
Střihací strojek Andis SLIMLINE ProLi– návod k použití 

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. Vždy nejdříve připojte zástrčku do přístroje,  až potom vložte zástrčku do zásuvky ve zdi.  Pro

odpojení přístroje vypněte do polohy OFF, poté vytáhněte zástrčku ze sítě. 
11. VAROVÁNÍ: Během používání nenechávejte přístroj ležet na místě, kde by mohl být poškozen

zvířetem nebo povětrnostními podmínkami. 
12. Baterie tohoto strojku je vytvořena tak, aby fungovala spolehlivě. Nicméně jako všechny baterie

se časem opotřebuje. Nerozebírejte strojek a nesnažte se vyměnit baterii. 



13. Baterie mohou být závadné pro životní prostředí. V okolí vašeho bydliště vyhledejte, které místo
poskytuje bezpečný sběr elektronického odpadu. Pro informace se ptejte například na obecním
úřadu.

14. Při vyhazování staré baterie přelepte kontakty odolnou páskou, aby nedošlo omylem ke zkratu. 
15. Často olejujte střihací břity. Během používání se břity zahřívají. 
16. Přístroj udržujte suchý.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se zničit strojek nebo jej rozebírat a vyměňovat  některé jeho součástky.
Také se nikdy nedotýkejte kovových kontaktů žádným kovovým předmětem nebo částmi těla, mohlo
by dojít ke zkratu. Udržujte mimo dosah dětí. Nedodržování těchto zásad může vést k požáru nebo
vážnému zranění osob. 

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. 

- Děti mějte pod dohledem, aby si se strojkem nehrály.
- Baterii nesmí vyměňovat uživatel.
- Před případnou likvidací strojku musí být vyjmuta baterie. 
- Před vyjmutím baterie musí být strojek odpojen ze sítě. 
- Baterii  je  třeba  vytřídit  do  příslušného  odpadu  a  zlikvidovat  v souladu  s ochranou  životního

prostředí.

UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem. 

Odpojení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté zatáhněte směrem, jak je ukázáno na obrázku (FIGURE A), až se zástrčka odpojí z adaptéru. 

Výměna vkládací zástrčky:

1. Pro výměnu vkládací zástrčky vyrovnejte hroty zástrčky s otvorem v adaptéru obrázek (FIGURE
A). 

2. Jemně zastrčte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místo. 

NABÍJENÍ STROJKU

Tato nabíječka je určena k používání s baterií Andis model BTF3 lithium-ionovou baterií s odhadovanou
kapacitou 3,7 V – 2,8 Wh. Vyndejte z krabice strojek a AC/DC adaptér. Adaptér zapojte do 230V AC
zásuvky nebo do zásuvky odpovídající vašim místním standardům. Vypínač strojku musí být v poloze OFF,
když chcete nabíjet  adaptér.  Kabel  adaptéru zapojte přímo do strojku (obrázek Figure C).  Rozsvítí se
zelená kontrolka. Strojek není nabitý z továrny. Prosím, nabíjejte strojek po dobu 2 hodin před prvním
použitím  pro  maximální  výkon.  Pokud  právě  strojek  nepoužíváte,  můžete  jej  mít  strojek  připojený



k nabíječce.  Adaptér  bude  udržovat  strojek  plně  nabitý  a  bude  svítit  zelená  kontrolka.  Nicméně
doporučujeme strojek odpojit ze sítě, pokud jej nebudete používat 7 a více dní. 

SELHÁNÍ NABÍJENÍ

1. Ujistěte  se,  že  je  vaše  zásuvka  funkční  –  tak,  že  zapojíte  jiný  spotřebič,  který  víte,  že  v ní
normálně funguje. Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče. 

2. Zkontrolujte, zda máte správně vyrovnané kontakty ve stojánku s kontakty na strojku. Kontakty
ve  stojánku  mají  být  vycentrovány  v malých  otvorech  a  měly  by  mírně  vyčnívat  do  otvoru
v nabíjecím stojánku. Odpojte ze sítě a správně nastavte, pokud je to potřeba.  

POUŽITÍ S KABELEM ADAPTÉRU

Pokud se  strojek  vypne během práce,  můžete  připojit  kabel  adaptéru  a  pokračovat  v  činnosti.  Když
strojek  běží  s připojeným kabelem adaptéru,  zelená kontrolka  bude zhasnutá,  nehledě na to,  zda je
baterie  částečně  nebo  zcela  vybitá.  Strojek  se  nebude  nabíjet,  dokud  budete  strojek  používat
s připojeným kabelem. 

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

Váš strojek je v balení s 6 přídavnými hřebeny: 1/2“, 3/8“, 1,4“, 7 denní, 5 denní a 3 denní pro ještě bližší
stříhání (obrázek Figure D). Pro použití nasuňte zoubky střihací hlavice do hřebenu a zadní část hřebenu
přiklapněte ke strojku (obrázek Figure E, Figure F). 

STŘIHACÍ HLAVICE

Když dokončíte stříhání, vypněte vypínač do polohy OFF a sejměte přídavný hřeben (pokud byl používán).
Očistěte ostří  přiloženým čistícím kartáčkem. Pro nejlepší  výkon nakapejte několik kapek oleje Andis
Clipper Oil do břitů. Motor je permanentně lubrikován z továrny, nepokoušejte se jej mazat. Na střihací
hlavici  dávejte pozor,  aby se o něco nenarazila  a nikdy s ní nestřihejte špinavý nebo drsný materiál.
Nepoužívejte během koupání nebo sprchování, poškodili byste baterii nebo strojek. 

ÚDRŽBA

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Vnitřní  mechanismus  hlavice  je  olejován  lubrikačním  přípravkem  přímo  z výroby.  Jiné  přípravky  pro
údržbu a údržba jiná než popsaná v tomto manuálu nesmí být prováděna s výjimkou společnosti Andis
nebo společností Andis autorizovaným servisem. 

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  FIGURE  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. 

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ LITHIUM-IONOVÉ BATERIE

1. Výrobek,  který  jste  zakoupili  je  vybaven  lithium-ionovou  baterií,  která  nevytváří  „paměťový
efekt“ jako nikl-metal hybridní baterie (NiMH) nebo nikl-kadmiová (NiCd).  Strojek můžete dát
nabíjet  kdykoliv  pro plné dobití  nebo dokonce akumulátor  používat  předtím, než je  nabíjení
kompletní.  Jako většina nabíjecích baterií  dosahují  lithium-ionové baterie nejlepších výsledků,
když jsou používány často.

2. Pro  maximální  životnost  baterie  skladujte  strojek  v částečně  vybitém  stavu,  pokud  víte,  že
nebude strojek několik měsíců používán. Pro vybití baterie nechejte strojek běžet naprázdno,
dokud se automaticky nevypne. 

3. Vyhněte  se  ukládání  strojku  poblíž  zdrojů  tepla,  radiátorů  nebo  přímého  slunečního  záření.
Optimálního  výsledku  nabíjení  dosáhnete,  pokud bude  okolní  teplota  stabilní.  Náhlé  zvýšení
nebo snížení teploty může způsobit, že se baterie nedobije na maximální možnou hodnotu. 

4. Mnoho faktorů ovlivňuje životnost lithium-ionové baterie. Baterie, která byla hodně používána
nebo je používána více než jeden rok, nebude mít takovou výdrž jako zcela nová baterie. 

5. Zcela nové lithium-ionové baterie, které nějakou dobu nebyly používané, nemusejí dosáhnout
zcela plného nabití.  Jedná se o normální  jev,  který nesignalizuje  žádnou závadu přístroje  ani
baterie. Baterie se nabije plně po několika proběhnutých cyklech, kdy bude se strojkem stříháno
a poté bude strojek nabíjen. 

6. Pokud bude strojek nějakou dobu nepoužíván, odpojte jej ze sítě. 

POZOR: Výrobek  obsahuje  nabíjecí  baterii.  Baterii  je  možno recyklovat.  Prosím,  až  baterie  doslouží,
zbavte  se  jí  zodpovědným  způsobem  v souladu  s ochrannou  životního  prostředí.  Informujte  se  u
obecního  úřadu  v místě  vašeho bydliště,  kam máte odnést  použité  baterie  k recyklaci.  V okolí  místa
vašeho bydliště vyhledejte sběrný dvůr pro elektroniku apod. 

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS

Když se  po opakovaném používání  ostří  vašeho strojku Andis otupí,  je  třeba zakoupit  novou hlavici,
kterou seženete u vašeho prodejce strojků Andis anebo v autorizovaném servisu Andis. 

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. 


