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Noppborttagare

Bruksanvisning
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Kära kund!

Din nya, effektiva noppborttagare har ett rörligt
rakhuvud med en extra stor noppborttagningsyta 
och en avtagbar distansring. Den avlägsnar noppor
och små knutar från stickade plagg – grundligt,
skonsamt och jämnt.
Produkten är lätt att rengöra och är optimal att 
ha med på resan tack vare sin kompakta form.

Vi önskar dig mycket nöje med produkten! 

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar
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Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant! För att
förhindra att person- eller materialskador kan uppstå 
av misstag får produkten endast användas på det sätt
som beskrivs i bruksanvisningen. 

Användningsområde

Noppborttagaren avlägsnar noppor •

och små knutor, så kallad pilling, som
bildas på textila material. Produkten 
är utformad för privat bruk och lämpar
sig inte för kommersiellt bruk.

FARA för barn och för personer med nedsatt 
förmåga vid hantering av apparater

Barn får inte leka med produkten. •

Håll produkten utom räckhåll för 
barn under 8 år.

Produkten kan användas av barn •

från 8 år och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller intellektuell 
förmåga, eller med bristande erfarenhet
eller kunskap, om de är under uppsikt
eller undervisas i hur produkten
används på ett säkert sätt och förstår
vilka faror som är förknippade med
användningen av produkten. 
Barn får inte rengöra produkten •

såvida de inte är över 8 år och 
rengör den under uppsikt. 
Produkten är underhållsfri.
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Förvara produkten utom räckhåll •

för barn.
Håll förpackningsmaterialet utom •

räckhåll för barn. 
Det 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

Batterierna får inte laddas, tas isär,•

kastas i öppen eld eller kortslutas. 
Rakbladen är mycket vassa. Var försiktig•

när du monterar av rakhuvudet 
så att du inte skadar dig. Vidrör aldrig
öppningen som blir synlig när du 
har tagit av noppbehållaren. När du 
ska rengöra produkten tar du först ur
batterierna för att undvika att du av
misstag sätter igång motorn och ris-
kerar att skära, klämma dig, eller 
skada produkten.
Använd inte produkten om den har •

synliga skador.
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Utför inga modifieringar av produkten.•

Produkten får bara repareras av en 
kvalificerad verkstad. Felaktiga repara-
tioner kan innebära betydande risker
för användaren. 

VAR FÖRSIKTIG - risk för materiella skador

Produkten får inte komma i kontakt •

med fukt. Använd den därför inte på 
fuktiga textilier. Sänk aldrig ner appa-
raten i vatten.
Noppborttagaren kan skada tyger med•

struktur eller mycket mjuka material 
(t.ex. angoraull). Börja därför med att 
ta bort nopporna på ett område av 
tyget som inte syns. 

Ta ut batterierna ur apparaten när de •

är förbrukade eller om du inte kommer
att använda produkten under en längre
tid. Då undviker du skador som kan
uppstå om ett batteri skulle börja läcka.
Ersätt alltid samtliga batterier på•

samma gång. Använd inte olika batteri-
typer eller batterimärken, eller batterier
med olika kapacitet. 
Var noga med att batterierna sätts 
i med polerna åt rätt håll (+/–).
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Distansring

Skyddslock

rörligt
rakhuvud

Noppningsyta

Levereras med följande tillbehör 
(ej avbildade): 
• 2 batterier 
• rengöringspensel

Noppborttagare

Bladhållare

Nopp-
behållare

Batterifack-
lock

Lägga i batterier
Noppborttagaren drivs med två batterier av 
typen LR6/1,5 V. 

1.  Skjut på-/Av-reglaget till läge 0.

2. Dra batterifacklocket nedåt för 
att avlägsna det. 

3. Sätt i batterierna enligt bilden. 
Försäkra dig om att polerna är 
rättvända (+/–).

4. Sätt på batterifacklocket igen. Det 
kan bara sättas på i en position. Du
måste höra och känna att det klickar 
i rätt position. 

Batterierna måste bytas när noppborttagarens
motor arbetar hörbart tystare trots att noppbe-
hållaren är tom.
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Översikt (följande delar ingår)
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Användning

1.      Lägg tyget som ska behandlas på ett jämnt
underlag och släta ut det.

2.Ta av noppborttagarens skydds-
lock, och ta vid behov även av 
distansringen från rakhuvudet. 
Rakhuvudet ska bara användas
utan distansringen om tyget 
du ska behandla är mycket slätt
eftersom huvudet arbetar mycket
nära tygytan. 

VAR FÖRSIKTIG – materiella skador

Behandla bara torra textilier. •
Produkten får inte komma i kontakt 
med fukt.

Noppborttagaren kan skada tyger med•
struktur eller mycket mjuka material. 
Börja därför med att behandla ett område
av materialet som inte syns. 

Om du noppar grövre 
ullmaterial monterar 
du på distansringen 
så att den sitter ordent-
ligt fast på snäppfästena
över- och under nopp-
ningsytan. Distansringen
kan ställas in i tre lägen:

1 -       för fina textilier, noppar nära ytan

2 -      för grövre textilier, noppar på
medelavstånd från ytan

3 -      för grova textilier, noppar på 
det längsta avståndet från ytan

3. Skjut på-/Av-reglaget till 1 för 
att starta produkten. För snabbare
hastighet väljer du läge 2.
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4.     För rakhuvudet lätt över materialet som ska
behandlas. Tryck inte ner noppborttagaren på 
materialet. Följ stickmönstret när du behandlar 
stickade mönster. Noppa inte mot stickmönstret
eftersom detta kan skada materialet. 
Noppor och små knutar noppas bort och leds ner 
i noppbehållaren.

5.     Efter användning skjuter du på-/Av-reglaget till 0
för att stänga av produkten. 

6.     Sätt alltid på skydds-
locket när du har
noppat klart.

Se till att öppningen
längst ner på skydds-
locket glider på 
distanshållarens
snäppfäste.

Töm noppbehållaren innan den blir överfull. 
Om motorn arbetar svagare eller slutar arbeta
kan det bero på att noppbehållaren är överfull.

Rengöring
Tömma noppbehållaren

1.  Stäng av produkten och dra nopp-
behållaren nedåt för att ta av den.

2. Töm behållaren.

3. Skjut noppbehållaren på plats
igen. Du ska känna att den klickar
i och höra ett klickljud.
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Rengöra huset och rakhuvudet

1.      Stäng av produkten och ta ur batterierna.

2.     Ta vid behov av skyddslocket och distansringen.

VARNING för personskador

Vid rengöring tar du först ut batterierna •
för att undvika att du av misstag aktiverar
motorn och därmed riskerar att skära eller
klämma dig.

Vidrör inte rakbladen. De är mycket vassa.•

3.     Skruva av noppningsytan motsols.

4.     Dra försiktigt ut bladhållaren ur produkten.

5.     Borsta ur nopprester med hjälp av rengörings-
penseln.

6.     Sätt försiktigt tillbaka bladhållaren.

7.     Skruva på noppningsytan medsols igen, och sätt 
på distansringen samt skyddslocket.

8.     Torka av husets utsida med en fuktig trasa.
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Avfallshantering
Avfallssortera förpackningen. Utnyttja därför de insam-
lingsmöjligheter som kommunen erbjuder för papper,
papp och lättviktsförpackningar.

Produkter, märkta med denna symbol, 
får inte slängas i hushållssoporna! Elektriskt
och elektroniskt avfall ska enligt lag källsor-

teras. Information om inlämningsställen som tar emot
elektriskt och elektroniskt avfall lämnas av din kommun.

Laddbara och icke-laddbara batterier får
inte slängas i hushållssoporna! Du är enligt 
lag skyldig att lämna in tomma laddbara och

icke laddbara batterier till angivna inlämningsställen 
i din kommun. Butiker som säljer batterier tar också
emot använda batterier.

Tekniska data
Modell:                                 387 425

Batterier:                             2 x LR6/1,5 V

Omgivningstemperatur:     +10 till +40°C

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

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förbättringar
och optiska ändringar av produkten i takt med pro-
duktutvecklingen.

Artikelnummer: 387 425
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