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ŐRIZZE MEG EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT!
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Használati és karbantartási útmutató

US-1

MAGYAR
Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használatba venné a készüléket!
Gondoskodjon erről a precízen gyártott eszközről megfelelően, hogy hosszú
éveken keresztül élvezhesse használatát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Elektromos készülékek használata esetén mindig nagy
elővigyázatosságra van szükség. Kövesse az alábbi instrukciókat: Olvassa el az összes utasítást a használat előtt.
Gyermekektől elzárva tartandó!

FIGYELEM!

Áramütés elkerülése érdekében:
1. Ne használja a készüléket olyan környezetben ahol
vízzel érintkezhet.
Ha mégis, azonnal áramtalanítsa.
Soha ne használja az eszközt víz közelében.
2. Na használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne helyezze vagy tárolja olyan helyen ahol kádba
vagy mosogatóba eshet. Ne helyezze vagy ejtse vízbe
vagy bármilyen más folyadékba.
4. Használat után azonnal húzza ki a konnektorból.
Kihúzásnál a villásdugónál fogja, ne a kábelnél.
5. Húzza ki a hálózatból ha tisztítja, ha tartozékot távolít
el róla vagy helyez fel.

A VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

A vágófej eltávolításához húzza ki a készüléket az elektromos
hálózatból. Tartsa a készüléket fejjel lefelé, hogy a vágófej lefelé
nézzen. Erre a célra használjon sima felületet. Csavarozza ki a
vágófej csavarjait. Távolítsa el a pengéket.
A pengék visszahelyezéséhez tegye a kisebb felső pengét az
F ábrán látható pozícióba.
Helyezze az alsó pengét a készülékházra úgy, hogy a pengén lévő
két furat megegyezzen a készülékházon lévő két furattal, majd
csavarozza be a csavarokat. Ne húzza meg teljesen a csavarokat.
Fordítsa meg a készüléket és helyezze az alsó pengét úgy, hogy a
fogak párhuzamosan álljanak, de az alsó penge fogai a felső penge
fogai fölött legyenek. A rosszul elhelyezett pengék felsérthetik a
bőrt használat közben.

GYÁRI ALKATRÉSZ PÓTLÁSA

Amikor a vágófej a folyamatos használat során elhasználódik,
érdemes újat vásárolni az Andis által ajánlott WELKA szerviztől.

A KÉSZÜLÉK HELYES ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
A készülék az EU besorolásából adódóan nem semmisíthető
meg a többi háztartási hulladékkal együtt.
A környezetszennyezésre vagy az emberi egészségre káros
hatásainak megelőzése érdekében csak körültekintően
vonható ki a használatból. Az elhasznált, kidobásra ítélt
eszközt juttassa el az erre célra használt újrafelhasználási
rendszerekbe vagy vegye fel a kapcsolatot az értékesítővel
ahonnan a készüléket vásárolta. Ők gondoskodnak a termék
biztonságos, környezetbarát újrahasznosításáról.
FIGYELEM! Soha ne tartsa kézben a készüléket amikor vizes helyiségben folyóvizet használ.
Ne tartsa a készüléket folyóvíz alá vagy mártsa azt vízbe. Ezzel áramütésnek teheti ki magát és a
környezetében lévőket, valamint a készülékben is kárt okozhat.
Az ANDIS CÉG és a WELKA Szerviz semmilyen felelősséget nem vállal a felelőtlenségből adódó
ilyen jellegű sérülésekért!

FIGYELEM!

Tűz, égési sérülés, áramütés és
személyi sérülés elkerülése érdekében:
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HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS

Az ön Andis eszköze gyárilag egyenáramú feszültségre van gyártva.
Ennek ellenére bizonyos országokban a helyi hálózati feszültségnek
megfelelően kell beállítani a készüléket. Amennyiben a feszültség
beállítás ki van kapcsolva a készülék „zörgő” hangot adhat
bekapcsolt állapotban vagy amikor a hajjal érintkezik. (Ez a „zörgő”
hang egy normális jelenség a bekapcsolás pillanatában).

A HAJNYÍRÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Olajozza be a vágófejet.
2. Az állítócsavar oldalt, a készülék középső részén található, a
kapcsolóval ellenkező oldalon.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Egy megfelelő csavarhúzóval csavarja az állítócsavart az
óramutató járásával egyező irányba amíg „zörgő” hangot nem hall.
Ezután óvatosan csavarja az állítócsavart ellenkező irányba amíg a
„zörgő” hang meg nem szűnik.
5. A hajvágó így a megfelelő teljesítményen fog működni.
Az állítócsavaregy speciális alkatrész és nem helyettesíthető más
csavarral csak az erre a célra gyártott eredeti csavarral.

A VÁGÓFEJ HŐMÉRSÉKLETE

A készülék magas fordulatszáma miatt, kérjük gyakran ellenőrizze a
vágófej melegedését, különösen a szorosabb beállításnál. Ha a
vágófej túlmelegedett helyezze azt Andis Blade Care Plus
folyadékba vagy Andis Cool Care Plus folyadékba és utána speciális
Welka olajba. Ha a készülék cserélhető vágófejjel rendelkezik akkor
váltogassa a vágófejeket az optimális hőmérséklet megtartásához;
az azonos méretű vágófejek cserélgetése bevett szokás a
szakmában.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A vágófejet használat előtt, után és közben is olajozni kell. Ha a
vágófej pengéi csíkot húznak vagy lelassulnak az biztos jele annak,
hogy a vágófejnek olajra van szüksége.
A vágófejet a D ábrán látható helyzetben kell tartani az olajozás
alatt, hogy az olaj ne juthasson a motorba. Csepegtessen pár csepp
Andis vagy WELKA olajat a vágófej két szélére és közepére (E ábra).
Törölje le a felesleges olajat egy száraz, puha ronggyal.
A kenőanyag tartalmú spray-k jól használhatóak a vágófej hűtésére,
de nem megfelelő az olaj tartalmuk. A sérült vagy kicsorbult
vágófejet azonnal cserélje ki a sérülések elkerülése érdekében. A
vágófejen maradt hajat könnyen eltávolíthatja kis kefével vagy egy
fogkefével. A vágófej tisztításához javasoljuk, hogy a vágófejet
bekapcsolt állapotban merítse Andis vagy WELKA olajba. Így
minden ottmaradt haj és egyéb szennyeződés könnyen
eltávolítható. Tisztítás után kapcsolja ki a gépet, a vágófejet törölje
le száraz ronggyal így újra vághat vele.
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1. Soha ne hagyja a feszültség alatt lévő
készüléket felügyelet nélkül.
2. A készüléket csak 8 év feletti személyek használhatják, valamint azok akik fizikai, szellemi és mentális képességeik nem korlátozzák őket a
használatban és elolvasták, illetve megértették az
eszközre vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat, szabályokat.
3. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
4. A készülék csak a rendeltetésének megfelelő
használatra vehető igénybe amely a leírásban
szerepel.
Ne használjon olyan leírásokat amelyeket nem az
Andis vagy a WELKA Szerviz adott a készülékhez.
5. Balesetek elkerülése érdekében: Soha ne
használja a készüléket megsérült kábellel vagy
villásdugóval, ha nem működik rendeltetésének
megfelelően, ha leejtette vagy megsérült vagy ha
vízbe ejtette. Juttassa vissza a készüléket a hivatalos Andis márkaszervizbe (WELKA Szerviz, 1037
Bp. Domoszló útja 16.) bevizsgálásra, karbantartásra és szervizre.
6. A készülék kábelét tartsa távol forró közegtől.
7. Soha ne dugjon vagy ejtsen bármit a nyitott
részekbe.
8. Ne használja nyitott térben vagy ahol aeroszol
(spray) használnak, illetve oxigént adagolnak.
9. Ne használja a készüléket törött, sérült vágófejjel, fésűvel, mert az a bőr sérülését okozhatja.
10. Az elektromos hálózatból történő
eltávolításkor kapcsolja ki "0" állásba, majd húzza
ki az elektromos hálózatból.
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11. FIGYELEM! Használat közben ne helyezze a készüléket
olyan helyre ahol (1) megsérülhet állat által (2) megsérülhet
az időjárástól.
12. Gyakran olajozza a vágófejet a WELKA által ajánlott
termékkel. A vágófej használat közben felforrósodhat.
13. Tartsa a készüléket száraz helyen.
14. A tisztítást és karbantartást soha ne végezze felügyelet
nélküli kiskorú gyermek.

ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mielőtt bekapcsolja a készüléket távolítsa el a fejvédőt. Dugja be a
vezetékelt villásdugót a 230 Voltos hálózatba amely a készüléken is
fel van tüntetve. A készülék elindításához tolja a kapcsolót „ON”
állásba. Leállításhoz állítsa a kapcsolót az eredeti állásba. A készülék
használata után tekerje össze a kábelt és helyezze az eszközt
biztonságos helyre.
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ÁLLÍTÓCSAVAR

A NYÍRÓFÉSŰ HASZNÁLATA

A vágófej hosszabb méretre állítható a szettben található nyírófésű
bármelyikének felhelyezésével. A nyírófésű könnyen felhelyezhető;
csúsztassa a vágófej fogait a nyírófésűbe és pattintsa a nyírófésűt
lefelé. Eltávolításhoz csak pattintsa le. (A és B ábra).
A nyírófésűk elvezetik a hajat a vágófejhez és ezáltal precíz hosszvágást biztosítanak.
A nyírás hossza a nyírófésű által szabályozható. Használja a táblázatot a hozzávetőleges hossz beállításához. A vágófej különböző
szögben történő tartása, a haj vastagsága és minősége befolyásoltja
a vágás hosszát.

VÁGÓFEJ BEÁLLÍTÁSA

Az ön által vásárolt Andis állítható vágófej beállítása nagyon
egyszerű. A durvától a finom vágásokig bármi beállítható az állítókar
hüvelykujjal történő elmozdításával. A vízszintesen álló pozícióban a
vágófej a finom, rövid vágásokat hajtja végre. (C ábra).

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

Az eszköz belső mechanikája egy gyári tartós kenéssel van ellátva.
Egyéb – a kézikönyv által javasolt karbantartáson kívüli – karbantartásra nincs szükség, kivéve az Andis vagy az Andis által ajánlott
szerviz (WELKA Szerviz, 1037 Bp. Domoszló útja 16.) karbantartások.
Amennyiben a hálózati kábel sérült, úgy azt a gyártó cég, annak
képviselője vagy az erre szakosodott szakember cserélheti az
esetleges veszélyek elkerülése érdekében.
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VÁGÁSI ÚTMUTATÓ
Hozzávetőleges hajhossz
Legrövidebb
Durva

Leírás

Vágás iránya

Alap Andis vágófej

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

1/16" (1.6 mm)
1/32" (0.8 mm)

3/16" (4.8 mm)
1/8" (3.2 mm)

1/8" Nyírófésű

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

1/4" (6.4 mm)
1/8" (3.2 mm)

3/8" (9.5 mm)
1/4" (6.4 mm)

1/4" Nyírófésű

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

3/8" (9.5 mm)
1/4" (6.4 mm)

1/2" (12.7 mm)
3/8" (9.5 mm)

3/8" Nyírófésű

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

1/2" (12.7 mm)
3/8" (9.5 mm)

5/8" (15.9 mm)
1/2" (12.7 mm)

1/2" Nyírófésű

Növekedés irányban 5/8" (15.9 mm)
1/2" (12.7 mm)
Ellenkező irányban

7/8" (22.2 mm)
5/8" (15.9 mm)

5/8” Nyírófésű

Növekedés irányban 3/4" (19.0 mm)
Ellenkező irányban
5/8" (15.9 mm)

1" (25.4 mm)
7/8" (22.2 mm)

3/4" Nyírófésű

Növekedés irányban 7/8" (22.2 mm)
Ellenkező irányban
3/4" (19.0 mm)

1-1/8" (28.6 mm)
1" (25.4 mm)

7/8” Nyírófésű

Növekedés irányban 1" (25.4 mm)
Ellenkező irányban
7/8" (22.2 mm)

1-1/4" (31.8 mm)
1-1/8" (28.6 mm)

1" Nyírófésű

Növekedés irányban 1-1/8" (28.6 mm) 1-3/8" (34.9 mm)
1" (25.4 mm)
1-1/4" (31.8 mm)
Ellenkező irányban
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