
 
 

Bruksanvisning Andis AGR+ & AGRC 

Endast avsedd för kommersiellt bruk 

Marknadförs i Sverige av Parma AB 

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER! 

Vid användning av en elektrisk apparat skall grundläggande 
försiktighetsåtgärder alltid iakttagas, inklusive följande: 
Läs alla anvisningar innan du använder den här apparaten. 
 
FARA 
Reducera risken för elektrisk stöt: 
1. Sträck dig inte efter en apparat som har fallit i vatten. Koppla ur sladden omedelbart. 
2. Använd den inte i badet eller i duschen. 
3. Placera inte och förvara inte apparaten på ställen där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller en vask. 
Placera inte apparaten i eller tappa den inte i vatten eller annan vätska. 
4. Koppla bort apparaten från strömmen före rengöring. 
 
VARNING 
Minska risken för brännskada, brand, 
elstöt eller personskada: 
1. Noga övervakning krävs då denna 
apparat används av, på eller 
nära djur, barn eller invalider. 
 
2. Använd den här apparaten enbart 
för avsedd användning och som det 
beskrivs i den här bruksanvisningen. 
Använd inga tillbehör som inte 
rekommenderats av tillverkaren. 
 
3. Använd aldrig laddaren om den 
har en skadad sladd eller kontakt, 
om den inte fungerar normalt, 
om den har tappats eller blivit 
skadad eller tappats ner i vatten. 
 
4. Håll laddarsladden borta 
från varma ytor. 
 
5. Tappa aldrig eller sätt in något 
föremål i laddarens öppning. 
 
6. Använd inte utomhus 
eller där man använder aerosolsprejprodukter eller där det förekommer syrgastillförsel. 
 
7. Använd inte apparaten med ett 
skadat eller trasigt blad, eftersom 
skär- eller rivsår kan uppstå. 
 
8. Linda inte sladden runt apparaten vid förvaring. Långvarig påfrestning på laddarsladden kan skada sladdens isolering och 
resultera i elektrisk stöt. 
 
9. Undvik kontakt med rörliga blad. 
 
 



SERVICEINFORMATION 
Hur och var man kan få service 
 
INFORMATION • FÖRSTÖR INTE • LÄS NOGGRANT 
Grundandet av vår verksamhet har byggts på principen av service till användaren, både vid utformning av förstklassiga 
produkter och att hålla dem i en kondition för att ge dem långvarig användning. Det är varför vi backar upp vårt rykte att tillverka 
toppkvalitetsprodukter genom att tillhandahålla bästa tänkbara servicefaciliteter för justering och reparationer, vid behov. 
Vänligen, behåll originalförpackningsmaterial och kartong om möjligt, för att underlätta förpackning av produkten om service 
erfordras. 
 
HUR DU FÅR SERVICE NÄR DU BEHÖVER DEN 
Lokalisera närmaste distributör genom att gå till: www.parma.se 
1. När du har lokaliserat en servicestation tar du produkten dit. Gör förpackningen av produkten enklare genom att använda de 
ursprungliga förpackningsmaterialen och kartongen om du har kvar dem. 
2. Om det är nödvändigt att transportera enheten till servicestationen: 
a. Packa den omsorgsfullt i en bra kartong med mycket skrynkelpapper eller annat skyddsmaterial runt den. Tejpa eller knyt 
igen kartongen säkert. 
b. Garantin täcker inte transportskada. Adressera noggrant paketet till närmaste servicestation. Glöm inte att skriva ditt namn, 
returadress, inklusive postnummer. 
c. Ditt postutlämningsställe kan upplysa dig om portokostnad och om möjligheten att förlustförsäkra paketet. 
3. Om du returnerar en klippare ska även bladen följa med. 
4. När du beställer reservdelar eller tillbehör, uppge det servicenummer (eller modellnummer och seriebokstav) som är angivet 
på din produkt. 
 
BEGRÄNSAD GARANTI 
Den här produkten garanteras under ett år från inköpsdatum att vara fri från mekaniska och elektriska defekter vad beträffar 
material och arbete. Tillverkarens skyldighet i följd härav är begränsad till att reparera sådana produkter under 
garantiperioden, under förutsättning att produkten skickats till ett auktoriserat servicecenter. Garantin omfattar inte normal 
nötning av delar eller skada resulterande från något av följande: oaktsam användning eller missbruk av produkten, normal 
nötning och slitage, skada, force majeure, användning av felaktig spänning eller strömstyrka, användning stridande mot 
bruksanvisning eller isärtagning, reparation eller ändring av en person annat än en auktoriserad servicestation. Retur av 
ägarregistreringskort erfordras inte för garantitäckning. 
Den här garantin ger dig specifika legala rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat, provins 
till provins eller jurisdiktion till jurisdiktion. Ingen annan garanti tillhandahålls och till utsträckning förhindrad av 
applicerbar lagstiftning skall företaget inte hållas ansvarigt för någon implicerad garanti om säljbarhet eller lämplighet för visst 
ändamål och är begränsad till den här garantins uppstå, ej heller för tillfälliga skador eller följdskador. 
 
I enlighet med det europeiska lågspänningsdirektivet (73/23/EEC som ändrat av 93/68/EEC) direktivet om elektromagnetisk 
kompatibilitet (89/336/EEC som ändrat av 93/68/EEC) har CE-märkningen fästs på utrustningen. Följande importör och 
distributör har konformitetsdeklarationen på fil: 
Parma AB 
Box 412 
12470 Bandhagen 
Tel: +46(8)773 00 45 
 
Rengöring av skär 
För maximal livslängd, samt för att undvika överhettning bör skären rengöras och smörjas innan varje användning. Stäng av 
motorn, tryck in spärrfjädern och lyft upp skäret. 
Borsta av hår från skäret. För det övre bladet åt sidan utan att lossa på bladfjädern. Applicera en droppe olja på den frilagda 

ytan, för sedan det övre bladet till andra sidan och upprepa processen. Placera också on droppe olja i bladfjäderns spår. Fig 2 
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Underhåll och slipning 
Liksom andra skärande verktyg blir skären slöa av användning. När skäret inte längre klipper mjukt och rent är det nödvändigt 
att slipa dem. 
 
När det blir nödvändigt att slipa, skall skäret skickas till ett auktoriserat servicecenter där godkända metoder, kunskap och 
utrustning finns tillgängliga, så att skärets ursprungliga kvalitet och funktion återställs. Planslipning eller annan slipningsmetod 
som inte passar Andis skärens utformning eller konstruktion är inte tillrådligt. 
 
 
Säkerhets information för laddstationen 



 
1. Metalföremål får ej placeras i laddstationen. 
2. Försök ej ladda andra än avsedda batterier i laddstationen. 
3. Placera ej laddstationen i direkt solljus eller i fuktiga miljöer. 
4. Ladda aldrig ett skadat batteri. 

 
 
 
Läs följande innan laddning 
 

1. Anslut laddstationens sladd till väguttaget. 
2. Klippmaskinen skall vara avstängd vid laddning. 
3. Placera klippmaskinen i laddstället. Notera att batteriet har en utfasad skåra på baksidan så att batteriet inte kan 

placeras åt fel håll i laddstationen. Batteriet kan laddas fristående eller när batteriet sitter i klippmaskinen. 
4. Vid första laddningstillfället bör batteriet laddas i 12 timmar. 
 

 

Laddstationen är utrustad med två LED-lampor som indikerar laddningsstatus 

1. Grönt ljus – batteriet laddas 

2. Grönt snabbt blinkande ljus – batteriet är fulladdat 

3. Grönt långsamt blinkande ljus – laddstationen tömmer batteriet inför laddning. 

4. Grönt blinkande ljus & rött ljus – batteriet står i ”standby” 

 


