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Drodzy Klienci!

Państwa nowa golarka do ubrań charakteryzuje 
się dużą mocą i wyposażona jest w ruchomą głowicę
golącą z dużą powierzchnią golącą oraz w zdejmo -
wany element dystansowy. Golarka usunie dokładnie 
i równomiernie kłaczki i węzełki, które powstają 
na powierzchni ubrań, jednocześnie oszczędzając
materiał. Urządzenie jest łatwe w czyszczeniu, 
a jego niewielkie rozmiary sprawiają, że doskonale
sprawdzi się również w podróży.

Życzymy wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego produktu. 

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i używać urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej
instrukcji obsługi, aby uniknąć niezamierzonych urazów
ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Przeznaczenie

Golarka do ubrań przeznaczona jest do•

usuwania kłaczków oraz węzełków, które
tworzą się na powierzchni tkanin, czyli
tzw. zmechacenia. Produkt zaprojekto-
wano do użytku prywatnego i nie nadaje
się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci i osób z ograniczoną
zdolnością obsługi urządzeń

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.•

Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą
mieć dostępu do urządzenia.

Urządzenie może być użytkowane przez•
dzieci od lat 8, a także przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach fizycz-
nych, sensorycznych lub umysłowych
oraz nieposiadające doświadczenia lub
odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znaj -
dują się pod nadzorem lub zostały poin-
struowane w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia i rozumieją
ewentualne zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego użytkowania. 
Dzieci nie mogą przeprowadzać prac•
związanych z czyszczeniem urządzenia,
chyba że mają ponad 8 lat i znajdują się
podczas czyszczenia pod nadzorem. 
Urządzenie nie wymaga prac konserwa-
cyjnych.
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Urządzenie przechowywać w miejscu•

niedostępnym dla dzieci.
Materiały opakowaniowe trzymać z dala•

od dzieci. Istnieje m.in. niebezpieczeń-
stwo uduszenia! 
Połknięcie baterii może być śmiertelnie•

niebezpieczne. Połknięta bateria może
w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić
do ciężkich chemicznych poparzeń
wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego
zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz
produkt należy przechowywać poza
 za sięgiem dzieci. W przypadku podejrze -
nia, że bateria została połknięta lub
dostała się do organizmu w inny sposób,
należy natychmiast skorzystać z pomocy
medycznej. 

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała 

Baterii nie wolno ładować, rozbierać,•

wrzucać do ognia ani zwierać. 
Noże golarki są bardzo ostre. Podczas•

zdejmowania głowicy golącej należy
uważać, aby się nie skaleczyć. Pod
żadnym pozorem nie wkładać palców 
w otwór, pojawiający się po zdjęciu
pojemnika na kłaczki. 
Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy wyjąć baterie, aby
uniknąć przypadkowego uruchomienia
silnika, które stwarza niebezpieczeństwo
odniesienia ran ciętych, zmiażdżeń, 
a także uszkodzenia golarki.
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Nie uruchamiać urządzenia, jeśli wyka-•

zuje widoczne uszkodzenia.
Nie wolno wprowadzać żadnych zmian •

w produkcie. Wszelkie naprawy zlecać
tylko specjalistycznym zakładom. Nie-
prawidłowo wykonane naprawy mogą
stwarzać poważne zagrożenie dla użyt-
kownika. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Urządzenie nie może mieć styczności •

z wilgocią, dlatego nie wolno używać
golarki na wilgotnych materiałach. Nie
wolno jej również zanurzać w wodzie.
Golarka do ubrań może spowodować•

uszkodzenie tkanin strukturyzowanych
lub bardzo miękkich materiałów, takich
jak np. angora. 

Dlatego usuwanie kłaczków należy
 rozpoczynać w niewidocznym miejscu
tkaniny. 
Baterie należy wyjąć, gdy są zużyte •

lub gdy urządzenie nie będzie przez
dłuższy czas używane. Dzięki temu
można uniknąć szkód, które mogą
powstać wskutek wycieku elektrolitu.
Należy zawsze wymieniać wszystkie•

baterie. Nie należy stosować baterii
 różnych typów, marek lub o różnej
pojemności. Podczas wkładania baterii
należy zwrócić uwagę na prawidłowe
ułożenie biegunów (+/-).
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Wkładanie baterii
Golarka zasilana jest z dwóch baterii typu LR6 / 1,5 V. 

1.  Ewentualnie przesunąć
włącznik/wyłącznik do pozycji 0.

2. Zsunąć pokrywkę komory baterii w dół. 

3. Włożyć baterie do komory baterii
zgodnie z rysunkiem. Pamiętać 
przy tym o właściwym ułożeniu
 biegunów (+/–).

4. Ponownie założyć pokrywkę komory
baterii – można ją nasadzić tylko 
w jednej pozycji. Musi się ona sły-
szalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć. 

Wymiana baterii staje się konieczna wówczas, gdy
silnik golarki do ubrań pracuje znacznie ciszej,
mimo że pojemnik na kłaczki jest pusty.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

element 
dystansowy

osłona 
zabezpieczająca

ruchoma 
głowica goląca

powierzchnia goląca

golarka 
do odzieży

uchwyt noży

pojemnik
na kłaczki

pokrywka
 komory baterii

Pozostałe elementy zestawu (nieujęte na ilustracji): 
• 2 baterie 
• pędzelek do czyszczenia
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Użytkowanie 

1.      Rozłożyć zmechacony materiał na równym podłożu 
i wygładzić go ręką.

2.Zdjąć osłonę zabezpieczającą 
z golarki i ewent. element dystan-
sowy z głowicy. Głowica goląca
bez  elementu dystansowego
nadaje się wyłącznie do bardzo
gładkich tkanin, ponieważ pracuje
ona  bezpośrednio na powierzchni
materiału. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Pracować wyłącznie na suchych tkaninach. •
Produkt nie może mieć styczności z wilgocią.
Golarka do ubrań może spowodować uszko-•
dzenie tkanin strukturyzowanych lub bardzo
miękkich materiałów. Dlatego należy rozpo-
czynać usuwanie kłaczków w niewidocznym
miejscu zmechaconego materiału. 

W przypadku grubszych
materiałów wełnianych
element dystansowy
założyć na głowicę
golącą w taki sposób, 
aby był mocno osadzony
na zatrzaskach powyżej 
i poniżej powierzchni
golącej. Element dystan-
sowy można ustawić 
w trzech pozycjach:

1 –       tkaniny o drobnym splocie,
golenie z małym odstępem

2 –      tkaniny grubsze, golenie 
ze średnim odstępem

3 –      tkaniny grube, golenie 
z dużym odstępem
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3. Przesunąć włącznik/wyłącznik 
do pozycji 1, aby włączyć urządzenie. 
Aby wybrać większy stopień prędkości,
ustawić przełącznik w pozycji 2.

4.     Przesuwać głowicę golącą lekko (bez docisku) po
powierzchni zmechaconego materiału. W przypadku
dzianych wzorów należy przesuwać głowicę z włosem.
Nie należy golić pod włos, gdyż może to spowodować
uszkodzenie materiału. Kłaczki i węzełki na powie -
rzchni materiału zostaną obcięte i umieszczone
w pojemniku na kłaczki.

5.     Po użyciu golarki przesunąć włącznik/wyłącznik 
do pozycji O, aby wyłączyć urządzenie. 
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6.     Jeżeli golarka nie
jest używana, należy
nałożyć osłonę
zabezpieczającą. 
Wycięcie na dole
osłony zabezpiecza -
jącej musi wsunąć
się na nosek na
 elemencie dystan-
sowym.

Należy pamiętać, aby regularnie opróżniać
pojemnik na kłaczki. Jeżeli silnik stanie się
słabszy lub ulegnie całkowitemu zatrzymaniu,
oznacza to, że prawdopodobnie pojemnik 
na kłaczki jest przepełniony.
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Czyszczenie
Opróżnianie pojemnika na kłaczki

1.  Wyłączyć urządzenie i zsunąć
pojemnik na kłaczki w dół.

2. Opróżnić pojemnik na kłaczki.

3. Ponownie założyć pojemnik, zwra-
cając uwagę, aby zatrzasnął się 
w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Czyszczenie obudowy oraz głowicy golącej

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Przed przystąpieniem do czyszczenia•
 urządzenia należy wyjąć baterie, aby
uniknąć przypadkowego uruchomienia
 silnika, które stwarza niebezpieczeństwo
odniesienia ran ciętych oraz zmiażdżeń.

Nie dotykać noży. Są one bardzo ostre.•

1.      Wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie. 

2.     Zdjąć osłonę zabezpieczającą oraz element
 dystansowy.

3.     Odkręcić powierzchnię golącą w kierunku
 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4.     Ostrożnie wyciągnąć uchwyt noży z urządzenia.

5.     Usunąć resztki kłaczków za pomocą pędzelka 
do czyszczenia. 

6.     Ponownie ostrożnie włożyć uchwyt noży.
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7.     Przykręcić powierzchnię golącą w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, a następnie założyć
element dystansowy oraz osłonę zabezpieczającą.

8.     Przetrzeć obudowę z zewnątrz zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie
zawierają wartościowe materiały, które powinny zostać
przekazane do ponownego wykorzystania. Ponowne
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich
ilości i przyczynia się do ochrony środowiska.

Opakowanie usunąć zgodnie z zasadami segregacji od -
pa dów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddziel-
nego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, oznaczone tym symbolem, nie
mogą być usuwane do zwykłych pojemników
na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo

zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie
od odpadów domowych. Informacji na temat punktów

Dane techniczne
Model:                                  387 796

Baterie:                                2 x LR6/1,5 V

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

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

W ramach doskonalenia produktu zastrze-
gamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w jego konstrukcji i wyglądzie. 

zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
Państwu administracja samorządowa.

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
do odpadów domowych! Użytkownik jest usta-
wowo zobligowany do tego, aby przekazywać

zużyte baterie i akumulatory do gminnych lub miejskich
punktów zbiórki wzgl. usuwać do specjalnych pojemni -
ków, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.
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Numer artykułu:

387 796

Made exclusively for:          

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


	Wskazówki bezpieczeństwa
	Widok całego zestawu (zakres dostawy)
	Wkładanie baterii
	Użytkowanie 
	Czyszczenie
	Usuwanie odpadów
	Dane techniczne

