
Střihací strojek Andis SUPRA Li– 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. 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. 

NABÍJECÍ JEDNOTKA

Pro nabití připojte adaptér do zásuvky 100-240V, 50/60 cyklu AC elektrického obvodu nebo jak je popsáno na
přístroji. Ujistěte se, že máte k adaptéru připojenou správnou zástrčku. Nabíjecí kabel připojte přímo dozadu
do nabíjecího stojánku. Strojek postavte do otvoru v nabíjecím stojánku. Strojek má na svém konci kontakty,
které  pasují  na  kontakty  v otvoru  nabíjecího  stojánku.  Hmotnost  strojku  zaručí  dostatečný  kontakt  mezi
oběma přístroji. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím se ujistěte, že je strojek plně nabitý. Je normální, že se při nabíjení strojek i nabíječka
zahřívá. To platí zejména, pokud se nabíjí plně vybitá baterie, což signalizuje kontrolka strojku, která se rozsvítí
červeně (obrázek Figure F), zatímco strojek pracuje. Strojek se musí nabíjet se spínačem v poloze OFF. 

Pro zapnutí strojku posuňte spínačem do pozice  ON. Pro zastavení  strojku posuňte spínačem do původní
polohy (obrázek Figure F). 



NABÍJENÍ A KONTROLKA

Kontrolka nabíjení (obrázek Figure G) se rozsvítí červeně, což značí, že se nabíjí baterie. Kontrolka začne svítit
zeleně,  až  bude strojek plně nabitý.  Za normálního stavu při  práci  budou kontrolky  zhasnuté,  když  máte
strojek v nabíjecím stojánku.  Strojek můžete vyndat z nabíjecího stojánku a použít  kdykoliv,  aniž  by došlo
k poškození baterie či strojku. 

POZNÁMKA: Pokud je strojek vložen do nabíjecího stojánku se spínačem zapnutým do polohy ON, motor se
vypne a na strojku zasvítí všech pět kontrolek (Obrázek Figure F).  Pokud se tak stane, vyjměte přístroj ze
stojánku  a  přepněte  jej  do pozice  OFF.  Jakmile  je  spínač  strojku  v poloze  OFF,  můžete  jej  vložit  zpět  do
stojánku a začít nabíjet. 

POZNÁMKA: Pokud kontrolka nabíjecího stojánku bliká, je možné,  že v jeho otvoru pro vložení  strojku se
nahromadily nečistoty, což znemožňuje správný kontakt mezi strojkem a stojánkem pro nabíjení. Pro očištění
kontaktů použijte suchý měkký hadřík. 

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. 

ODPOJENÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odpojení  hlavice  se nejdříve  ujistěte,  že  je  motor  vypnutý  a máte spínač  strojku  v poloze  OFF,  poté
zatlačte na zoubky ostří hlavice oběma palci (obrázek Figure I) a hlavici sesuňte z palce strojku, na kterém je
nasunutá (Obrázek Figure J). Pokud jste si omylem kovový palec zaklapli dovnitř strojku a nejde vám tudíž na
něj nasunout hlavice, pro opětovné nasazení hlavice použijte malý plochý šroubovák a palec vyklopte ven
(obrázek Figure K).  POZNÁMKA: V dutině mezi hlavicí a strojkem se mohou nahromadit vlasy. Pokud se tak
stane, můžete prostor vyčistit s odpojenou hlavicí tak, že z něj vlasy odstraníte suchým přiloženým čistícím
kartáčkem nebo starým kartáčkem na zuby.

VÝMĚNA STŘIHACÍ HLAVICE

Pro výměnu střihací hlavice nasuňte hlavici na kovový palec strojku a při spuštěném strojku ji přiklapněte ke
strojku (obrázek Figure J). 

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 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 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. 

Pokud i po čištění nebude strojek dobře střihat, je možné, že několik chlupů zůstalo mezi oběma břity hlavice.
Pokud se tak stane, je třeba odpojit hlavici od strojku. Uchopte hlavici a horní břit posuňte částečně do boku
ven z hlavice, nevysouvejte jej ale celý (obrázek Figure N). Plochu, na které se břity dotýkají, vytřete suchým
hadříkem, poté na styčnou plochu a také do boku břitu (obrázek Figure N) aplikujte pár kapek oleje určeného
pro olejování  střihacích  hlavic.  Nyní  posuňte horní  břit  na  opačnou  stranu hlavice  a proces  opakujte.  Po
ukončení čištění posuňte horní břit do středu, aby lícoval se spodním břitem. Strojek skladujte bez hlavice, aby
olej z hlavice nekapal do vnitřního prostoru strojku. 

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. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO NABÍJECÍ STOJÁNEK A AKUMULÁTOR

1. Nevkládejte do otvoru na baterie ani bateriového stojánku žádné kovové předměty (pokud se
nejedná  o  servisní  úkony,  které  jsou  popsány  v kapitole  „Uživatelská  údržba  –  Péče  a  servis
bateriového systému“)

2. Nevystavujte nabíječku příliš znečištěným místům. Pokud se skladovací pouzdro nebo nabíjecí
stojánek zapráší nebo ucpe vlasy, vypojte nabíječku a jemně odstraňte vlasy nebo jiné nečistoty
měkkým kartáčkem nebo vysavačem. 

3. Pro  očištění  povrchu  přístroje  použijte  měkký  kartáček  nebo  navlhčený  hadřík.  Nepoužívejte
drsné abrazivní prostředky ani rozpouštědla. 



4. Nepoužívejte  nabíjecí  stojánek  Andis  od  vašeho  strojku  pro  nabíjení  jakýchkoliv  jiných
akumulátorů.

5. Akumulátor  obsahuje  ochranu  proti  přepětí.  V extrémních  případech  se  může  stát,  že  tato
ochrana způsobí,  že baterie nebude fungovat.  Nepokoušejte  se akumulátor  vkládat do jiných
přístrojů, než vašeho strojku Andis, ke kterému patří. 

6. Nedopusťte,  aby  se vnější  kovové  kontakty  strojku dotýkaly  vodivých  materiálů  jako:  kovové
hřebeny, nůžky, kancelářské sponky apod.)

7. Pro maximální životnost baterie neskladujte baterii v méně než 10 oC ani ve více než 40 oC.
8. Nevystavujte nabíjecí stojánek ani akumulátor vysoké vzdušné vlhkosti.
9. Dávejte pozor, aby vám nabíjecí  stojánek nebo akumulátor nespadl. Nepokoušejte se používat

poškozený akumulátor nebo nabíjecí stojánek. 

PÉČE A SERVIS ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU BATERIE

Váš strojek,  akumulátor  a nabíjecí  stojánek  mají  integrovaný  elektrický  systém.  Musí  být  udržován dobrý
elektrický  kontakt  motoru,  aby mohl  dál  plně šířit  energii  a  aby se lithium-ionová baterie mohla správně
nabíjet.  Omezený  nebo  výkon  zapříčiněný  nečistotami  nebo  stářím  strojku  může  být  ve  většině  případů
napraven.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE BATERIÍ

Výrobek, který jste zakoupili,  obsahuje nabíjecí  baterie. Baterie je recyklovatelná. Po dosloužení baterie je
s největší pravděpodobností ve vaší oblasti protizákonné vyhazovat baterie do běžného směsného odpadu.
Zjistěte si ve svém okolí, kam máte odnést pro recyklaci elektrický odpad a baterie. 

OPRAVÁŘSKÝ SERVIS STROJKU A HLAVIC

Pokud  se  vaše  hlavice  po  čase  používání  otupí,  doporučuje  se  zakoupit  novou  střihací  hlavici  od  vašeho
poskytovatele strojků Andis. Některé střihací bloky je možno brousit – kontaktujte vašeho prodejce strojků
Andis a informujte se, zda je možné vaši hlavici nechat nabrousit. Kontaktujte svého poskytovatele také, když
potřebujete  strojek  opravit.   Pokud  máte  problém  kontaktovat  vašeho  prodejce,  kontaktujte  zákaznické
oddělení Andis na emailu: info @andisco.com

Pro  nalezení  nejbližšího  autorizovaného  servisu  Andis  se  přihlašte  na  www.andis.com nebo  kontaktujte
zákaznický servis. 

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU

Obrázek 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.

http://www.andis.com/

