
LCLHasználati és karbantartási útmutató

A képen szereplő termék részleteiben eltérhet a valós eszköztől
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

M A G Y A R

FIGYELEM!        Tűz, égési sérülés, áramütés és 
személyi sérülés elkerülése érdekében:

FIGYELEM! Áramütés elkerülése érdekében:

CSERÉLHETŐ DUGVILLÁS MOEDELLEKHEZ
UNIVERZÁLIS ADAPTER

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. 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. 

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. A töltést kivéve használat után azonnal húzza ki a konnektorból.
5. Húzza ki a hálózatból ha tisztítja, ha tartozékot távolít el róla vagy 
helyez fel.

9. Ne használja a készüléket törött, sérült vágófejjel, fésűvel, mert az 
a bőr sérülését okozhatja.
10. Eltávolításkor kapcsolja a készüléket OFF állásba majd húzza ki a 
hálózatból.
11. Az adapter közvetlen a hálózatba dugja, ne használjon 
hosszabbítót.
12. A nem az Andis vagy a Welka által forgalmazott töltő kábel 
használata tűzveszélyes, áramütést vagy súlyos testi sérülést 
okozhat.
13. Ne próbálja meg szétszedni vagy javítani a kábelt vagy a 
dugvillát mert az áramütést vagy tűzet okozhat. Ha szervizelésre van 
szüksége keresse fel a WELKA szervizt (1037 Bp. Domoszló útja 16.)
14. A készülékhez gyártott akkumulátor nem igényel különösebb 
karbantartást. De mint minden akkumulátor a használat során 
elhasználódik. Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket és benne 
akkumulátort cserélni.
15. A helytelenül megsemmisített akkumulátor súlyos károkat 
okozhat a természetben. Számtalan hely szakosodott az 
akkumulátorok begyűjtéséré és megsemmisítésére. Keresse fel az 
erre szakosodott szervezetet az ön lakóhelyén.
16. FIGYELEM: Ne érintse meg a fém végződéseket fémmel vagy bármely 
testrésszel mert rövidzárlat léphet fel. Gyermekek elől elzárva tartandó. 
A �gyelmeztetések be nem tartása tüzet vagy súlyos sérüléseket 
okozhat. 
17. Tartsa szárazon a készüléket.

1. Vegye ki a készüléket és a töltőt a dobozból.
2. A töltő egység különböző hálózati adapterekkel van szerelve. (A-E ábra)
3. A felhelyezéshez helyezze egy vonalba az adapteren található jelöléseket 
a dugvillán található lyukakkal. Finoman nyomja a dugvillát az adapterre 
amíg az biztonságosan a helyére kattan. Nyomja be a dugvillán található 
gombot és közben finoman emelje fel a dugvillát amíg az leválik az 
adapterről. (F ábra)
4. Dugja a kábelt közvetlen a készülék alján található nyílásba (G ábra) majd 
dugja a villásdugót az elektromos hálózatba.

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

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

ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT

HASZNÁLATI UTMUTATÓ



Az Andis LCL készülék akkumulátor töltője 4.5V-1.2A-ra van kapacitálva. Vegye ki a 
készüléket és az adaptert a csomagolásból. Dugja be az adaptert a 230V-os hálózatba. 
Dugja be a hálózati kábelt a készülékbe. (G ábra) Az akkumulátor töltéséhez a kapcsolónak 
OFF állásban kell lennie. A zöld lámpa kigyulladása jelzi a töltést. Amikor a készülék elérte 
a maximális töltöttséget a zöld fény kialszik.
Az akkumulátor gyárilag nincs feltöltve. Az első töltésnél a maximális hatás érdekében 
töltse a készüléket 3-5 órán keresztül. Maximális töltöttséggel a nyírógép 90 percig 
használható folyamatosan. Az első használat után a készülék 2 órás töltés után már 
használható.

1. Győződjön meg róla, hogy a hálózatban van áram (egy másik készülékkel amiről biztosan 
tudja, hogy működik).
2. Ellenőrizze, hogy az ON/OFF kapcsoló ON állásban van a készüléken.
3. Ellenőrizze, hogy a vezeték teljesen be van dugva a készülékbe. 
4. Ha a töltési hiba nem szűnik meg juttassa el a készüléket az Andishoz vagy a WELKA 
márkaszervizbe (1037-Bp. Domoszló útja 16.) bevizsgálásra, cserére vagy szervizre.

Amennyiben a készülék kikapcsol használat közben csatlakoztassa az adaptert a készülékhez 
így folytathatja a munkát. Ebben az esetben a zöld fény világít a készüléken függetlenül attól, 
hogy a készülék részben vagy teljesen fel van-e töltve. A vezetékes használat során a készülék 
nem töltődik. Használat után tekerje fel a vezetéket és helyezze biztonságos helyre.

A nyírási hossz könnyedén változtatható a nyírófésűk cserélésével. A használatukhoz 
csúsztassa a fésű elejét a nyírófej fogai felé majd pattintsa lefelé a fésű hátsó felét a fej 
végéhez. (H, I ábra). Ezek a fésűk vezetik a hajat a pengékhez és adnak precíz vágást a 
megfelelő hosszhoz. Válassza ki a megfelelő fésút a kívánt hajhossz eléréséhez a táblázat 
segítségével. A haj minősége, vastagsága és a készülék tartási szöge befojásolhatják a vágás 
hosszát. 

Az Andis nyírófejet nagyon könnyen beállíthatja. A finomtól a durva vágásokig csak billentse 
az állítókart a hüvelykujjával felfelé vagy lefelé. A felső pozícióban a pengék a rövid, finom 
vágásokra vannak állítva. 

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.

A tisztítás és felhasználói karbantartást nem végezheti gyermek szülői felügyelet nélkül.
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, 1037-Bp. Domoszló útja 16.) karbantartások.
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          Hozzávetőleges hajhossz  
Leírás Vágás iránya  Legrövidebb  Durva

Alap Andis vágófej Növekedés irányban 1/16" (1.6 mm)  3/16" (4.8 mm) 
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

Növekedés irányban
Ellenkező irányban

 1/32" (0.8 mm)  1/8" (3.2 mm)

1/8" Nyírófésű   1/4" (6.4 mm)  3/8" (9.5 mm) 
 1/8" (3.2 mm)  1/4" (6.4 mm)

1/4" Nyírófésű   3/8" (9.5 mm)  1/2" (12.7 mm) 
 1/4" (6.4 mm)  3/8" (9.5 mm)

3/8" Nyírófésű   1/2" (12.7 mm)  5/8" (15.9 mm) 
 3/8" (9.5 mm)  1/2" (12.7 mm)

1/2" Nyírófésű   5/8" (15.9 mm)  7/8" (22.2 mm) 
 1/2" (12.7 mm)  5/8" (15.9 mm)

3/4" Nyírófésű  7/8" (22.2 mm)  1-1/8" (28.6 mm) 
 3/4" (19.0 mm)  1" (25.4 mm)

1" Nyírófésű  1-1/8" (28.6 mm)  1-3/8" (34.9 mm) 
 1" (25.4 mm)  1-1/4" (31.8 mm)

VÁGÁSI ÚTMUTATÓ

TÖLTÉSI HIBÁK

VEZETÉKES HASZNÁLAT

A NYÍRÓFÉSŰK HASZNÁLATA

A NYÍRÓFEJ BEÁLLÍTÁSA

A NYÍRÓFEJ HŐMÉRSÉKLETE

FELHASZNÁLÓI 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. 
Csepegtessen pár csepp Andis vagy WELKA olajat a vágófej két szélére és közepére (K 
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.

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 L 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. 

1. A készülékben található lithjium-ion akkumulátor nem rendelkezik „memóriával” mint 
a nickel-metal hydride (NiMH), vagy a nickel cadmium (NiCD) akkumulátorok. A 
készülék bármikor feltölthető a teljes szintre vagy használható a teljes töltöttség 
befejezése előtt. Ahogyan a legtöbb újratölthető akkumulátor, a lithium-ion 
akkumulátor is a gyakori használat során adja le a legjobb teljesítményét. 
2. Ha a készüléket hónapokon keresztül nem használja tárolja az akkumulátort majdnem 
lemerült állapotban a maximális élettartam eléréséhez. A teljes lemerítéshez hagyja 
bekapcsolva a készüléket amíg az ki nem kapcsol.
3. Ne tartsa a hajnyírót 10°C alatti vagy 40°C fölötti hőmérsékleten. Ne hagyja nedves 
környezetben.
4. Ne tartsa fűtőtest, radiátor vagy direkt napfény közelében. Az optimális töltés állandó 
hőmérséklet mellett érhető el. Hirtelen hőmérsékletváltozás hatására az akkumulátor 
veszíthet a teljes töltöttségéből.
5. Számtalan tényező befolyásolja az akkumulátor élettartamát. A gyakori használat 
vagy az egy éven túl használt készülék nem nyújtja ugyanazt a teljesítményt amit egy új 
akkumulátor.
6. Az új, de nem használt akkumulátorok nem veszik fel a teljes töltöttséget. Ez normális 
és nem okoz problémát az akkumulátorban vagy a töltőben.
7. Ha előre láthatóan huzamosabb ideig nem fogja használni a készüléket húzza ki a 
hálózatból.

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. 

Amikor a vágófej a folyamatos használat során elhasználódik, érdemes újat 
vásárolni az Andis által ajánlott WELKA szerviztől (WELKA, 1037-Bp. Domoszló 
útja 16.).

GYÁRI ALKATRÉSZ PÓTLÁSA
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A KÉSZÜLÉK HELYES ÚJRAHASZNOSÍTÁSASZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS  

A VÁGÓFEJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LITHIUM-ION AKKUMULÁTOROKHOZ

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!


