
Vážení zákazníci!

Váš nový odstraňovač hrčiek 4 v  1 očistí textílie, ako 
napr. pleteniny, svetre, bundy, ale aj nábytkové tkaniny, 
od uzlíkov – dôkladne, šetrne a rovnomerne. 

S  kefkovým nadstavcom odstránite z  látky uvoľnené 
uzlíky, hrčky, vlasy atď.

Želáme vám veľa spokojnosti s  týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok
používajte len spôsobom opísaným v  tomto návode, aby 
ne dopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento
návod.

Účel použitia

Odstraňovač hrčiek oddelí hrčky, resp. uzlíky, ktoré sa tvoria na
textíliách vplyvom šúchania, a odstráni uvoľnené uzlíky, hrčky
a vlasy. 
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Odstraňovač hrčiek 4 v  1
Návod na použitiesk



Odstraňovač hrčiek je nevhodný na veľmi štruktúrované 
textí lie, napr. pleteniny s vrkočovým vzorom alebo vyšívané
látky, a na jemné textílie, ako napr. čipka.
Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na
komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

Tento výrobok nie je hračka. Zabráňte prístupu detí•
k výrobku. 

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

POZOR – Vecné škody

Pri práci s hrebeňovými nadstavcami postupujte veľmi •
opatrne, začnite vždy s najjemnejším hrebeňovým 
nadstavcom a vymeňte ho prípadne za hrubší.

Odstraňovač hrčiek môže poškodiť štruktúrované textílie•
alebo veľmi mäkký materiál (napr. angorská vlna). 
S odstraňovaním hrčiek preto začnite na menej viditeľnom
mieste textílie. 

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace •
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Čistenie

Odstraňovač hrčiek poutierajte mierne navlhčenou m

handričkou.

Pretrite nadstavec kefky na odev po svojej dlani, aby stem

odstránili hrčky, vlasy atď. Pracujte pritom proti smeru,
ktorým zotierate pri čistení textílií: Prejdite odstraňovačom
hrčiek po dlani. 

    



Prehľad (obsah balenia)

uchytenie nadstavcov

rukoväť

hrubý hrebeňový nadstavec 
(tmavosivý)

na väčšie uzlíky: napr. vlna

jemný hrebeňový nadstavec (svetlosivý)
na malé, jemné uzlíky:

napr. hodváb, jemná bavlna, 
viskóza, polyamid

nadstavec kefky na odev
na odstránenie oddelených uzlíkov, 

vlákien, vlasov atď.

stredný hrebeňový nadstavec 
(stredne sivý)

na stredné uzlíky: napr. kašmír, vlna merino,
džersej, flauš, polyesterová tkanina

zaisťovací posúvač

odstraňovač 
hrčiek

nadstavce

úložné vrecko (bez vyobrazenia)



Používanie

Upevnenie nadstavca

Vyberte požadovaný nadstavec.1.

Otočte nadstavec tak, aby sa jazýček nachádzal na zadnej2.
strane nadstavca. 
Zaisťovací výstupok môže takto v uchytení nadstavca 
zasahovať do jazýčka.

Nasaďte nadstavec 3.
na uchytenie nadstavca 
a pritlačte ho, kým 
počuteľne a citeľne 
nezapadne.

Odstraňovanie uzlíkov

Položte ošetrovanú textíliu na rovný podklad a vyhľaďte ju1.
rukou.

zaisťovací
výstupok

jazýček

Odporúčame začať s  jemnejším nadstavcom na •
citlivejšiu tkaninu, aby ste zabránili poškodeniam 
na textílii. 
Ak by ešte zostali uzlíky, použite najbližší hrubší 
hrebeňový nadstavec.

Začnite vždy na mieste textílie, ktoré je menej •
viditeľné.

Postupujte pomaly, opatrne a bez silného tlaku.•



Položte jednu ruku na 2.
textíliu, aby ste ju napli, a
prechádzajte hrebeňovým
nadstavcom viackrát
zľahka a s  jemným tlakom
ruky cez ošetrované
miesto textílie.

Odoberte uzlíky z nadstavca a z  textílie.3.

Zmeňte polohu svojej ruky a postupujte podľa opisu, kým4.
neodstránite všetky uzlíky.

Uzlíky, hrčky a vlasy

Nasaďte nadstavec kefky na odev, ako je to opísané1.
v odstavci „Upevnenie nadstavca“.

Položte jednu ruku na textíliu, aby ste ju napli, a pre -2.
chádzajte nadstavcom kefky na odev zľahka a s  jemným
tlakom ruky cez ošetrované miesto textílie.

Občas pretrite nadstavec kefky na odev po svojej dlani, aby3.
ste odstránili hrčky, vlasy atď. Pracujte pritom proti smeru,
ktorým hladíte pri čistení textílie: Prejdite odstraňovačom
hrčiek po dlani.

Zmeňte polohu ruky a postupujte podľa opisu, kým 4.
neodstránite všetky uzlíky, hrčky a vlasy.



Odobratie nadstavca

Posuňte zaisťovacím

posúvač dopredu 
a opatrne odoberte 
nadstavec. 

Likvidácia

Výrobok a  jeho obal 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.

Likvidujte výrobok podľa aktuálne platných ustanovení. 
Bližšie informácie vám poskytne obecná alebo mestská správa.
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