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Elektrikli temizlik fırçası

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri
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Değerli Müşterimiz!

Yeni elektrikli temizleme fırçanız derzlerin ve zor ulaşılan yerlerdeki inatçı
kirlerin temizlenmesi için idealdir. 

Değiştirilebilir üç fırça başlığı dakikada yakl. 8.000 dönüşle hızlı ve etkili 
bir temizlik yapılmasını sağlar:

Büyük, yuvarlak fırça başlığı yüzeylerde çalışmak için uygundur.

Küçük konik biçimli fırça başlığı derzler ve zor ulaşılan alanlar için uygundur,
örn. mutfak ve banyodaki armatürler gibi.

4 farklı sertlik derecesine sahip pedli keçe parçası muhtelif yüzeylerin 
ve materyallerin temizlenmesi için uygundur.

Tutamaktaki ergonomik saplı parça sayesinde cihaz elinize her zaman çok 
rahat oturur.

Yeni temizlik fırçanızı güzel günlerde kullanın.

Tchibo Ekibiniz



Güvenlik uyarıları
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Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Elektrikli temizlik fırçası, uygun görülen yüzeylerin ve cisimlerin temizlenmesi 
için tasarlanmıştır. 

Vücut veya hayvan temizliği için uygun değildir.
Cihazı kesinlikle diş fırçası olarak kullanmayın!

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE 

Bu ürün oyuncak değildir. Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması•
sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu yüzden çocukları üründen 
uzak tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Pil yutulursa 2 saat içerisinde •
ağır iç yanmalara neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya 
da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
Pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden
 şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yaralanma UYARISI

Esnek fırça kıllarından dolayı etrafa kir parçacıkları veya temizlik maddeleri•
 sıçrayabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük ile koruyun! Cihazı 
beyazlatıcı veya benzeri tehlikeli kimyasal maddeleri uygulamak için
 kullanmayın.

Çalışma sırasında cihazı uzun saçlardan, bol giysilerden vb. uzak tutun. •
Bunlar dönen parçaların içerisine çekilebilir.

Piller şarj edilmemeli, parçalanmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre•
 yapılmamalıdır.

Eğer ürün içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine•
temas ettirmeyin. Gerektiğinde, temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın 
ve hemen bir doktora başvurun.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Pil bölmesi doğru şekilde kapatılmışsa sıçrama suyuna karşı korumalıdır. Ancak•
cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın. Kullanım sırasında 
ve temizlerken de içine su girmemesine dikkat edin.

Temizleme fırçasıyla işlem yapmak için uygun olmayan hassas yüzeylerde•
 çalışmayın. Fırça başlıklarının sert kılları ve pedleri, örn. cam, araç boyası,
 paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere ya da hasarlara
neden olabilir. 
Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan bir yerinde 
test edin.

Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre•
kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile
 oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

Tüm pilleri her zaman birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, farklı tip veya •
marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip pilleri karıştırmayın. Pilleri değiş -
tirirken kutupların (+/–) doğru olmasına dikkat edin.

Gerektiğinde, pil ve cihazdaki temas yüzeylerini pilleri yerleştirmeden•
 temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça •
vb. kullanmayın.
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Diğer ambalaj içeriği 
(resimde yer almayan parçalar):
• 4x pil 2 yuvarlak yedek

fırça başlığı

Temizleme 
fırçası

4 farklı sertlik
 derecesine sahip
pedler ile keçe
 başlık

Konik biçimli
fırça başlığı

İlk kullanım
Asma bandını sabitleştirme

1.      Kısa halkanın ucunu tutamağın altındaki delikten
çekin.

2.     Uzun halkanın ucunu kısa halkanın arasından 
çekin ve plastik durdurucu kısa halkadan geçene
kadar asma bandını sıkın.
Bu şekilde asma bandı sabitlenir.

Pilleri yerleştirme

1.      Her iki taraftan baskı yüzeyine bastırın 
ve pil bölmesinin kapağını cihazdan çekin.

2.     Birlikte teslim edilen pilleri pil yuvasında gösteril-
diği gibi yerleştirin. 
Bu sırada kutupların doğru olmasına (+/–) dikkat
edin. Conta halkasının temiz, hasarsız ve doğru
konumda olup olmadığını kontrol edin.

3.     Pil yuvası kapağını cihaza hissedilir biçimde
 oturacak şekilde tekrar takın - pil yuvası kapağı
sadece tek bir pozisyonda oturur.

Conta 
halkası

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Fırça başlığı

Ergonomik 
saplı parça ile
tutamak

Pil yuvası 
kapağı

Pil yuvasının açılması
için baskı yüzeyi 

(ön ve arka)

Açma/kapama 
düğmesi

Asma bandı
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Pilleri değiştirme

Fırça başlıkları sadece çok yavaş dönüyor veya artık hiç dönmüyorsa pillerin
değiştirilmesi gerekir. Kullanılmış pilleri aynı tip yeni pillerle önceden açıklandığı
gibi değiştirin.

Kullanım
Fırça başlığı seçme

Uygulamanız için uygun başlığı seçin.m

Fırça başlığını takma / değiştirme

İstediğiniz başlığı aşağıdaki gibi cihaza yerleştirin.m

       Başlık tutamağa çok iyi kilitlenmelidir, yani başlıktaki 
ok tutamaktaki kapalı kilidi göstermelidir.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Fırça başlıklarının sert kılları ve pedleri, örn. cam, araç boyası,•
 paslanmaz çelik, bakır, ahşap vs. gibi hassas yüzeylerde çiziklere 
ya da hasarlara neden olabilir.
Önce temizleme fırçasını temizlenecek zeminin göze çarpmayan 
bir yerinde test edin.

Büyük, yuvarlak
fırça başlığı
büyük yüzeyler
için (örn. fayans
gibi)

Konik biçimli
fırça başlığı
derzler ve zor
ulaşılan yerler
için (örn. arma-
türler, derzler)

Pedli keçe
başlık
sertliğine  göre
tencereler,
 pişirme yüzey-
leri vs. için.

Temizlik fırçasını kullanma

1.      Fırçanın kıllarını (veya keçe başlıktaki pedi) ıslatın ve üzerine gerekirse 
uygun bir temizlik maddesi dökün. Jel veya toz halindeki temizlik maddeleri,
sıvı temizlik maddelerinden daha uygundur. Temizlenecek yüzeye ayrıca
 doğrudan örn. sprey temizleyici de püskürtebilirsiniz.

2.     Cihazı, temizleyeceğiniz yüzeye tutun.

3.     Cihazı kısa süreli açmak için açma/kapama düğmesine basın. 
Fırçanın kılları, siz açma/kapama düğmesini basılı tuttuğunuz sürece titreşir.

       Cihazı sürekli çalışır durumda tutmak için açma/kapama düğmesini
 yukarıya doğru itin. Fırçanın kılları sürekli olarak titreşir.

Çıkarma 

Kilidini açmak içinm

başlığı, okun tutamak-
taki kilit sembolünü
göstereceği şekilde
döndürün ve başlığı
yukarıya doğru çekin.

Yerleştirme

Başlığı, okun tuta-m

maktaki açık kilit
sembolünü göstere-
ceği şekilde takın 
ve kilitlemek için
sola döndürün
(kapalı kilit sem-
bolü).

Yaralanma UYARISI

Esnek fırça kıllarından dolayı etrafa kir parçacıkları veya temizlik•
maddeleri sıçrayabilir. Gerekirse gözlerinizi bir koruyucu gözlük 
ile koruyun! 

Çalışma sırasında cihazı uzun saçlardan, bol giysilerden vb. uzak•
tutun. Bunlar dönen parçaların içerisine çekilebilir.
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4.     Temizleme fırçasını temizlenecek yüzey üzerinde yavaşça hareket ettirin.

5.     Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesini bırakın veya düğmeyi
yeniden aşağı itin.

İpucu: Tutamağı, örneğin erişmesi zor olan yerlerde sıkıca tutamadığınızda veya
yüksek yerlerde çalıştığınızda cihazı asma bandı ile el bileğinize takıp emniyete
alın.

Cihazı temizleme

   Fırça başlıklarını resimde gösterildiği gibi akan sıcak suyun
altında hassas bir temizlik maddesi ile temizleyin. Ardından
duru suyla iyice durulayın.

   Cihazı kaldırmadan önce fırça başlıklarının ve özellikle 
de keçe başlık pedlerinin iyice kurumasını sağlayın.

   Tutamağı hafif nemli bir bezle temizleyin.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Pil bölmesi doğru şekilde kapatılmışsa sıçrama suyuna karşı koruma-•
lıdır. 
Ancak cihazı buna rağmen suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Tutamak içine su girmemesine dikkat edin.

Temizleme için aşındırıcı veya tahriş edici maddeler ve sert fırça, •
vb. kullanmayın.

m

m

m

Teknik bilgiler
Model:                                                 381 835

Piller:                                                 4x LR6(AA)/ 1,5V

Koruma türü:                                      IPX5

1 takım pil ile çalışma süresi:             yakl. 150 dakika

Ortam sıcaklığı:                                  +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:  Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma
 hakkımız saklıdır.

İmha etme
Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller tekrar kullanılabilen değerli malzeme-
lerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva
ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında 
bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine 
ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
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Bilgi
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  yayınlanan  “Sanayi  Mallarının Satış
 Sonrası  Hizmetleri  Hakkında  Yönetmelik” gereği  ürünümüzün Garanti  Belgesiyle
birlikte satılma  zorunluluğu  bulunmamaktadır. Sadece Tchibo  Dünyasına Özel 
satın almış olduğunuz ürün 3 yıl boyunca Tchibo tarafından garanti  kapsamına
alınmıştır.

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.

Tchibo Türkiye

Garanti şartları
Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren başlar ve 3 yıldır. 1.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı  Firmamızın garantisi2.
 kapsamındadır. 

Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre3.
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre,
mala ilişkin arızanın malın servis istasyonuna, servis istasyonunun  olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,  ithalatçısı veya imalat-
çısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının
10 iş günü  içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya  ithalatçı;
malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer  özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin  kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek  malzeme ve işçilik, gerekse montaj4.
 hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep  etmeksizin 
tamiri yapılacaktır. 

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın: Teslim edildiği5.
 tarihinden itibaren, belirlenen  garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
 içerisinde en az dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa
 arızalanmasının yanı sıra, bu  arızaların maldan yararlanmamayı sürekli

 kılması, tamiri için gereken azami sürenin  aşılması, Firmanın servis istasyo-
nunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla  satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzen-
leyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün  bulunmadığının belirlenmesi,
 durumlarında, malın ücretsiz olarak  değiştiril mesini, bedel iadesi veya ayıp
 oranında bedel indirimi talep  edebilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara aykırı  kullanılmasından6.
kaynak lanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

Yasal teminat hakları bu garantiden dolayı kısıtlanmaz.

Teknik destek
Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı

444 2 826
Tchibo Müşteri  Hizmetleri çalışma  saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 saatleri  arasındadır. 
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 381 835
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