
Návod - strojek ANDIS Cordless Uspro Nation Fade Li (#73060)

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 dejte spínač do polohy OFF, až potom vytáhněte ze zásuvky. 
11. Nabíječku zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
12. Používání jiné nabíječky, než od výrobce Andis může způsobit riziko požáru, zásahu elektrickým

proudem nebo zranění osob.
13. 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.

14. 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.

15. 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. 



16. VAROVÁNÍ: Nikdy se nedotýkejte obou koncových kontaktů strojku kovovými předměty, mohlo
by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Nedodržování těchto pokynů může vést k  požáru
nebo vážnému zranění osob. 

17. VAROVÁNÍ: Během používání  nenechávejte přístroj ležet  na místě,  kde by mohl být poškozen
zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. 

18. Strojek udržujte suchý.

USCHOVEJTE SI TENTO MANUÁL

POUŽITÍ STROJKU

- Baterii může vyměňovat pouze autorizovaný servis Andis.
- Předtím, než vyhodíte strojek k recyklaci, musí z něj být vyjmuta baterie, která se likviduje zvlášť

na příslušném místě.
- Baterii je třeba zlikvidovat jako lithium-ionové baterie.

Univerzální AC/DC adaptér

1. Vyndejte adaptér z krabice.
2. Adaptér je univerzální AC adaptér a má 4 vyměnitelné zástrčky (obrázek Figure A-D).
3. Pro připojení požadované zástrčky vyrovnejte sloty na zástrčce s žebry na adaptéru a zasuňte je

do sebe. Zástrčka se zacvakne na místě, když je správně připojená. Pro odpojení zástrčky stiskněte
tlačítko „push“ na adaptéru. Stiskněte tlačítko a vysuňte zástrčku z adaptéru. Všechny zástrčky se
odpojují a připojují stejným způsobem (obrázek Figure E). 

4. Připojte k zadní části adaptéru kabel a pak připojte kabel adaptéru do zásuvky ve zdi. 

NABÍJENÍ STROJKU

Strojek nebyl nabíjen ve výrobně. Před první použitím ho prosím nejméně 3-5 hodin nabíjejte pro
maximální výkon. Po úplném nabití strojek funguje bez adaptéru 90 minut čistého času. Po prvním
použití bude strojek plně nabit po 2 hodinách. 

Tato baterie je určená k užívání se strojkem Andis model LCL s lithium-ion baterií s výkonem 4,5V.
Vyjměte  strojek  a  AC  adaptér  z krabice.  Připojte  adaptér  do  100-120V zásuvky,  nebo dle  vašich
místních energetických standardů. Při nabíjení musí být tlačítko on/off v pozici off (vypnuté). Připojte
kabel adaptéru do vstupní zástrčky ve spodní části strojku (obr. G).  Rozsvítí se zelené tlačítko on
značící proces nabíjení. Až bude baterie plně nabitá, zelené tlačítko bude svítit off. 

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte se, zda je napětí v zásuvce (která je propojená s fungujícím strojkem).
2. Ujistěte se, že je zapínač v pozici OFF.
3. Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen ke strojku.
4. Pokud závada stále přetrvává, vraťte strojek Andis do autorizovaného servisu, aby zde strojek

opravili, nebo abyste jej reklamovali. 

Stříhání s připojením

Pokud se vám strojek během stříhání vypne, musí být strojek pro další stříhání připojen k  adaptéru.
Pokud budeme se strojek při nabíjení stříhat, bude svítit zelená kontrolka ON, i když nebude strojek
plně nabit. Strojek se při stříhání nenabíjí.



Použití nástavců/hřebenů

(Některé modely nemají hřebeny a velikosti se mohou lišit dle balení)

Nože mohou být nastaveny na delší střih pomocí hřebenů. Hřeben se nasazuje jednoduše; zasuňte
nože strojku do hřebenu a zmáčkněte hřeben dolů. (obr. H a I)

Nastavení stříhací hlavice

Hlavice  se nastavuje  velice  jednoduše – od nejkratšího pro delší  střih,  jediné co potřebujete pje
používat páčku, která je na boku strojku. (Obr. J) 

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru. 

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. 

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.  Pokud máte odpojitelnou hlavici,  můžete
jednoduše vyměnit hlavici za jinou, a tak zajistit přijatelnou teplotu hlavice; používání více hlavic stejné
velikosti a jejich střídání je mezi kadeřníky populární.

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 K, 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  FIGURE  M).  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. 

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Před výměnou hlavice nejprve vypojte přístroje ze zásuvky. Otočte strojek vzhůru nohama tak, aby hlavice
směřovala směrem dolů. Odšroubujte šrouby z hlavice a hlavici vyjměte. 

Pro výměnu nožů, vložte menší nůž nahoru, jak je ukázáno na obrázku L. Šrouby zašroubujte zpět do
pozice,  ale úplně je neutahujte.  Otočte strojek a upravte druhý nůž tak, aby byly oba nože paralelně.
Špatně seřízené nože mohou zapříčinit zranění pokožky při stříhání. 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-ION BATERIE

1. Tato  baterie  nemá  „efekt  pamatování“,  jako  baterie  NiMH  nebo  NiCd.  Můžete  strojek
kdykoliv připojit k nabíječce pro plné nabití, nebo použít baterii ještě před tím, než bude plně
nabitá.  Jako  většina  dobíjecích  baterií  je  nejvíce  účinná,  pokud  je  používána  často  a
pravidelně.



2. Aby baterie dlouho vydržela, nechte jí  úplně vybít, pokud strojek nebudete používat delší
dobu. Pro úplné vybití nechte strojek běžet tak dlouho, dokud se nevypne. 

3. Nenechávejte  strojek  v blízkosti  přímého  ohně,  radiátoru,  nebo  na  slunečním  světle.
Optimální nabíjení probíhá, pokud je teplota stabilní. Teplota může ovlivnit, zda je baterie
dobitá více či méně. 

4. Životnost baterie ovlivňuje mnoho faktorů. Baterie, která je hodně používaná, nebo je více
než jeden rok stará, nemusí fungovat stejně, jako baterie z nového balení.

5. Nová baterie, která není pravidelně používána, může ztrácet schopnost plně se nabíjet. Toto
je ale normální a neřadí se to mezi vady baterie nebo nabíječky. Baterie se bude plně nabíjet
po nějaké době používání a dobíjení. 

6. Pokud se strojek dlouho nepoužívá, předpokládá se odpojení nabíječky nebo strojku od AC
zástrčky.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIE

Baterie  tohoto  produktu  je  dobíjející.  Baterie  je  recyklovatelná.  Prosím  likvidujte  tuto  baterii
odpovídajícím způsobem. Podívejte se, kde se ve vaší oblasti likviduje tento druh odpadu recyklací. 

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.  Pokud  máte  nějaký  problém,  kontaktuje  dodavatele,  aby
kontaktoval zákaznický servis Andis telefonicky, nebo na email info@andisco.com. Pokud potřebujete
nalézt autorizovaný servis Andis blízko vás, podívejte se na stránky www.andis.com, nebo kontaktujte
zákaznický servis na čísle 1-262-884-2600, nebo na email info@andisco.com.

SPRÁVNÁ LIVKIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení (viz. originální návod str. 7) znamená, že tento produkt nesmí být likvidován s  běžným
domácím  odpadem  po  celé  EU.  Abychom  předešli  znečištění  životního  prostředí,  nebo  zranění
člověka  nesprávným vyhozením,  recyklujte  zodpovědně  pro  podporu  udržení  opětovného využití
materiálu.  Pro  vrácení  použitého  přístroje,  prosím  využijte  systému  vrácení  nebo  kontaktujte
maloobchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Zde se mohou postarat, aby byl produkt ekonomicky
recyklován. 

mailto:info@andisco.com
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