
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 104164HB54XIX · 2019-06

Tøjshaver

Brugsanvisning
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Kære kunde!

Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et
bevægeligt skærehoved med ekstra stor skæreflade
og aftagelig afstandsholder. Tøjshaveren fjerner 
fnug og fnuller fra strikvarer – grundigt, skånsomt,
jævnt og ensartet.
Apparatet er nemt at rengøre og takket være 
den kompakte udførelse også ideelt til rejsebrug.

Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet! 

Teamet fra Tchibo

www.tchibo.dk/vejledninger

Indhold
3      Sikkerhedsoplysninger

6      Oversigt (leveringsomfang)

6      Isætning af batterier

7      Anvendelse

8      Rengøring

10     Bortskaffelse

10     Tekniske data



3

Sikkerhedsoplysninger

Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, 
og brug kun produktet som beskrevet i denne brugs-
anvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Anvendelsesformål

Tøjshaveren fjerner fnug og fnuller, •

dvs. den såkaldte pilling i form af 
små kugler, der ofte dannes på 
overflader af stof. Apparatet er udviklet
til privat brug og er ikke egnet til
erhvervsmæssige formål.

FARE for børn og personer med begrænset evne 
til at betjene apparater

Børn må ikke lege med apparatet.•

Opbevar apparatet utilgængeligt 
for børn under 8 år.

Dette produkt må bruges af børn •

fra 8 år og opefter samt af personer
med nedsat fysisk, sensorisk eller 
psykisk funktionsevne eller mangel 
på erfaring eller viden, hvis de er under
opsyn eller er instrueret i sikker brug 
af produktet og har forstået de hermed
forbundne risici. 
Børn må ikke rengøre apparatet, med-•

mindre de er over 8 år og under opsyn. 
Apparatet er vedligeholdelsesfrit.
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Opbevar apparatet utilgængeligt for•

børn.
Emballeringsmaterialer skal opbevares•

utilgængeligt for børn. 
Der er bl.a. risiko for kvælning! 
Batterier kan være livsfarlige ved ind-•

tagelse. Hvis et batteri sluges, kan det
inden for 2 timer medføre alvorlige
indre ætsninger og i yderste konsekvens
døden. Opbevar derfor altid både nye 
og brugte batterier samt selve pro-
duktet utilgængeligt for børn. Hvis du
har mistanke om, at et batteri kan være
blevet slugt eller kommet ind i kroppen
på anden vis, skal du omgående søge
lægehjælp. 

ADVARSEL – risiko for personskader

Ikke-genopladelige batterier må ikke•

oplades, skilles ad, kastes på åben ild
eller kortsluttes. 
Barberknivene er meget skarpe. Pas •

på, at du ikke skærer dig på knivene, når
du tager skærehovedet af. Stik aldrig
fingrene ind i den åbning, der kommer
til syne, når fnugbeholderen tages af.
Tag altid batterierne ud, inden du går 
i gang med at rengøre apparatet, så du
undgår, at motoren starter ved en fejlta-
gelse, da dette kan medføre snitsår,
klemning eller skader på apparatet.
Brug ikke apparatet, hvis det er synligt•

beskadiget. 
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Du må ikke foretage ændringer på •

produktet. Reparationer må udeluk-
kende foretages af et specialværksted.
Usagkyndige reparationer kan medføre
alvorlig fare for brugeren. 

FORSIGTIG – risiko for materielle skader

Apparatet må ikke komme i kontakt •

med fugt. Det må derfor ikke bruges 
på vådt stof. Desuden må apparatet
aldrig nedsænkes i vand.
Tøjshaveren kan evt. beskadige stoffer•

med struktureret overflade eller meget
bløde materialer (fx angorauld). 
Start derfor med at afprøve tøjshaveren
på et ikke-synligt sted på stoffet. 

Tag batterierne ud af apparatet, når •

de er brugt op, eller når du ikke bruger
apparatet mere. Dermed forebygger 
du de skader, der kan opstå, hvis der
løber væske ud af batterierne. 
Udskift altid alle batterier på én gang.•

Brug aldrig en blanding af forskellige
batterityper/-fabrikater eller batterier
med forskellig kapacitet. 
Vær opmærksom på at vende batteri-
erne rigtigt (+/–), når du sætter dem i. 
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Afstandsholder

Beskyttelseshætte

Bevægeligt
skærehoved

Skæreflade

Desuden medfølger (ikke vist på fig.): 
• 2 batterier 
• rengøringspensel

Tøjshaver

Skærholder

Fnugbe-
holder

Låg til
 batterirum

Isætning af batterier
Tøjshaveren kræver to batterier af typen LR6 / 1,5 V. 

1.  Sæt tænd-/slukknappen på 0.

2. Tag låget på batterirummet af ved 
at trække det nedad. 

3. Sæt batterierne i som vist på 
tegningen. Vær opmærksom på at
vende batterierne rigtigt (+/–). 

4. Sæt låget på batterirummet på igen –
det kan kun sættes på, når det vender
rigtigt. Låget skal gå hørbart og mærk-
bart i hak. 

Batterierne skal udskiftes, når motoren på tøjsha-
veren arbejder betydeligt mere støjsvagt end nor-
malt, selvom fnugbeholderen er tom.
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Oversigt (leveringsomfang)
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Anvendelse

1.      Læg det stof, du ønsker at behandle, på et fladt
underlag, og glat det ud. 

2.Træk beskyttelseskappen af tøj-
shaveren og om nødvendigt
afstandsholderen af skæreho-
vedet. 
Skærehovedet kan kun bruges
uden afstandsholder til meget
glatte stoffer, da det i så fald bar-
berer meget tæt ind til overfladen. 

FORSIGTIG – risiko for materielle skader

Brug altid kun tøjshaveren på tørt stof. •
Apparatet må ikke komme i kontakt med
fugt.

Tøjshaveren kan evt. beskadige stoffer med•
struktureret overflade eller meget bløde
materialer. Start derfor på et ikke-synligt
sted på stoffet. 

Ved grovere, uldne over-
flader skal afstandshol-
deren sættes på, så de
små tapper på oversiden
og undersiden af skære-
fladen går i hak.
Afstandsholderen kan
indstilles i tre forskellige
positioner:

1 -       til fine stoffer, kort barberings -
afstand

2 -      til grovere stoffer, middel barbe-
ringsafstand

3 -      til grove stoffer, stor barberings-
afstand

3. Tænd for apparatet ved at sætte 
tænd-/slukknappen på 1. 
Hastigheden kan øges ved at vælge
trin 2.
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4.     Før skærehovedet let hen over stoffet uden at
trykke. Følg altid garnets retning ved strikmønstre.
Barber aldrig mod garnets retning, da det kan
beskadige stoffet. 
Fnug og fnuller bliver ganske enkelt barberet af 
og opsamlet i fnugbeholderen.

5.     Sluk for apparatet efter brug ved at sætte 
tænd-/slukknappen på 0. 

6.     Sæt altid beskyttel-
seskappen på, 
når apparatet 
ikke er i brug. 

Åbningen forneden
på beskyttelses-
kappen skal glide
fast på afstandshol-
derens tap.

Husk at tømme fnugbeholderen i god tid. 
Hvis motoren bliver svagere eller stopper, kan 
det skyldes, at fnugbeholderen er overfyldt.

Rengøring
Tømning af fnugbeholderen

1.  Sluk for apparatet, og tag 
fnugbeholderen af ved at 
trække den nedad.

2. Tøm beholderen.

3. Sæt fnugbeholderen på igen, 
så den går hørbart og mærkbart 
i hak.



9

Rengøring af kabinet og skærehoved

1.      Sluk for apparatet, og tag batterierne ud.

2.     Tag beskyttelseshætten og/eller afstandsholderen
af.

ADVARSEL – risiko for personskade

Tag altid batterierne ud inden rengøring, •
så du undgår, at motoren starter ved en 
fejltagelse, da dette kan medføre snitsår
eller klemning.

Rør aldrig ved knivene. •
Knivene er meget skarpe.

3.     Skru skærefladen af ved at dreje den mod uret.

4.     Træk forsigtigt knivholderen ud af apparatet.

5.     Børst fnugresterne ud med rengøringspenslen.

6.     Sæt knivholderen forsigtigt på plads igen.

7.     Skru skærefladen på igen ved at dreje den med uret,
og sæt afstandsholderen og beskyttelseshætten på.

8.     Tør ydersiden af kabinettet af med en opvredet
klud.
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Bortskaffelse
Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du 
gør brug af de lokale muligheder for indsamling af 
papir, pap og let emballage til genbrug.

Apparater mærket med dette symbol må
ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæs-
sigt forpligtet til at bortskaffe brugte appa-

rater adskilt fra husholdningsaffaldet. Oplysninger om
genbrugsstationer, der tager gratis imod brugte appa-
rater, fås hos din kommune.

Batterier og genopladelige batterier må
ikke smides i skraldespanden! Du er lovmæs-
sigt forpligtet til at aflevere brugte batterier

på et kommunalt indsamlingssted eller i en forretning,
der sælger batterier.

Tekniske data
Model:                                  387 425

Batterier:                             2 x LR6/1,5 V

Omgivelsestemperatur:     +10 til +40 °C

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

Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder
vi os til enhver tid red til tekniske og designmæssige
ændringer.
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