
střih.cí§t.oiek andlsSUPERL|NER - návod k použltí

Před použitím strcjku si, proslm, přečtěte háVod k použití. Dopřejte strojku dostetek potřebné péče a

náshoj Vám bude §loužlt po mnoho l€t.

DŮtEŽlTÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘÉNÍ

Při použíVánl elektrospotřebičú je nutno dbát základnbh b€upečnostních opatření, Před použitím

strojku si pečllvě pročtété celý návod k použití, Ténb přistrci hénl úŤčén kpoužíváníděhiI

NEBEZPEČÍ| PŤo ilření rizil€ zá§ahu elektri.lrým proudem:

1. Nesahejte pro žádný přístroj, který spadl do vody. Přístroj okamátě odpojte ze žásuvkyl Nikdy

strcjek nepouŽÍv€jte v blízkosti vodyl
2. NepoužíVejtq zatímco se sprchujete nebo koupete.

3. N€skledujte ani neodkládejte přístroj na místo, odkud bY mohl omyl€m spadnout do dřea,
vány, n€bojiné nádoby sVodou. Nedávejte přístroj do Vody anijiné tekutiny,

4, Vždy ihned po použití přístroj odpojte ze zá§uvky, odpojte dřžením za srojek a vYbžením
zá*rčky, ne taháním a kabell

5. odpojtežezásuvkypředčištěním,odebíránímnebopřipojovánímpříslušen*ví.

VARoVÁNÍ: PŤo snížení rizika popálení, požáíu, záshu elektrictým píoudem neboúaněnío$b:

1. Přísroj zapojenýv zásvce nesí být nikdy ponechán bez obsluhy,

2. Tento pří§trol smí být použíVán dětmi od 8 let Věku a osobami se sníženýml fyžl.kýfrl,
senzorickými nebo mentálníml §chopno*mi nebo nedo*atkem zkušeno*í a znalo*í, pokúd

jim byl přidélen dozo. nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje 2a §oučasného

poíozumění možným íizikúm spoj€ných s používáním přístroje,

3. Děti si s přístrojem nesmějl hrát.

4. Přístrc.i používejte pouz€ kúčelu, ke kterému je určen a jak je popsáno vmanuálu.
Nepoužlvejt€ příslušenství. které není doporučené u/robcem Andis.

5. Nikdy přístroj nepoužíVejte, pokud má poškozený kabel nébo žástrčku, pokud n€pBcure
spráVně, byl upuštěn na zem nebo byl jinak poškozen, nebo upuštěn do Vody. Vreťte příírcj
do autorlzovaného servisu Andis pro přezkoumání a opravu.

6, Udržujte kabel mimo \rytápěné povrchy.

7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádných otvorů v přístroji.

8. Nepoužívejtevenkuanikde,kd€sepoužívajíaerosoly(spreje),nebokdesepodávákysllk.
9. NepoužíVejt€ přlstrol s poškozeným hřebenem n€bo zlomeným zubem ostří, jelikož by mohlo

dojít k poraněníkůže.
10. Pro odpojéní př€pněte tlečítko do pozice oFF a Wtáhněte zástrčku ze žásuvky.

11, VARoVÁNÍ| Během používání nenecháv€jte přístrcj lež€t na místě, kde by mohl být pškozen
zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. Udržujte přístroj suchý.

u. Često olejujte střiha.í břity. Během použíVánl se bňtY zahříýají

USCHOVEJTE §l TENŤO MANUÁL

PolťNYl( PouŽlTÍ

zapojte zásrčku do zásuvky (5 napětím 1oo-240 V) o ryklu 50/60 Ac elektrického proudu, nebojakje
poznameháno ná štítku spotřebiče. Abysestrojek zapnu!. přepněte spínačdopozice oN. Přozáíavení
*rojku přepněte spínač do původníporl.e.

UNlVÉRzÁ.NÍ Ac/Dc ADAPTÉR:

Přístroj je Wbaven uniVerzálním Ac/Dc adaptérem, Vbalení jsou přiloženy 3 lúzné záslrčky běžně
použíVané Ve Vétšině zemích světa (oblázky Figure A-c),

€vropa: obecně použíVaný typ obláz€k Figure g

Austrálié| obecně použíVaný typ obláz€k Fi8uíe A

Ve]ká Briiánie: ob€cně používanýtyp obrázek Fitur€ A,

vložen í vkládací u á§třčky I

1, odpojte uniVerzální Ac/Dc adáptér zé zásuVky,

2. Poté vyrovnejte d.ážkY na Vkládacízástrčc€ sadaptéremjakoje na oblázku FigUre E.

3, zasuňle zásirčku do adaptéru, až s€ zacvakne na ňistě,

Výměna vkláda€i zástlčkyi

1, ProVýmén!VkládacízásíčkyryrovnejtehrotYzástrčkysotvor€mVadaptéruobrárek(FlGURE

2, ]emné zasíčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo,

POUŽlTÍ PŘÍDAVNÝCH HŘE8ENŮ

(NěkteIé modely strojků nemají přídavné hřebeny, nebo se jejich velikost může lišit.) Nastavit délku

střh! múžete ]ednoduš€ přidáním přídavného hřebenu (přiloženého Vbaleni nebo Určeného od

výíobce) na střihací hlaV]ci, Hř€ben se přip€Vni snadnoI lednodušě nasadte zuby střihací hlavice do

hiebenu (obrázek Fi8ur€ E) a spodní část hřeb€nu zacvakněte khlavici (obrázek F|GURE F). Plo
ode]mUtí hřebenu hřeben Z hlaVice odcvaknět€, Přidavné hř€beny Vedou Vlasy k o5tří a umožňuji vam

přesnou kontrou nad délkou Vlasú, Délka střihu j€ poznam€náne ne přídavném hřebenu:1/16",

!/a",7/4" a3/a". Prc na|ezení požadované délky střihU si pročtěte následují.i tabulku, Různý úhel ostří
ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasú bude také ovlivňovat délku střihu,

úDRžBA

čištění a uživatelská údržba n€smí být píováděna dětmi bez dozoru,

PokUd nebudete stroj€k d€]ší čas použíVat, uložte jej na beupečném, chladně]ším, suchém mistě,

Neobtáčejte těsně kabel okolo příst.oje, Nevěste přístroj zá kabel, Vnitřní systém síojku j€ lublikován
z Výroby, Nesmi se provádět žádná jiná údržba, než která je popísována v tomto manuálu. Jinou údržbu

smí píoVádět pouz€ autorižovaný servis Andis,

oDEJMUTí A VýMĚNA sTŘlHAcí HLAVlcE

Pro odejmutí hlavice podržte strojek tak, aby žubV hlavice směřovaly nahoru a zatlačte na ostři (oblázek

FigUre G), Pío opétovné n.sazení hlavice Vylovnejte 2obáček se slotem Ve 5trojkU a přikiapněte hlávici

ioblázek Fig!le H, ),

PÉčE A sERVls VAšlcH sTŘlHAcícH HLAV|c AND15

střih3c c§tři h .! c€ ]€ nUtné o ejoÝat před, běh€m a po každéň použití| PokUd Váš §trojek vynechává

iebo rpora U]€, ]e to známka, ie nUtně potřebu]e naolejovat, strojek je třeba držet V poloze, jako je

Jlázáno na obrázku FlGUnE E, 3by se předeš]o Vniknutí olej€ dovn tř do motoru. Nakapejte několik

k.p€k o €]e Andi9 c pper oil př zapnulém 5trojkU do běžíciho ostří (olej se do ostří pohybem rozetře)

,epředU zboků (oblárek FLGL]RE F], Přebyt€čný ol€] setřete suchým, měkkým hadříkem. sprejové

lubrikanty neobsahují dostatečné množství oleje, alejsou skvělé pro ochlazování osří, VždY vyměňte
poškozené ostff s€ zlomenými zuby, abyste předešli poranění kúže. Přebvtečné vlasy můžeté 2 ostří
vždy očistit použitím čisticího kartáčku nebo starého kartáčku na zuby. Pro vyči§ění ostří hlavice

doporučujeme pouze o5tří hl.vlÉ zapnutéhoírojku ponořit do mělké misky, do kteréjste n.lili tróchu

oleje Andis clippea ol|. Jakékollv nahromaděné zbttky Vla§] nebo nečistot by se měly dostat Ven. Po

Wčištění *rcjekWpněte a o*říosušte suchým hadříkem a pokračujte ve §tříhání.

Ťabulka délek§třihuI

růměrná délka střihu

]lavice standald po sr§ti 1,6 mm1/76,

rřid.hřeben 1/16'
ploti srsti

4,8 mm
2,4ňfr

3/16,
3l32"

t1
po sr§ti
proii srsti

6,4 mm
3,2 mh

!l4,
!l8"

po srsti 9,5 mm
6,4 mm

3/8"
7l4"

Jříd,hř€ben 3/8" 7 /8" I2,1 mň
1l^"

ODEMUTÍ A VÝMĚNA HOLlCÍHO BLOKU

Pro připojení holiclho bloku drhe strojek v poloze, jako je na obřážku Figure L. Vyrovnejte zobáček

v hlavici s o§orem V krytu §trojku a přiklapněte. Pro odejmutíholicího bloku ne něj jednoduše zatlačte

směrem od strojku dolú, až se odpojí (obrázek titure M, N).

ČIŠŤĚNÍ HOUCÍHO BIOKU

le potřeba pravidelné člštění, abyste zachovali maximálnívýkonnost á pohodlí při používání*íojku.

1. Vypnéte *rojek a odejměte střihacíhlávlcl (obrážek Figure M).

2. Vložte polze holIcí blok pod tekoucí studenou nebo vlažnou vodu. N|KDY NEDÁVETE sRoJE(
PODTEKOUCÍVODU ANl DO VODY.

3, osušte holicí blok su.hým hadříkem a připojte jej su.hý zpět ke strojku. Ujistěte se, že se
zaklapt na místo.

oPRAVÁňS(Ý sERV|s

Když se po opakovanén používání o$ří vašeho strojku Andis otupí, jé třeba Ékoupit novou hlavici,

kteaou seženete u vašeho prodejce strojkú Andlsanebo v autorizovaném seruisu Andls,

SPRÁVNÁ Ll(VlDAcE ToHoTo VÝRoBxu

obrázek s přeškňnutým kontejnerem v originálním návodu upozorňuj€, že se tento výrobek nesmí

vyhazovat da běžného domá.ího odpedu v Evropské Unii. Aby se předešlo možnému poškození či

znečištěníživotního prostředí nebo újmě ne lidském zdravíkvŮli nesprávné likvidaci odpadu, zbate 5e

odpádu zodpovědně, abY mohl být Vytříděn a asadili jste se o tNale ldržtélné opětovné Wužíváni
zdrojú máterlált], ze kt€ďch je írojek Wroben. Pro zbav€ní se Vašeho nefunkčnlho ařízení využijte

prosím váš místní systém třídění a re.yklace odpadu, n€bo kontaktujte prodejce, od kterého jste

eřízení žakoupili, mohoujej zlikvidovat bézpečně whledem k životnímu prostředl,

PozoR: Nlkdy nepoužívejte váš írojek Andis, pokud zacházíte s tekoucí vodou zkohoutku a nikdy

nédáVejte srojek do vody ani pod vodovodní kohoutek. vhiká zde nebežp€čí za$žéní €léktrickým
proudem a poškozéní vašeho strojku. sPoLEČNosT ANDls nene§e žádnou zodpovědnost v případě

zranění zpúsobeného nedostatečnou obé2řetnostía nedodlžováním výše uvedených doporučení,

lNFoRMACE o sPoTŘEBř ENĚRclr

Příkon strcjku a no.málnlch podmínek přI prácl:6,27 Wh

spotřeba ener8ie v pohotovostním ťežimui 0Wh

)říd,hřeben 1/4'
t)



SAA Plug
Generally used in

Australia

Europe Plug
Generally used in

Continental Europe

UK Plug
Generally used in

Great Britain
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