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Bruksanvisning sv



Kära kund!

Gravera din kärastes namn på kärlekslåset!

Vårt tips: Lär dig först att hantera pennan genom att öva på en gammal bit metall,
trä eller glas, helst av samma storlek som kärlekslåset. Testa även skrivstilen samt
bokstävernas storlek och fördelning. För gravyrpennan med lätt tryck över ytan.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya gravyrpenna.

Ditt Tchibo-team



Användning
Lägga i batterierna

Skruva av locket till batterifacket längst bak på gravyrpennan.1.

Sätt 2 batterier i batterifacket enligt bilden (se ”Tekniska data”). 2.
Se till att polerna vänds åt rätt håll (+/–)

Skruva fast locket till batterifacket på gravyrpennan igen.3.

Gravyr
Gör en skiss. Tänk i synnerhet på vilket utrymme som behövs.•

Öva på en gammal metall-, trä- eller glasbit. •

Gör helst gravyren i ett svep utan långa pauser.•

Greppa gravyrpennan på samma sätt som en kulspetspenna. Tryck på knappen påm

produkten med pekfingret och för gravyrspetsen långsamt och jämnt med lätt tryck
över den yta som ska bearbetas.



Tekniska data
Artikelnummer:                          385 016

Batterier:                                     2x LR03 (AAA)/1,5 V

Motor:                                          Spänningsförsörjning:        3,0 V 

                                                Varvtal vid tomgång:          23000 min-1

                                                Ändrad rotationsriktning:  nej

Omgivningstemperatur:            Användning:                        +10 till +40 °C

Made exclusively for:                 Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.se

Artikelnummer: 385 016



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att förhindra att person- eller material-
skador uppstår av misstag får produkten endast användas på det sätt som beskrivs i
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 
Om du ger produkten till en annan person ska bruksanvisningen också följa med.

Användningsområde
Produkten används för gravyr på hårda, släta ytor, t.ex. på metall, glas och trä. 
Produkten är avsedd för privat bruk och lämpar sig inte för kommersiell användning.

Produkten får endast användas i det syfte som beskrivs här. 
Den får absolut inte användas på kroppen.

FARA för barn
Produkten är ingen leksak! Barn får endast använda produkten under uppsikt av en•
vuxen. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Håll smådelar som kan sväljas och
förpackningsmaterial borta från barn. De utgör bl.a. en kvävningsrisk! 

Batterier kan utgöra livsfara om de sväljs. Om en person råkar svälja ett batteri kan det•
leda till allvarliga invärtes frätskador inom loppet av 2 timmar och till dödsfall. Förvara
därför både nya och förbrukade batterier samt själva produkten utom räckhåll för
barn. 



Kontakta genast läkare om du misstänker att en person har svalt ett batteri eller på
annat sätt fått i sig det.

VARNING för personskador
Innan du använder produkten måste du kontrollera att alla rörliga komponenter fungerar•
utan problem och inte sitter fast, samt att inga delar har gått av eller har skador som
påverkar produktens funktion. Använd inte produkten om den har synliga skador eller
om den har fallit i golvet.

Håll fingrarna, håret osv. på avstånd från det roterande tillbehöret. Produkten får inte•
användas på kroppen!

Produkten får inte användas av personer som inte vet hur den ska hanteras resp. som•
inte har läst bruksanvisningen.

Se till att produkten inte slås på av misstag. •

Använd bara felfria tillbehör.•

För din egen säkerhet får du endast använda tillbehör och extrautrustning som anges •
i bruksanvisningen eller som rekommenderas eller anges av verktygets tillverkare. 
Om du använder andra tillbehör än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
finns det risk för att du skadas.

Utför inga modifieringar av produkten. Reparationer av produkten får endast utföras•
av en specialverkstad. 



Använd aldrig ett elverktyg om strömbrytaren är trasig. Ett elverktyg som inte längre•
kan startas eller stängas av är farligt och måste repareras.

Om ett batteri har läckt bör du undvika kontakt med hud, ögon och slemhinnor. •
Tvätta angripen hud med vatten och uppsök genast läkare.

Batterierna får inte laddas, tas isär, kastas i öppen eld eller kortslutas.•

Produkten får inte användas i explosiv miljö.•

VAR FÖRSIKTIG – risk för materiella skador
Skydda produkten mot fukt. Doppa den inte i vatten eller andra vätskor. •

Skydda batterierna mot stark värme. Ta ut batterierna ur produkten om de blivit svaga•
eller om produkten inte ska användas under en längre period. Då undviker du skador
som kan uppstå om ett batteri skulle börja läcka.

Byt alltid ut samtliga batterier vid samma tillfälle. Blanda aldrig gamla och nya batterier,•
olika batterityper, batterimärken eller batterier med olika kapacitet.

Rengör batteri- och apparatkontakterna vid behov innan du lägger i batteriet i batteri-•
facket. Risk för överhettning! Var noga med att batterierna sätts i med polerna åt rätt
håll (+/–).



Rengöring

Rengör alltid produkten direkt efter användning om möjligt. Håll i synnerhet m

strömbrytaren ren från damm och smuts.

Borsta bort damm och liknande med en pensel eller mjuk borste. Handtaget kanm

även torkas av med en fuktad trasa.

Avfallshantering
Avfallhantera förpackningen. Lämna papper, papp och lättviktsförpackningar till din
lokala återvinningsstation.

Produktermärkta med denna symbol samt uppladdningsbara batterier och
icke uppladdningsbara batterier får inte slängas i hushållssoporna! Du är
enligt lag skyldig att sortera elavfall separat från hushållsavfall och antingen
slänga tomma batterier och uppladdningsbara batterier i kommunens batteri-
holkar eller lämna tillbaka dem i den butik där du köpt dem. 

VAR FÖRSIKTIG – risk för materiella skador

• Använd inga rengörings- eller lösningsmedel eftersom de kan angripa 
produktens plastdelar.


