnoho let.



Univerzální AC/DC adaptér

Nabíječka je vybavená univerzálním AC/DC adaptérem. Pět různých zástrček pasuje do zásuvek
většiny států světa. (obr. A)

Vyjmutí adaptéru ze zástrčky

1. Vytáhněte zástrčku AC/DC ze zásuvky. 
2. Zmáčkněte tlačítko na adaptéru zástrčky. Vytlačte jemně zástrčku od adaptéru.

Nahrazení zástrčky

1. Pro nahrazení zástrček upravte pacičky na AC/DC adaptéru dle škvírky. (Obr.B)
2. Opatrně zmáčkněte zástrčku do adaptéru, dokud nebude ve správné pozici.

ÚPRAVA HLAVICE

Úprava hlavice je jednoduchá. Od sestřihu po konečnou úpravu, jediné co potřebujete je palcem 
cvaknout pohyblivou páčkou. Ve vzpřímené pozici jsou nože nastavené na finální úpravu, nebo 
nejkratší stříhání.

PŘÍPRAVA

Aby bylo stříhání jemnější a snazší, vždy stříhejte vlasy umyté. Umyjte vlasy oblíbeným šampónem,
smyjte a znovu opakujte. Pro lepší práci s vlasy také doporučujeme použít kondicionér. Pro sušení
vlasů používejte pouze ručník, takže nesušte vlasy příliš důkladně. Když zůstanou vlasy mokré, lépe se
s nimi pracuje.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Čištění a používání přístroje by nemělo být prováděno dětmi bez dozoru dospělé osoby. 

Vnitřní mechanismus tohoto strojku byl permanentně olejován ve výrobně. Jiné užívání a péče, než je
uvedeno v tomto manuálu, nebude akceptováno společností Andis ani v autorizovaném servisu.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí střihací hlavice nejdříve odpojte strojek ze sítě. Otočte strojek vzhůru nohama tak, aby
zuby střihací hlavice směřovaly dolů. Strojek můžete pro tento účel umístit na plochou podložku.
Odšroubujte šrouby, které drží střihací hlavici, a odpojte střihací hlavici. 

Pro  opětovné  připojení  hlavice  nejdřív  umístěte  zpátky  menší  břit  střihací  hlavice  (obrázek  D).
Vyrovnejte  otvory  ve  strojku  s otvory  v břitu  střihací  hlavice  a  přišroubujte  šrouby.  Šrouby  zcela
neutahujte. Převraťte strojek a vyrovnejte spodní břit tak, aby zuby na obou ostřích byly paralelní, ale
aby  zuby spodního  nože byly  mírně  přes  zuby horního  nože  (obrázek  G).  Při  nedodržení  tohoto
pokynu může dojít k tomu, že bude strojek štípat do kůže. 

TEPLOTA OSTŘÍ HLAVICE

Vzhledem k vysoké rychlosti strojků Andis prosím často kontrolujte hlavici,  zda se příliš nezahřívá,
zejména na ostří. Pokud je nožové ostří příliš horké, ponořte hroty ostří do Andis Blade Care Plus
nebo použijte Andis Cool Care Plus a poté aplikujte olej Andis Clipper Oil. 

PÉČE A SERVIS VAŠICH STŘIHACÍCH HLAVIC ANDIS



Střihací  ostří  hlavice  je  nutné  olejovat  před,  během a  po  každém  použití!  Pokud  váš  strojek
vynechává  nebo zpomaluje,  je  to  známka,  že  nutně potřebuje  naolejovat.  Strojek  je  třeba  držet
v poloze, jako je ukázáno na obrázku FIGURE E, aby se předešlo vniknutí oleje dovnitř do motoru.
Nakapejte několik kapek oleje Andis Clipper Oil při zapnutém strojku do běžícího ostří (olej se do ostří
pohybem rozetře) zepředu i z boků (obrázek F). Přebytečný olej setřete suchým, měkkým hadříkem.
Sprejové lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, ale jsou skvělé pro ochlazování ostří. Vždy
vyměňte  poškozené  ostří  se  zlomenými  zuby,  abyste  předešli  poranění  kůže.  Přebytečné  vlasy
můžete z ostří vždy očistit použitím čisticího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyčištění
ostří hlavice doporučujeme pouze ostří hlavice zapnutého strojku ponořit do mělké misky, do které
jste nalili trochu oleje Andis Clipper Oil. Jakékoliv nahromaděné zbytky vlasů nebo nečistot by se měly
dostat ven. Po vyčištění strojek vypněte a ostří osušte suchým hadříkem a pokračujte ve stříhání.

VRÁCENÍ PRODUKTU

Pokud se bude zdát, že po opakovaném použití jsou nože strojku vadné, doporučuje se zakoupení
nového setu nožů a fólie,  které jsou dostupné u vašeho Andis dodavatele nebo v autorizovaném
servisu Andis.  Pokud chcete servisovat svůj  strojek,  zabalte ho tak,  aby se nerozbil  a  pošlete ho
dopravcem do servisového centra.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Označení výrobku s obrázkem 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. 


