
Střihací strojek andis MPV – 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 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. Zapojte zástrčku do zásuvky 100-240V, 50/60
cyklus AC elektrického proudu., nebo jak je popsáno na štítku spotřebiče. 



UNIVERZÁLNÍ AC/DC ADAPTÉR

Přístroj je vybaven univerzálním AC/DC adaptérem (obrázek Figure A).  V balení jsou přiloženy 3 různé zástrčky
běžně používané ve většině zemích světa. 

Evropa: obecně používaný typ obrázek Figure B

Austrálie: obecně používaný typ obrázek Figure C

Velká Británie: obecně používaný typ obrázek Figure D.

Vložení vkládací zástrčky:

1. Odpojte univerzální AC/DC adaptér ze zásuvky.
2. Poté vyrovnejte drážky na vkládací zástrčce s adaptérem jako je na obrázku Figure E. 
3. Zasuňte zástrčku do adaptéru, až se zacvakne na místě. 

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. 

2 – rychlostní strojek

Váš strojek Andis je vybaven dvěma střihacími rychlostmi. Rychlost lze nastavit za pomocí posuvné páčky na boku
strojku  (obrázek Figure  F).  Nastavení  rychlostí je  0-1-2.  Po použití  strojku  sviňte  zlehka kabel  a  uschovejte  na
suchém místě. 

POUŽITÍ PŘÍDAVNÝCH HŘEBENŮ

Nastavit  délku střihu můžete jednoduše přidáním přídavného hřebenu (přiloženého v balení  nebo určeného od
výrobce) na střihací  hlavici.  Hřeben se připevní  snadno: Jednoduše nasaďte zuby střihací hlavice do hřebenu a
spodní část hřebenu zacvakněte k hlavici. Pro odejmutí hřebenu hřeben z hlavice odcvakněte (obrázek Figure G a
H).  Přídavné hřebeny  vedou  vlasy k ostří  a  umožňují  vám přesnou  kontrolu  nad  délkou  vlasů.  Délka střihu  je
poznamenána na přídavném hřebenu: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4", 1“. Pro nalezení požadované délky střihu
si pročtěte následující tabulku. Různý úhel ostří ke kůži a vzhledem k tloušťce a textuře vlasů bude také ovlivňovat
délku střihu. 

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. 

Pokud  je  přívodní  kabel  poškozen,  musí  být  vyměněn  výrobcem,  jeho  servisním  technikem  nebo  obdobně
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku nebezpečí. 

ODEJMUTÍ STŘIHACÍ HLAVICE

Pro odejmutí hlavice se nejdříve ujistěte, že je váš strojek vypnutý. Stiskněte tlačítko pro odpojení hlavice na spodní
straně strojku u hlavice (obrázek Figure I).  Zatímco držíte stisknutý mechanismus pro odpojení hlavice, zatlačte
s hlavicí mírně dolů a jemně ji stáhněte z kovového palce, na který je nasazená (obrázek Figure L). Pokud se vám
stane, že si  omylem přiklopíte kovový palec k vnitřní stěně strojku a tudíž vám na něj nepůjde nasadit hlavice,
použijte  malý,  běžný,  plochý  šroubovák,  vložte  špičku  šroubováku  pod  palec  a  jemně  jej  pákou  ze  strojku



vyzvedněte zpět (obrázek Figure J).  POZNÁMKA: Ve přední dutině pod hlavicí se mohou hromadit chlupy či vlasy.
Pokud  se  tak  stane,  můžete  nečistoty  vyčistit  malým kartáčkem nebo starým kartáčkem  na zuby,  toto  čištění
provádějte na vypnutém strojku a čištění provádějte nasucho bez vody (obrázek Figure K). 

Tabulka s délkami střihu

VÝMĚNA  STŘIHACÍ
HLAVICE

Pro výměnu střihací hlavice stiskněte páčku pro odpojení hlavice, hlavici sundejte, vezměte novou, nasuňte ji na
palec strojku, a při zapnutém strojku přiklapněte hlavici do strojku, aby se zacvakla na místo. 

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 M, 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 (Diagram N). 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

popis směr střihu
Průměrná  délka  střihu  -
jemný

Průměrná délka
střihu - hrubý

Standardní hlavice
po  srsti
proti srsti

1,6 mm                        0,8
mm

4,8 mm                        3,2
mm

příd.hřeben 1/16“
po  srsti
proti srsti

4,8 mm
2,4 mm

7,9 mm
3,9 mm

příd.hřeben 1/8" *
po  srsti
proti srsti

6,4 mm
3,2 mm

9,5 mm
6,4 mm

příd.hřeben 1/4" *
po  srsti
proti srsti

9,5 mm
6,4 mm

12,7 mm                     9,5
mm

příd.hřeben 3/8" *
po  srsti
proti srsti

12,7 mm
9,5 mm

15,9 mm
12,7 mm

příd.hřeben 1/2" *
po  srsti
proti srsti

15,9 mm
12,7 mm

22,2 mm                   15,9
mm

příd.hřeben 3/4" *
po  srsti
proti srsti

22,2 mm
19,0 mm

28,6 mm
25,4 mm

příd.hřeben 1" *
po  srsti
proti srsti

28,6 mm
25,4 mm

34,9 mm
31,8 mm



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 O). Plochu, na které se břity dotýkají, vytřete suchým hadříkem, poté na styčnou plochu a také do boku břitu
(obrázek Figure O) 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. 

VÝMĚNA DÍLU POJEZDU

Pokud již váš strojek dobře nestříhá (ujistěte se, že nestříhá ani po výměně hlavice, jelikož současná hlavice může
být tupá), může tomu být proto, že pojezd,  který  pohybuje s noži,  potřebuje vyměnit.  Rezervní  díl  je  přiložen
v balení. 

Pro výměnu dílu:

1. Sejměte hlavici (obrázek Figure L)
2. Sejměte kryt pojezdu (obrázek Figure P)
3. Vyšroubujte šroubky, které drží pojezd (obrázek FigureQ)
4. POZNÁMKA: Před výměnou dílu pojezdu si zapamatujte, v jaké pozici je uložen – to vám pomůže, když

budete vkládat nový pojezd. Odmontujte opotřebovaný pojezd (obrázek Figure R).
5. Ložisko  pojezdu by mělo  být  ve  své  nejnižší  pozici  (obrázek  Figure  S).  Pokud tomu tak  není  (obrázek

FigureT), nastavte jej do nejnižší pozice.
6. Přiložte nový pojezd, vyrovnejte otvory pro šroubky a přitiskněte (obrázek Figure R).
7. Přišroubujte nový díl pojezdu šroubky na místo (obrázek Figure Q).
8. Přiklopte krytku (obrázek Figure P).
9. Nasaďte hlavici (obrázek Figure L).

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

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. 


