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Odstraňovač
žmolků

Návod k použití
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Vážení zákazníci, 

tento nový odstraňovač žmolků je obzvlášť výkonný.
Je vybavený pohyblivou střižnou hlavou s obzvlášť
velkou střihací plochou a snímatelným distančním
nástavcem. Odstraňovač žmolků zbaví pleteniny 
uzlíků a žmolků – důkladně, šetrně a rovnoměrně.
Odstraňovač žmolků se snadno čistí a je díky svému
kompaktnímu tvaru ideální také na cesty.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte
tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Účel použití

Odstraňovač žmolků odstraňuje žmolky•

nebo uzlíky, které se tvoří na textiliích,
takzvaný pilling. Je koncipován k sou-
kromému použití a není vhodný ke
komerčním účelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby 
s omezenou schopností ovládání přístrojů

S přístrojem si děti nesmí hrát. Přístroj•

uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.

Tento přístroj smí používat děti starší•

8 let a osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schop-
nostmi nebo nedostatkem zkušeností
a/nebo vědomostí, pokud jsou pod
dohledem nebo pokud jim bylo vysvět-
leno, jak se s přístrojem bezpečně
 manipuluje a když pochopily, jaká jim 
při používání přístroje hrozí nebezpečí. 
Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou•

 případu, že jsou starší než 8 let a jsou
během čištění pod dozorem. 
Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
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Uchovávejte přístroj na místě, které je•

pro děti nepřístupné.
Obalový materiál udržujte mimo dosah•

dětí. 
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
Baterie mohou být v případě spolknutí•

životu nebezpečné. Pokud dojde ke
spolknutí baterie, může to vést během
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání
vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte
proto nové i použité baterie a výrobek
mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že
došlo ke spolknutí baterie, resp. že se
baterie nějakým jiným způsobem
dostala do těla, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat,•

 vhazovat do ohně nebo zkratovat.
Střihací nože jsou velmi ostré. Pozor,•

abyste se o ně při snímání střižné hlavy
neporanili. Nikdy nesahejte do otvoru,
který je vidět po sejmutí nádobky na
žmolky. 
Než začnete přístroj čistit, vyjměte
baterie, abyste zabránili náhodnému
spuštění motoru, a tím nebezpečí
řezných poranění, zhmoždění nebo
poškození přístroje.
Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje•

viditelná poškození.



5

Neprovádějte na výrobku žádné změny.•

Případné opravy přístroje nechávejte
provádět v odborném servisu. Neodbor-
nými opravami se uživatel vystavuje
značným rizikům. 

POZOR na věcné škody

Odstraňovač žmolků nesmí přijít do kon-•

taktu s vlhkostí. Nepoužívejte jej proto
na vlhkých textiliích. Přístroj také nikdy
neponořujte do vody.
Odstraňovač žmolků by mohl poškodit•

strukturované textilie nebo velmi měkký
materiál, jako je např. angorská vlna. 
Proto s odstraňováním žmolků začněte
na skrytém místě textilie. 

Vyjměte baterie z přístroje, když jsou•

vybité nebo když nebudete přístroj delší
dobu používat. Předejdete tak škodám,
ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie
vytekly.
Vždy vyměňujte současně všechny•

baterie. Nepoužívejte různé typy ani
značky baterií nebo baterie s různou
kapacitou. 
Při vkládání baterií dbejte na správnou
polaritu (+/–).
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distanční nástavec

pohyblivá
střihací hlava

střihací plocha

Další rozsah dodávky (není zobrazen): 
• 2 baterie
• štěteček na čištění

odstraňovač 
žmolků

držák střihacích nožů

nádobka
na žmolky

víko přihrádky
na baterie

Vložení baterií
K provozu odstraňovače žmolků jsou zapotřebí dvě 1,5 V
baterie typu LR6. 

1.  Vypínač případně posuňte do polohy 0.

2. Víko přihrádky na baterie stáhněte
směrem dolů. 

3. Vložte baterie do přihrádky tak, jak
vidíte na obrázku. Přitom dbejte na
správnou polaritu (+/–).

4. Znovu nasaďte víko přihrádky na
baterie – lze je nasadit jen v jedné
poloze. Musí slyšitelně a citelně
zaskočit. 

Výměna baterií je nutná, pokud motor odstraňo-
vače žmolků běží nezvykle potichu, přestože je
nádobka na žmolky prázdná.
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Přehled (rozsah dodávky)

ochranné víčko
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Použití

1.      Položte textilii, ze které chcete odstraňovat žmolky,
na rovnou podložku a uhlaďte ji.

2.Sejměte z odstraňovače žmolků
ochranné víčko a případně
 distanční nástavec ze střihací
hlavy. Střihací hlava bez distanční -
ho nástavce je vhodná pouze pro
velmi hladké textilie, protože
odstraňuje žmolky velmi těsně
nad povrchem textilií. 

POZOR na věcné škody

Ošetřujte pouze suché textilie. Odstraňovač•
žmolků nesmí přijít do  kontaktu s vlhkostí.

Odstraňovač žmolků by mohl poškodit•
strukturované textilie nebo velmi měkký
materiál. Začněte proto s odstraňováním
žmolků na skrytém místě textilie, kterou
chcete ošetřit. 

U hrubších vlněných
povrchů nasuňte na
odstra ňovač žmolků dis-
tanční nástavec tak, aby
pevně seděl na zaskako-
vacích výstupcích nad
střihací plochou a pod ní.
Distanční nástavec je
možné nastavit do tří
pozic:

1 –       pro jemné textilie: střihací hlava
má velmi malý odstup od textilií

2 –      pro hrubší textilie: střihací hlava
má středně velký odstup od textilií

3 –      pro hrubé textilie: střihací hlava
má velký odstup od textilií

3. Vypínač k zapnutí přístroje případně
posuňte na 1.
Pro vyšší rychlost posuňte vypínač 
do polohy 2.

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0



8

4.     Střižnou hlavu veďte lehce a bez tlaku přes textilii,
ze které chcete odstraňovat žmolky. U pletených
vzorů odstraňujte žmolky vždy po vlasu. Žmolky
neodstraňujte nikdy proti vlasu, protože by to
mohlo textilii poškodit.
Žmolky a uzlíky jsou odstřihovány a zachycovány 
v nádobce na žmolky.

5.     K vypnutí přístroje posuňte po použití vypínač do
polohy 0. 

6.     Když odstraňovač
žmolků nepoužíváte,
vždy na něj nasaďte
ochranné víčko.

Vybrání dole na
 ochranném víčku
musí vklouznout 
na zarážku na
 distančním nástavci.

Nádobku na žmolky vyprazdňujte včas. 
Pokud začne motor slábnout nebo se zastaví
úplně, může to být způsobeno přeplněnou
nádobkou na žmolky.

Čištění
Vyprázdnění nádobky na žmolky

1.  Vypněte přístroj a vysuňte
nádobku na žmolky směrem 
dolů.

2. Vyprázdněte nádobku.

3. Nádobku na žmolky zase nasuňte
tak, aby slyšitelně a citelně zasko-
čila.
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Čištění krytu a střihací hlavy

1.      Vypněte přístroj a vyjměte z něj baterie.

2.     Sejměte případně ochranné víčko nebo distanční
nástavec.

VÝSTRAHA před poraněním

Před čištěním vyjměte baterie, abyste•
zabránili náhodnému spuštění motoru, 
a tím i nebezpečí řezných poranění nebo
zhmoždění.

Nikdy nesahejte do nožů. •
Jsou velmi ostré.

3.     Střižnou plochu odšroubujte proti směru hodino-
vých ručiček.

4.     Vytáhněte z přístroje opatrně držák střihacích 
nožů.

5.     Štětečkem na čištění odstraňte zbytky žmolků.

6.     Držák střihacích nožů opět opatrně nasaďte.
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7.     Střižnou plochu opět našroubujte ve směru hodino-
vých ručiček a nasaďte distanční nástavec a
ochranné víčko.

8.     Kryt zvenku otřete navlhčeným hadříkem.

Likvidace
Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení,
byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. 
Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní
 prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu! Staré pří-
stroje jste ze zákona povinni likvidovat samo-

statně, odděleně od domovního odpadu. Informace 
o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají 
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry
Model:                                  387 796

Baterie:                                2x LR6/1,5 V

Okolní teplota:                    +10 až +40 °C

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn. 

Baterie a akumulátory nepatří do domovního
odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze
zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené

obecní nebo městskou správou nebo ve specializované
prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

387 796

Made exclusively for:          

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