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Kedves Vásárlónk!

Új elektromos cipőtisztító keféje ideális eszköz cipőinek tisztítására,
ápolására. Az öt cserélhető fej gyors és hatékony tisztítást tesz lehetővé: 
a kefefej a szennyeződések eltávolítására alkalmas, a szivacsokkal felviheti
a cipőkrémet, a polírozó fej pedig újra ragyogóvá varázsolja a lábbelit.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata,

www.tchibo.hu/utmutatok
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Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. 
Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos cipőtisztító kefe cipők tisztítására és ápolására szolgál. 
A nyers- és velúrbőr cipőket tilos polírozni! 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem
 használható.

VESZÉLY gyermekek esetében 

A termék nem játék! A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek•
nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a
gyermekeket tartsa távol a terméktől. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül•
súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.
Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja,
ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más
módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon
orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A forgó fejek következtében a készülék a szennyeződéseket vagy a tisztító-•
szert szétszórhatja. Szükség esetén óvja ruháját, illetve szemeit egy védő-
szemüveggel! 
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Használat közben tartsa távol a készüléket hosszú hajtól, ékszerektől, •
bő ruházattól és hasonlóktól. Ezek beleakadhatnak a forgó fejekbe. 

Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.•

Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálka-•
hártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa
le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

FIGYELEM – anyagi károk

A készülék megfelelően zárt elemtartó esetén vízálló. A készüléket azonban•
csak egy pillanatra merítse vízbe vagy más folyadékba. A tartós vízbemerítés
károsítja a készüléket.

A kefefej erős sörtéi az érzékenyebb anyagú (pl. lakkbőr) cipők felszínét•
károsíthatják. Először próbálja ki a tisztítókefét a tisztítani kívánt felület 
egy nem feltűnő helyén. A nyers- és velúrbőr cipőket tilos polírozni!

Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor•
elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új•
 elemeket, valamint különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. 
Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/–).

Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit•
az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!

A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószert, illetve•
kemény kefét stb.
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Termékrajz (tartozékok)
tisztítókefe

elemtartó

be-/kikapcsoló gomb

kefefej

szivacsfej
(sötét cipőkrémhez)

polírozó fej
(sötét cipőkhöz)

szivacsfej
(világos cipőkrémhez)

polírozó fej
(világos cipőhöz)

 hajtó -
tengely

További tartozékok 
(kép nélkül):
4 db elem
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Üzembe helyezés
Elemek behelyezése

Elemcsere

Elemcserére akkor lesz szükség, ha a kefefejek csak lassan vagy egyáltalán
nem forognak. Cserélje ki az elhasználódott elemeket ugyanolyan típusúakra,
az előzőekben leírt módon.

Csavarja le a1.
motorról a mar -
kolatot az elemtar-
tóval az óramutató
járásával meg-
egyező irányban.

Helyezze be az2.
 elemeket az elem-
tartóban található
ábra szerint. 

Csavarja vissza3.
ütközésig a motorra
a markolatot az
elemtartóval az
 óramutató járásával
ellentétes irányban.
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Használat
A készülék be- és kikapcsolása

A készülék be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg röviden m

a be-/kikapcsoló gombot.

Fej felhelyezése / cseréje

Felhelyezés

1.  Helyezze fel a kívánt fejet 
a hajtótengelyre. A felhelye-
zéskor ügyeljen arra, hogy 
a fejen hátul és a hajtótenge-
lyen lévő jelölések pontosan
 egymásra mutassanak.

2. Nyomja rá a fejet a hajtóten-
gelyre, amíg az hallhatóan 
és érezhetően be nem kattan.

Levétel

Húzza le a fejet a hajtótengelyről.m

Cipő tisztítása és ápolása

FIGYELEM – anyagi károk

A kefefej erős sörtéi az érzékenyebb anyagú (pl. lakkbőr) cipők
 felszínét károsíthatják. Először próbálja ki a kefefejet a tisztítani
kívánt felület egy nem feltűnő helyén. A nyers- és velúrbőr cipőket
tilos polírozni!
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1. Durvább szennyeződések eltávolítása (kefefej)

A kefefejjel a durvább szennyeződése ket távolíthatja
el a cipőről.

     Vezesse végig a forgó kefefejet a szennyezett
felü leteken, amíg teljesen el nem távolította 
a szennyeződést. 

Tipp: Ha a szennyeződés még nedves, könnyebb egy
nedves kendővel eltávolítani - a kefefejbe csak
beleragadna.

2. Cipőkrém vagy -viasz felvitele (szivacsfejek)

     Tegyen cipőkrémet vagy cipőviaszt színétől
 függően a világos vagy a sötét szivacsfejre. 
A forgó szivacsfej segítségével kenje be 
a cipőt cipőkrémmel vagy viasszal. 

Tipp: A viaszt felhordás előtt melegítse meg egy
kicsit (pl. a napon vagy a fűtőtesten). A megme-
legített viasz jobban eloszlik a cipőn, és jobban
beszívódik a bőrbe. Ezenkívül könnyebb utána 
a cipőt fényesre polírozni. Vegye figyelembe,
hogy a viasz hosszú ideig is szívódhat, míg a
cipőkrémet néhány perc után el kell  távolítani.
Utóbbi gyorsan megszárad, és azután nem
lehet jól bedolgozni.

m

m
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3. Cipő polírozása (polírozó fej)

Polírozás során a cipőápoló szert a bőr pórusaiba
dörzsöli, és ezzel egyidőben eltávolítja a felesleges
viaszt vagy cipőkrémet, így azok nem ragadnak 
a cipőre.

     Színtől függően húzza végig csíkokban a vilá -
gos vagy a sötét forgó polírozó fejet gyorsan 
és finoman a cipőn. Ne nyomja rá a készüléket,
különben lepolírozza a cipőről a felvitt cipő -
ápolót.

Tipp: Ha polírozás után még ápolószer maradványok
láthatók a cipőn, akkor törölje le egyszerűen
egy puha kendővel.

Készülék tisztítása

     Tisztítsa meg a fejeket kímélő tisztítószer rel
meleg, folyó víz alatt. Végül tiszta vízzel
 alaposan öblítse át őket.

     Hagyja alaposan megszáradni a fejeket, mielőtt
elpakolná a készüléket.

     Magát a készüléket egy enyhén nedves ruhával
törölje le.

m

FIGYELEM – anyagi károk

A készülék megfelelően zárt elemtartó esetén vízálló. •
A készüléket azonban csak pár pillanatig merítse vízbe vagy más
folyadékba. A tartós folyadékba merítés károsítja a készüléket.

A tisztításhoz ne használjon súroló hatású vagy maró tisztító-•
szert, illetve kemény kefét stb.

m

m

m
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Műszaki adatok
Modell:                                 393 443

Elemek:                                4 db 1,5 LR6(AA)/1,5 V

Védelmi fokozat:                 IPX5

Üzemidő 
1 készletnyi elemmel:          kb. 2,5 óra

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

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

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki 
és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható
anyagokból kézültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék
 mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási
 hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét 
a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. 
Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az
 illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és
 akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein
vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.



www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

393 443

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18,22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu
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