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Odstraňovač
žmolkov

Návod na použitie
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Vážení zákazníci!

Váš nový, výkonný odstraňovač žmolkov je vybavený
pohyblivou strihacou hlavou s výnimočne veľkou
strihacou plochou a demontovateľným dištančným
prvkom. Odstraňuje žmolky a uzlíky z pleteniny -
dôkladne, šetrne a rovnomerne.
Ľahko sa čistí a vďaka kompaktnému tvaru je vhodný
aj na cesty.

Želáme vám veľa radosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a vý -
robok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Účel použitia

Odstraňovač žmolkov odstraňuje žmolky,•

resp. uzlíky, ktoré sa vytvárajú na 
textíliách, tzv. žmolkovanie. Prístroj je
koncipovaný na domáce použitie a nie 
je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti a osoby s obmedzenou
schopnosťou obsluhovať prístroje

Deti sa nesmú hrať s prístrojom. •

Deti mladšie ako 8 rokov udržujte 
mimo dosahu prístroja.

Tento prístroj smú používať deti od•

8 rokov a osoby s obmedzenými fyzic-
kými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatkom
 skúsenosti a/alebo znalostí len za pred-
pokladu, že sú pod dozorom alebo boli
poučené o bezpečnom používaní prí-
stroja a pochopili nebezpečenstvá, 
ktoré z toho vyplývajú. 
Čistenie prístroja nesmú vykonávať deti,•

smú ho vykonávať iba ak sú staršie ako
8 rokov a len za predpokladu, že budú
pod dozorom. 
Prístroj si nevyžaduje žiadnu údržbu. 
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Uložte prístroj na miesto mimo dosahu•

detí.
Zabráňte prístupu detí k obalovému•

materiálu. 
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo
 udusenia!
Prehltnutie batérií môže byť životune-•

bezpečné. Pri prehltnutí batérií môže 
v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu
 vnútornému poleptaniu a usmrteniu. 
Nielen nové, ale aj vybité batérie 
a výrobok preto uschovávajte mimo
dosahu detí. Pri podozrení na prehltnu -
tie batérie alebo na iný spôsob jej prie-
niku do tela okamžite privolajte zdra -
votnícku pomoc.

VAROVANIE pred poranením

Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať,•

hádzať do ohňa alebo skratovať. 
Strihacie nože sú veľmi ostré. Pri odstra-•

ňovaní strihacej hlavy dávajte pozor 
na to, aby ste sa na nej neporanili. Nikdy
nezasahujte do otvorov, ktoré sa odkryjú
po odstránení nádobky na žmolky. Pred
čistením prístroja vyberte batérie, pre-
tože tak zabránite náhodnému spusteniu
motora a vylúčite nebezpečenstvo pore-
zania, pomliaždenia alebo poškodenia
prístroja.
Prístroj neuvádzajte do prevádzky pri•

viditeľných známkach poškodenia.
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Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny.•

Opravy prístroja zverte len špecializo-
vanej opravovni. Neodborné opravy
môžu vážne ohroziť používateľa.

POZOR – Vecné škody

Chráňte prístroj pred vlhkosťou. •

Nepoužívajte ho na vlhkých textíliách.
Nikdy neponárajte prístroj do vody.
Odstraňovač žmolkov môže poškodiť•

štruktúrované textílie alebo veľmi
mäkký materiál, ako napr. mohér. 
Preto začínajte s ošetrovaním 
na skrytom mieste na textílii. 

Vyberte batérie z prístroja, keď sú•

vybité, alebo keď nebudete prístroj
dlhšie používať. Zabránite tak škodám,
ktoré môžu vzniknúť pri ich vytečení. 
Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne.•

Nekombinujte rôzne typy a značky
batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
Pri vkladaní batérií dbajte na správnu
polaritu (+/-).
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Ďalší obsah balenia (bez vyobrazenia): 
• 2 batérie
• štetec na čistenie

Vloženie batérií
Odstraňovač žmolkov je napájaný dvoma batériami 
typu LR6/1,5 V. 

1.  Prepnite príp. spínač zap./vyp. 
do polohy 0.

2. Odsuňte kryt priehradky na batérie
nadol.

3. Vložte batérie podľa obrázka. Dbajte
pritom na správnu polaritu (+/-).

4. Kryt priehradky na batérie opäť
nasaďte - dá sa nasadiť len v jednej
pozícií. Musí sa počuteľne a citeľne
zaistiť.

Výmena batérií je potrebná, ak sa výrazne stíši
chod motora odstraňovča žmolkov, hoci nádoba
na žmolky je prázdna.
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Prehľad (obsah balenia)

Dištančný prvok

Ochranná krytka

pohyblivá
strihacia hlava

Strihacia plocha

Odstraňovač
žmolkov

Držiak čepelí

 nádobka 
na žmolky

kryt priehradky
na batérie
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Používanie

1. Položte ošetrovanú textíliu na rovný podklad 
a vyhlaďte ju.

2. Stiahnite ochrannú krytku zo
 strihacej hlavy a príp. od stráň te
aj dištančný prvok. Strihacia
hlava bez dištančného prvku 
je vhodná len na veľmi hladké
 textílie, pretože strihá tesne 
nad povrchom. 

POZOR – Vecné škody

Ošetrujte len suché textílie. •
Chráňte prístroj pred vlhkosťou.

Odstraňovač žmolkov môže poškodiť •
štruktúrované textílie alebo veľmi mäkký
materiál. Preto začínajte s ošetrovaním 
na skrytom mieste na textílii. 

Pri hrubších vlnených
povrchoch  nasaďte diš-
tančný prvok tak, aby
sedel pevne na zaisťova-
cích výstupkoch nad 
a pod strihacou plochou.
Dištančný prvok umož-
ňuje nastavenie v troch
polohách:

1 –       na jemné textílie, menšia 
vzdialenosť pri odstraňovaní,

2 –      na hrubšie textílie, stredná 
vzdialenosť pri odstraňovaní,

3 –      na hrubé textílie, veľká vzdia -
lenosť pri odstraňovaní.

3.        Na zapnutie prístroja posuňte
spínač zap./vyp. do polohy 1. 
Pre vyššiu rýchlosť vyberte
stupeň 2.
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4.     Zľahka posúvajte strihaciu hlavu po ošetrovanom
povrchu, nepritláčajte ju. Pri pletených vzoroch
kopírujte smer vlákien. Neodstraňujte žmolky 
proti smeru vlákien, mohli by ste poškodiť textíliu.
Žmolky a uzlíky sa odstránia a zachytia v nádobke
na žmolky.

5.     Na vypnutie prístroja po použití posuňte spínač
zap./vyp. do polohy 0. 

6.     Pri nepoužívaní vždy
nasaďte ochrannú
krytku.

Výrez na spodnej
strane ochrannej
krytky sa musí
nasunúť na zaisťo -
vací výstupok
dištančného prvku.

Včas vyprázdňujte nádobku na žmolky. 
Pri poklese výkonu motora alebo jeho zastavení
môže byť príčinou preplnená nádobka na žmolky.

Čistenie
Vyprázdnenie nádobky na žmolky

1.  Vypnite prístroj a stiahnite
nádobku na žmolky nadol.

2. Vyprázdnite nádobku.

3. Opäť nasuňte nádobku na žmolky,
kým sa počuteľne a citeľne
nezaistí.
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Čistenie telesa a strihacej hlavy

1.      Vypnite prístroj a vyberte batérie.

2.     Odstráňte dištančný prvok, resp. ochrannú krytku.

VAROVANIE pred poraneniami

Pred čistením vyberte batérie, pretože tak•
zabránite náhodnému spusteniu motora 
a vylúčite nebezpečenstvo porezania 
a pomliaždenia.

Nedotýkajte sa nožov. Sú veľmi ostré.•

3.     Odskrutkujte strihaciu plochu proti smeru
 hodinových ručičiek. 

4.     Opatrne vytiahnite držiak čepelí z prístroja.

5.     Štetcom na čistenie odstráňte zvyšky žmolkov. 

6.     Opatrne znovu nasaďte držiak čepelí.

7.     Naskrutkujte opäť strihaciu plochu v smere 
hodinových ručičiek a nasaďte dištančný prvok 
a ochrannú krytku.

8.     Teleso poutierajte navlhčenou handričkou.
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Likvidácia
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené 
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým
sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu.
Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky
a ľahkých obalov.

Prístroje ktoré sú označené týmto symbolom,
sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať
staré prístroje oddelene od domového odpadu.
Informácie o zberných dvoroch, ktoré odobe-
rajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne
vaša obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového
odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať
staré batérie a akumulátory v zbernom dvore
vašej obecnej alebo mestskej správy alebo 
v špecializovanej predajni, ktorá predáva
batérie.

Technické údaje
Model:                                  387 796

Batérie:                                2 x LR6/1,5 V

Teplota prostredia:             +10 až +40 °C

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

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme 
právo na technické a optické zmeny na výrobku.



www.tchibo.sk/navody

Číslo výrobku:

387 796

Made exclusively for:          

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