
Vážení zákazníci, 

tento nový odstraňovač žmolků 4 v 1 zbaví textilie jako např.
úplety, mikiny, bundy, ale i čalounění žmolků – důkladně,
šetrně a rovnoměrně. 

Pomocí kartáčového nástavce odstraníte žmolky, vlákna,
chlupy apod. z látky.

Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho
spokojeni!

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

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

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Odstraňovač žmolků oddělí žmolky a vlákna, které se tvoří na
textilii tzv. žmolkováním a oddělené žmolky, vlákna a chlupy
odstraní. 
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Návod k použitícs



Odstraňovač žmolků není vhodný pro textilie s výraznou struk-
turou, jako jsou úplety s copánkovým vzorem nebo vyšívané
tkaniny, ani pro jemné textilie, jako je krajka.
Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný 
ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti 

Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.•

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

POZOR na věcné škody

Při práci s hřebenovými nástavci postupujte velmi opatrně.•
Začněte vždy s nejjemnějším hřebenovým nástavcem 
a případně jej vyměňte za hrubší.

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. 

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani•
tvrdé kartáče apod. 

Čištění

Odstraňovač žmolků otřete mírně navlhčeným hadříkem.m

Odstraňte vlákna, vlasy apod. otřením kartáčovéhom

nástavce na oděvy rukou. Postupujte přitom proti směru,
ve které postupujete při čištění látky: přejíždějte odstraňo-
vačem vláken přes ruku.



Přehled (rozsah dodávky)

drážka pro nástavec

rukojeť

hrubý hřebenový nástavec (tmavě šedý)
na velké žmolky:

např. vlna

jemný hřebenový nástavec (světle šedý)
na malé, jemné žmolky:

např. hedvábí, jemná vlna, viskóza, 
polyamid

kartáčový nástavec na oděvy
pro odstraňování oddělených žmolků,

 vláken, chlupů apod.

střední hřebenový nástavec (středně šedý)
na střední žmolky:

např. kašmír, vlna merino, žerzej, flís,
 polyesterové tkaniny

aretační posuvník

odstraňovač 
žmolků

nástavce

úložný pytlík (není vyobrazen)



Použití

Nasazení nástavce

Vyberte požadovaný nástavec.1.

Otočte nástavec tak, aby očko na zadní straně nástavce2.
směřovalo nahoru. 
Tak může zacvakávací výstupek v drážce pro nástavec
zapadnout do očka.

Nasaďte nástavec do3.
drážky a zatlačte jej tak,
aby slyšitelně a citelně
zacvakl.

Oddělování žmolků

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

zacvakávací
výstupek

krytka

U citlivých tkanin se doporučuje začít s jemnějším•
nástavcem, aby se předešlo poškození látky. 
Pokud stále zůstávají na látce žmolky, použijte
nástavec s o stupeň vyšší hrubostí.

Začněte s odstraňováním žmolků vždy na skrytém•
místě textilie, kterou chcete ošetřit.

Pracujte pomalu, opatrně a netlačte příliš.•



Položte ruku na textilii2.
kvůli napnutí a několikrát
veďte hřebenový
nástavec lehkým a
jemným tlakem pryč od
ruky přes ošetřované
místo na tkanině.

Odstraňte žmolky z nástavce a z textilie.3.

Změňte pozici své ruky a postupujte podle popisu, 4.
dokud nebudou odstraněny všechny žmolky.

Odstranění žmolků, vláken a vlasů

Nasaďte kartáčový nástavec na oděvy podle popisu 1.
v odstavci „Nasazení nástavce“.

Položte ruku na textilii kvůli napnutí a několikrát veďte2.
 kartáčový nástavec na oděvy lehkým a jemným tlakem
pryč od ruky přes ošetřované místo na tkanině.

V průběhu práce odstraňujte vlákna, chlupy apod. otřením3.
kartáčového nástavce na oděvy rukou. Postupujte přitom
proti směru, ve které postupujete při čištění látky: přejíž-
dějte odstraňovačem vláken přes ruku. 

Změňte pozici své ruky a postupujte podle popisu, dokud4.
nebudou odstraněny všechny žmolky, vlákna a chlupy.



Odebrání nástavce

Posuňte aretačním

posuvník dopředu 
a opatrně odeberte
nástavec. 

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní
prostředí.

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

Výrobek zlikvidujte dle platných předpisů. Bližší informace
Vám podá Vaše obecní nebo městská správa.
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