
23872 - ANDIS MB6-4  10W 

Než začnete používat nový stříhač Andis, přečtěte si následující pokyny.  

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Při používání elektrického spotřebiče, je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně 
následujícího: Před použitím si důkladně přečtěte pokyny pro střihač Andis. Výrobek není určen pro 
užívání dětmi. 

NEBEZPEČÍ: Snížení rizika zásahu elektrickým proudem: 

1. Nesahejte na zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě odpojte napájení. Nikdy nepoužívejte nůžky 
v blízkosti vody. 

2. Nepoužívejte během koupání ani ve sprše. 

3. Neumisťujte ani neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout do vany nebo umyvadla. Spotřebič 
neumisťujte do vody nebo jiné kapaliny. 

4. Po použití vždy odpojte ze zásuvky. Při odpojování přidržte zásuvku a zatáhněte za zástrčku, ne za 
kabel. 

5. Před čištěním i montáží jednotlivých součástí odpojte vždy strojek ze sítě. 

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko popálení, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob: 

1. Zařízení by nikdy nemělo být ponecháno bez dozoru, když je připojeno. 

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 3 let pouze pod dohledem. Děti starší 8 let, osoby 
se sníženou fyzickou hmotností nebo smyslovými a mentálními schopnosti nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat, pokud byli dostatečně informováni o způsobu použití 
a uvědomují si možná rizika s tím spojená. 

3. Děti by měly být pod dohledem, aby zařízení nepoužívaly jako hračku. 

4. Používejte pouze k určenému účelu a dle návodu v příručce. Nepoužívat součásti, které Andis 
nedoporučuje. 

5. Nikdy nepoužívejte, pokud má strojek poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, 
pokud spadl nebo je poškozen, nebo spadl do vody. Vraťte spotřebič do autorizované servisní stanice 
Andis na prohlídku a opravu. 

6. Chraňte kabel před vyhřívanými povrchy. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
přímo výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo 
nebezpečí. 

7. Nikdy nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru spotřebiče. 

8. Nepoužívejte jej ve venkovních prostorách ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) 
přípravky. 

9. Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným hřebenem nebo zlomenou čepelí, mohlo by dojít k 
poranění kůže. 

10. Pro odpojení otočte ovladač na „Off“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

11. VAROVÁNÍ: Během používání spotřebič neopouštějte a neumisťujte jej tam, kde může být 
poškozen zvířetem nebo vystaven vlivu počasí. 

12. VAROVÁNÍ:  Čepele se mohou po delším používání zahřát. Ostří často promazávejte. 



13. Zařízení udržujte v suchu. 

14. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. 

15. Tento spotřebič je určen pouze pro účely stříhání. 

TYTO POKYNY SI ULOŽTE! 

OPERATIVNÍ INSTRUKCE 

Před spuštěním zastřihovače odstraňte kryt čepele (některé modely nemusí kryt čepele mít). Zapojte 
kabel do elektrické zásuvky, pracujte při jmenovitém proudu a cyklujte podle pokynů jednotky. Po 
použití zastřihovače Andis přemotejte kabel a uložte zařízení na bezpečném místě. 

UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR AC / DC POWER 

Jednotka je vybavena univerzálním napájecím adaptérem AC / DC (obrázek A) Výměnné vstupní 
zástrčky jsou součástí balení, lze použít ve většině zemí po celém světě (obrázky B-D). 

VLOŽENÍ VSTUPNÍ ZÁSTRČKY 

1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky. 

2. Zasuňte výstupky na horní straně zástrčky do otvorů na napájecím adaptéru (obrázek E). 

3. Zatlačte spodní polovinu zástrčky směrem k napájecímu adaptéru, dokud nezapadne na místo. 

DEMONTÁŽ PŘÍSTUPOVÉHO PLUGU: 

1. Odpojte AC / DC napájecí adaptér ze zásuvky. 

2. Zatlačte na jazýček na spodní straně zástrčky, dokud se zástrčka neuvolní z adaptéru. 

POUZE MBG-4 (provoz na jednu rychlost) 

Chcete-li spustit stříhací strojek, přesuňte přepínač do polohy „1“; Chcete-li zastavit, přesuňte 
přepínač zpět do původní polohy 

POUZE MBG-5 (PROVOZ 2 RYCHLOSTI) 

Chcete-li strojek spustit, přesuňte přepínač do normálního nebo vysokého nastavení rychlosti 
(obrázek F). Pro většinu typů srsti použijte normální nastavení (přepínač v nejnižší poloze). Pro 
stříhání silné srsti použijte vysokou rychlost nastavení (přepínač v nejvyšší poloze). Chcete-li 
zastřihovač vypnout, přesuňte přepínač zpět do původní (střední) polohy. 

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (Některé modely nemají přídavné hřebeny) 

Čepele můžete nastavit na delší řez pomocí jakéhokoli přídavného hřebene k nůžkám ANDIS. 
Hřebeny se snadno používají – přiklapne se a odklapne. Chcete-li připojit hřeben, nasaďte nástavec 
na horní okraj čepele a zaklapněte na něj spodní okraj čepele. Hřebeny přídavného zařízení pomáhají 
vést srst k ostří a umožňují přesně kontrolovat délku srsti. Délka srsti je uvedena na každém 
přídavném hřebenu. Pro nalezení přibližných délek použijte tabulku níže. Různým úhlem střihu, se 
vzhledem k tloušťce a struktuře srsti může lišit i délka střihu. 

ODSTRANĚNÍ ČEPELÍ 

Chcete-li vyjmout sadu nožů, nejprve se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Zatlačte na uvolňovací 
mechanismus pod pantem čepele (obrázek G). Zatímco držíte čepel, uvolněte mechanismus, zatlačte 
na čepel a potom jemně zatáhněte čepel dopředu (obr H) a vysuňte jej z čepele. Pokud by se závěs 



čepele zaklapnul v rovině u zastřihovače, použijte malý standardní šroubovák k vytažení pantu ven 
(Obrázek I). POZNÁMKA: V přední dutině pouzdra se může hromadit srst. Pokud k tomu dojde, 
odstraňte ji kartáčkem nebo starým zubním kartáčkem. 

VÝMĚNA ČEPELÍ 

Chcete-li vyměnit nebo nahradit čepel, posuňte držák čepele na závěs nůž (obrázek J) a  zapnutím 
“ON”, zatlačte nůž směrem k zastřihovači pro zajištění polohy. 

PRŮVODCE ČEPELEMI 

Popis Směr střihu Jemný Hrubý 
Standartní čepel 
Andis 

Ve směru růstu 
Proti směru růstu 

1/16“ (1.6mm) 
1/32“ (0,8mm) 

3/16“ (4,8mm) 
1/8“   (3,2mm) 

1/8“  Ve směru růstu 
Proti směru růstu 

¼“       (6,4mm) 
1/8“    (3,2mm) 

3/8“  (9,5mm) 
¼“     (6,4mm) 

¼“ Ve směru růstu 
Proti směru růstu 

3/8“    (9,5mm) 
¼“        (6,4mm) 

1/2“  (12,7mm) 
3/8“  (9,5mm) 

3/8“ Ve směru/proti směru ½“        (12,7mm) 
3/8“    (9,5mm) 

5/8“ (15,9mm) 
½“     (12,7mm) 

½“ Ve směru/proti směru 5/8“     (15,9mm) 
½“        (12,7 mm) 

7/8“  (22,2mm) 
5/8“  (15,9mm) 

ÚDRŽBA 

Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru! Vnitřní mechanismus strojku byl promazán 
již v továrně. Kromě doporučené údržby popsané v této příručce, neprovádějte žádnou další  údržbu, 
s výjimkou společnosti Andis nebo autorizovaného servisu Andis. Pokud je napájecí kabel poškozen, 
musí být vyměněn výrobcem a jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo 
nebezpečí. 

TEPLOTA ČEPELÍ 

Vzhledem k vysoké rychlosti zastřihovačů Andis často kontrolujte, zda se čepele nezahřívají, zejména 
u čepelí s blízkým střihem. Pokud jsou čepele příliš horké, ponořte je pouze do oleje Andis Blade Care 
Plus nebo použijte olej Andis Cool Care Plus a poté olej Andis Clipper Oil. Pokud máte odnímatelnou 
jednotku s čepelemi, můžete čepele vyměnit, abyste udrželi příjemnou teplotu; mezi ošetřovateli je 
oblíbené používání více čepelí stejné velikosti.  

PÉČE A ÚDRŽBA ČEPELÍ ANDIS 

Čepele by měly být naolejovány před, během a po každém použití. Pokud vaše  čepele zanechávají 
pruhy nebo zpomalují, je to znamení že potřebují promazat. Kápněte několik kapek oleje na přední a 
boční stranu nožů (obrázek K).  Přebytečný olej otřete z nože měkkým, suchým hadříkem. Maziva ve 
spreji neobsahují dostatečné množství oleje pro kvalitní promazání, ale pro čepele jsou vynikající 
chladicí kapalinou. Vždy vyměňujte rozbité nebo vroubkované nože, abyste zabránili zranění. 
Přebytečnou srst můžete z ostří vyčistit pomocí malého kartáče nebo opotřebovaného zubního 
kartáčku. K čištění nožů doporučujeme  (pouze nože!) ponořit do mělké misky Andis Blade Care Plus 
a to za chodu  zastřihovače. Všechny chlupy a nečistoty nahromaděné mezi lopatkami by se měly 
uvolnit. Po vyčištění strojek vypněte a osušte nože měkkým, čistým suchým hadříkem a můžete začít 
stříhat znovu. Pokud po vyčištění čepelí zjistíte, že čepele stále nestříhají, mohlo zůstat několik 
jemných kousků srsti  mezi horní a spodní čepelí. Pokud k tomu dojde, budete muset nůž odcvaknout 
ze zastřihovače. Pokračujte posunutím horní čepele na jedné straně, aniž by došlo k uvolnění tažné 
pružiny nebo úplnému posunutí horní lopatky směrem ven z tažné pružiny (poloha čepele je na 
obrázku L). Otřete povrch mezi lopatkami, očistěte suchým hadříkem a poté kápněte olej na místo, 
kde se setkávají horní a dolní lopatky a také ve vodicí štěrbině tahu pružiny (obrázek L). Nyní posuňte 



horní čepel na opačnou stranu spodní čepele a tento proces opakujte. Po dokončení tohoto postupu 
posuňte horní nůž, vystředění nad spodní čepel.  Strojek Andis skladujte střihací hlavou dolů, aby 
nadbytek oleje nezatekl do pláště přístroje. 

ZMĚNA  / MONTÁŽE ČEPELÍ 

Pokud čepele zastřihovače již nestříhají správně (nezapomeňte vyzkoušet více než jednu čepel, 
protože aktuálně používaná čepel může být tupá), je možné, že je třeba vyměnit pohonnou jednotku 
čepele.  

Postupujte následovně: 

1. Odstraňte sadu nožů (obrázek H). 

2. Sejměte kryt jednotky (obrázek M). 

3. Vyšroubujte upevňovací šrouby pohonu nože (obrázek N). 

4. POZNÁMKA: Před vyjmutím sestavy pohonu nože si všimněte, jak je umístěna ( pomůže vám to při 
opětovné montáži). Demontujte sestavu pohonu nože (obrázek O). 

5. Ložisko pohonu by mělo být ve své nejnižší poloze, pokud ne, posuňte jej prstem do této polohy 
(obrázky P a Q). 

6. Nasaďte novou jednotku, zarovnejte otvory pro šrouby a zatlačte dolů (obrázek O). 

7. Namontujte pohon čepele pomocí montážních šroubů (obrázek N). 

8. Nasaďte kryt jednotky (obrázek M). 

9. Vyměňte čepel (obrázek J). 

OPRAVY BLADE & CLIPPER / TRIMMER OPPAIR 

Když se čepele vašeho zastřihovače po opakovaném použití otupí, doporučujeme zakoupit novou 
sadu nožů dostupných u vašeho dodavatele Andis. Některé sady nožů lze znovu naostřit - obraťte se 
na dodavatele Andis nebo na společnost Andis, kde získáte podrobnější  informace. Pokud si přejete, 
aby váš strojek na stříhání / zastřihovač byl kvalitně opraven, kontaktujte svého dodavatele Andis. 
Pokud jej kontaktovat nelze, obraťte se na oddělení zákaznických služeb společnosti Andis Company 
1-262-884-2600 (USA) nebo e-mail na adrese info@andisco.com. Pro nalezení autorizované servisní 
stanice Andis ve vašem okolí se přihlaste na www.andis.com nebo kontaktujte telefonicky naše 
oddělení zákaznických služeb na čísle 1-262-884-2600 (USA) nebo e-mailem na adrese 
info@andisco.com. 

 LIKVIDACE  VÝROBKU 

Uvedené označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován jako domácí odpad. Aby se 
zabránilo možnému poškození zdraví nebo životního  prostředí, recyklujte jej a zodpovědně podpořte 
opětovné použití materiálních zdrojů. Vrátit použitý strojek do sběrného místa k tomu účelu 
určenému, kde výrobek bezpečně zlikvidují/recyklují bez dopadu na životní prostředí. 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nemanipulujte se strojem Andis v blízkosti vodního zdroje a nikdy nedržte 
zastřihovač pod proudem vody ani do vody neponořujte. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
a poškození stříhacího strojku. SPOLEČNOST ANDIS nebere odpovědnost za zranění vzniklá 
v důsledku této nedbalosti. 
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