
Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka do usuwania zmechaceń 4  w  1 usuwa
kłaczki i węzełki, które powstają na powierzchni dzianin,
bluz, kurtek, a także materiałów obiciowych – dokładnie,
deli katnie i równomiernie. Za pomocą nasadki szczote cz -
kowej można oczyścić materiał z  usuniętych kłaczków,
węzełków, włosów itp.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego produktu!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub
 uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Golarka do usuwania zmechaceń odcina kłaczki oraz 
węzełki (skupiska splątanych włókienek), które tworzą 
się na powierz chni tkanin w wyniku tzw. pillingu (zwanego
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 14637FV05X02IX · 2019-04 · 375 573

Golarka do usuwania
zmechaceń 4 w 1

Instrukcja użytkowaniapl



potocznie  mechaceniem), a następnie usuwa oddzielone
kłaczki, węzełki i włosy. Golarka do usuwania zmechaceń 
nie nadaje się do materiałów tekstylnych o wyraźnej fakturze,
takich jak dzianiny ze wzorem  warkocza lub tkaniny hafto-
wane, ani do tkanin delikatnych, takich jak koronki. Produkt
zaprojektowano do użytku pry watnego i nie nadaje się do
celów komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego•
dostępu. 

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

UWAGA – szkody materialne

Należy zachować dużą ostrożność podczas pracy z nasad-•
kami grzebieniowymi; zawsze zaczynać od nasadki z naj-
mniejszym rozstawem ząbków i w razie potrzeby zmienić 
ją na nasadkę o większym rozstawie ząbków.

Golarka do usuwania zmechaceń może spowodować uszko-•
dzenie materiałów strukturyzowanych lub bardzo miękkich,
takich jak np. wełna angorska. Dlatego usuwanie kła czków
należy rozpoczynać w niewidocznym miejscu tkaniny. 

Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących•
środków czyszczących ani twardych szczotek itp. 

Czyszczenie

Przetrzeć golarkę lekko zwilżoną szmatką.m

Potrzeć nasadką szczoteczkową o dłoń, aby usunąć kłaczki,m

włosy itp. Przesuwać golarkę po dłoni w kierunku prze-
ciwnym do kierunku usuwania zmechaceń z  tkaniny.



Widok całego zestawu (zakres dostawy)

miejsce mocowania nasadek

uchwyt

nasadka grzebieniowa o dużym
 rozstawie ząbków (ciemnoszara)
do większych węzełków: np. wełna

nasadka grzebieniowa o małym
 rozstawie ząbków (jasnoszara)

do małych, delikatnych węzełków: np. jed-
wab, delikatna bawełna, wiskoza, poliamid

Nasadka szczoteczkowa
do usuwania oddzielonych kłaczków,

 węzełków, włosów itp.

nasadka grzebieniowa o średnim
 rozstawie ząbków (średnioszara)

do średnich węzełków:
np. kaszmir, wełna merynoska, dżersej,

polar, tkaniny poliestrowe

suwak blokujący

Golarka do
usuwa nia 
zmechaceń

Nasadki

Woreczek do przechowywania (nie ujęto na ilustracji)



Użytkowanie

Mocowanie nasadki

Wybrać odpowiednią nasadkę.1.

Obrócić nasadkę tak, aby zatrzask w tylnej części nasadki2.
znalazł się na górze. 
Dzięki temu można zaczepić zaczep o zatrzask w miejscu
mocowania nasadki.

Nałożyć nasadkę 3.
w miejscu jej mocowania 
i docisnąć, aż zablokuje
się w sposób słyszalny 
i wyczuwalny.

zaczep

zatrzask

Zalecamy rozpocząć usuwanie zmechaceń od nasadki•
o małym rozstawie ząbków do delikatnych tkanin, aby
uniknąć ich uszkodzenia. Jeśli nie wszystkie węzełki
zostały usunięte, należy użyć nasadki grzebieniowej 
o większym rozstawie ząbków.

Należy zawsze zaczynać od mało widocznego miejsca•
materiału.

Wykonywać czynność powoli, ostrożnie i bez dużego•
nacisku.



Odcinanie węzełków

Rozłożyć zmechacony materiał na równym podłożu 1.
i wygładzić go ręką.

Położyć jedną rękę na2.
materiale, aby go naprę -
żyć; delikatnie, z niewiel -
kim naciskiem przesuwać
nasadkę grzebieniową
w kierunku od dłoni po
powierzchni zmechaco-
nego materiału.

Usunąć węzełki z nasadki i materiału.3.

Zmienić położenie ręki i postępować zgodnie z powyższym4.
opisem do czasu usunięcia wszystkich węzełków.

Usuwanie kłaczków, węzełków i włosów

Założyć nasadkę szczoteczkową w sposób opisany w  roz-1.
dziale „Mocowanie nasadki”.

Położyć jedną rękę na materiale, aby go naprężyć; delikat -2.
nie, z niewielkim naciskiem przesuwać nasadkę szczotecz-
kową w kierunku od dłoni po obszarze, który ma zostać
oczyszczony.

Co pewien czas pocierać nasadką szczoteczkową o dłoń,3.
aby usunąć kłaczki, włosy itp. Przesuwać golarkę po dłoni
w kierunku przeciwnym do kierunku usuwania zmechaceń
z  tkaniny.

Zmienić położenie ręki i postępować zgodnie z powyższym4.
opisem do czasu usunięcia wszystkich kłaczków, węzełków 
i włosów.



Zdejmowanie nasadki

Przesunąć suwak bloku-m

jący do przodu i ostrożnie
zdjąć nasadkę. 

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe mate-
riały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości 
i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Produkt należy usunąć zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
w  lokalnym urzędzie gminy lub miasta.
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