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Drodzy Klienci!

Teraz na kłódce miłości mogą Państwo w prosty sposób wygrawerować imię swojej
ukochanej/swojego ukochanego!
Nasza rada: Obsługę przyrządu do grawerowania należy najpierw przetestować 
na niepotrzebnym kawałki metalu, drewna lub szkła, najlepiej o tej samej wielkości
co kłódka miłości. Należy też przećwiczyć rodzaj czcionki, wielkość liter oraz
rozplanowanie miejsca. Przyrząd do grawerowania należy prowadzić po powierzchni
z lekkim naciskiem.
Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowego przyrządu 
do grawerowania.

Zespół Tchibo



Obsługa
Wkładanie baterii

Odkręcić pokrywkę komory baterii z tyłu przyrządu do grawerowania.1.

Włożyć dwie baterie (patrz rozdział „Dane techniczne“) zgodnie z powyższym rysun-2.
kiem do komory baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/–).

Ponownie nakręcić pokrywkę komory baterii na przyrząd do grawerowania.3.

Grawerowanie
Narysować wstępnie motyw/napis do wygrawerowania. Zwrócić przy tym szczególną•
uwagę na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca.

Poćwiczyć grawerowanie na niepotrzebnym kawałku metalu, drewna lub szkła. •

Najlepiej grawerować wszystko w jednym ciągu, bez dłuższych przerw.•

Przyrząd do grawerowania trzymać jak długopis. Palcem wskazującym wcisnąć przy-m

cisk na przyrządzie i prowadzić końcówkę do grawerowania równomiernie i z lekkim
naciskiem po grawerowanej powierzchni.



Dane techniczne
Numer artykułu:                         385 016

Baterie:                                        2 x LR03 (AAA) / 1,5 V

Silnik:                                          Napięcie zasilania:              3,0 V 

                                                Obroty biegu jałowego:      23000 obr/min-1

                                                Prawo-/lewobieżność:         nie

Temperatura otoczenia:            Praca:                                   od +10°C do +40°C

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

Numer artykułu: 385 016



Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie
zgodnie z opisem w instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela
produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony do grawerowania twardych, gładkich powierzchni, takich jak
metal, szkło czy drewno. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się
do zastosowań komercyjnych.

Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z wyżej opisanym przeznaczeniem. 
W żadnym razie nie wolno stosować produktu na ludzkim ciele.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
Produkt nie jest zabawką! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.•
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie mogą mieć
dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych elementów, które mogą zostać
połknięte. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! 

Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu•
zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych oparzeń chemicznych,
a nawet do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy



przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została
 połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać 
z pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie ruchome części przyrządu działają•
sprawnie i nie zacinają się oraz czy jakieś części przyrządu nie są pęknięte lub uszko-
dzone w taki sposób, że ogranicza to funkcję przyrządu. Nie należy używać przyrządu,
jeśli jest on uszkodzony lub jeżeli upadł na ziemię.

Palce, włosy oraz inne części ciała należy trzymać z dala od obracającej się końcówki•
przyrządu. Produkt nie nadaje się do stosowania na ciele!

Nie dopuszczać do obsługi przyrządu osób, które nie są zaznajomione z obsługą tego•
przyrządu lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi.

Należy unikać niezamierzonego/przypadkowego uruchamiania przyrządu. •

Należy używać wyłącznie w pełni sprawnych końcówek.•

Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie akcesoria i osprzęt dodat-•
kowy, które wymieniono w tej instrukcji obsługi, lub które są zalecane lub wskazywane
przez producenta przyrządu. Stosowanie akcesoriów innych niż te wymienione 
w ni niej szej instrukcji obsługi może stanowić dla użytkownika ryzyko odniesienia
obrażeń ciała.



Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w przyrządzie. Wszelkie naprawy przyrządu•
należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. 

Nie wolno używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest niesprawny.•
 Elektronarzędzie, którego nie da się włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi
zostać niezwłocznie naprawione.

W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. •
W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.•

Nie wolno używać przyrządu w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.•

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Przyrząd należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie •
lub innych cieczach. 

Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć•
z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. 
Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych•
baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i przyrządu. •
Istnieje ryzyko przegrzania! Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na pra-
widłowe ułożenie biegunów (+/-).



Czyszczenie

Przyrząd należy w miarę możliwości czyścić od razu po każdym użyciu. Szczególniem

przełącznik powinien być wolny od pyłu/kurzu i zanieczyszczeń.

Pył itp. należy usuwać za pomocą pędzelka lub miękkiej szczotki. Przetrzeć uchwytm

również lekko zwilżoną ściereczką.

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

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem oraz baterie i akumula-
tory nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe.
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby usuwać zużyty sprzęt
oddzielnie od odpadów domowych i przekazywać zużyte akumulatory/baterie
do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do specjalnych
pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

• Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków czyszczących ani roz-
puszczalników, ponieważ mogą one wejść w agresywne reakcje z elementami
z tworzywa sztucznego.


