4'ü 1 arada tüy toplama
makinesi
tr

Kullanım Kılavuzu

Değerli Müşterimiz!
Yeni 4'ü 1 arada tüy toplama makineniz, örn. örgü, kazak,
ceket ve aynı zamanda döşemelik kumaşlarda oluşan topaklanmaları iyice, zarar vermeden ve eşit seviyede temizler.
Fırça başlığıyla kumaştan kopmuş topakları, tiftikleri,
saçları, vs. temizleyebilirsiniz.
Yeni ürününüzü güle güle kullanın!

Tchibo Ekibiniz
Güvenlik uyarıları
Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde
verilmelidir.
Kullanım amacı
Tüy toplama makinesi tüylenme ile kumaşların üzerinde
oluşan tiftik veya topaklanmaları ayırır ve ayrılmış topak, tiftik
ve saçları temizler.
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 14637FV05X02IX · 2019-04 · 375 573

Örn. burgu örgülü veya işlemeli kumaşlar gibi sert dokumalarda ve örn. dantel gibi hassas dokumalarda tüy toplama
makinesi kullanıma uygun değildir.
Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için
uygun değildir.
Çocuklar için TEHLİKE
• Bu ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
Maddi hasarlara karşı DİKKAT
• Fırça başlıklarını çok dikkatli kullanın, her zaman en ince fırça
başlığı ile başlayın ve gerektiğinde daha iri taneliye geçin.
• Tüy toplama makinesi, şekilli veya yumuşak dokulara
(örn. angora yünü gibi) hasar verebilir.
Bu nedenle kumaşın görünmeyen kısmından tüyleri toplamaya başlayın.
• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya
sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Temizleme
m Tüy toplama makinesini hafif nemli bir bez ile silin.
m Tiftik, saç vb. çıkarmak için kıyafet fırçası başlığını elinize
sürün. Bunu, kumaşları temizlerken hareket ettirdiğinizin
ters yönüne doğru yapın: Tüy temizleyicisini eliniz üzerine
sürün.

Genel bakış (ambalaj içeriği)
Başlıklar için bağlantı yeri

Tüy temizleyicisi

Kilitleme sürgüsü

Kulp

Büyük başlık (koyu gri)
daha iri topaklaşmalar için:
örn. yün

Başlıklar

Orta fırça başlığı (gri)
orta boyuttaki topaklaşmalar için:
Örn. kaşmir, merinos yünü, jarse, polar,
polyester kumaş
İnce fırça başlığı (açık gri)
ince topaklaşmalar için:
Örn. ipek, ince pamuk, viskoz, poliamid
Kıyafet fırçası başlığı
kopuk topaklaşmaları, tiftikleri, saçları vs.
temizlemek için
Saklama kesesi (resim ile gösterilmemiş)

Kullanım
• Kumaşa hasar vermemek için daha hassas kumaşlar
için olan başlıkla başlamanız önerilir.
Eğer hala topaklar kalıyorsa bir büyük fırça başlığına
geçin.
• Her zaman görünmeyen bir bölgeden başlayın.
• Yavaş, dikkatli ve çok fazla baskı uygulamadan hareket
ettirin.
Başlığı takma
1. Dilediğiniz başlığı seçin.
2. Başlığı, başlığın arkasındaki tırnak üstte olacak şekilde
çevirin.
Böylece kilitleme tırnağı çıkıntıdaki bağlantı yuvasına
oturabilir.
3. Mandal

Başlığı, başlık bağlantı
yerine yerleştirin, duyulabilir ve hissedilebilir bir
şekilde yerine oturuncaya
kadar bastırın.
Çıkıntı

Topaklaşmaları ayırma
1. İşlem görecek kumaşı düz bir yüzeye yerleştirin ve elinizle
üstünden geçerek düzleştirin.

2.

Kumaşı germek için bir
elinizi üzerine koyun ve
fırça başlığını birçok kez
hafif bir baskıyla işlem
yapılacak yüzey üzerine
gezdirin.

3. Topağı başlıktan ve kumaştan çıkarın.
4. Elinizin pozisyonunu değiştirin ve bütün topaklaşmaları
temizleyene kadar belirtildiği gibi ilerleyin.
Topak, tiftik ve saç temizleme
1. Kıyafet fırçası başlığını „Başlığı takma“' bölümünde belirtildiği gibi takın.
2. Kumaşı germek için bir elinizi üzerine koyun ve kıyafet
fırçası başlığını birçok kez hafif bir baskıyla temizlenecek
yüzey üzerine gezdirin.
3. Tiftik, saç vb. şeyleri temizlemek için kıyafet fırçası başlığını ara sıra elinize sürün. Bunu, kumaşları temizlerken
hareket ettirdiğinizin ters yönüne doğru yapın:
Tüy temizleyicisini eliniz üzerine sürün.
4. Elinizin pozisyonunu değiştirin ve bütün topak, tiftik
ve saçları temizleyene kadar belirtildiği gibi ilerleyin.

Başlığı çıkarma
m

Kilitleme sürgüsünü öne
doğru itin ve başlığı
dikkatlice çıkarın.

İmha etme
Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden
üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre
korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin
sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
Ürünü yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak imha edin.
Bunun hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.
Tchibo için özel
olarak üretilmiştir:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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