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Tüy toplama
 makinesi

Kullanım Kılavuzu
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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu 
ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek
için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği
şekilde kullanın.

Kullanım amacı

Tüy toplama makinesi, kıyafetler üzerin -•

de oluşan tüyleri veya küçük düğümleri
temizler. Bu cihaz özel kullanım için
tasarlanmış olup ticari amaçlar için
uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan
 yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

Çocukların bu cihaz ile oynamaları•

yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları
cihazdan uzak tutun.

Değerli Müşterimiz!

Yeni yüksek performanslı tüy toplama makineniz,
hareketli bir başlık, geniş toplama ağzı ve çıkarılabilir
bir mesafe ayarlayıcısı ile donatılmıştır. Örgü kıyafet -
lerinizi bu makineyle, tüylerden ve düğümlerden eşit
şekilde ve zarar vermeden arındırabilirsiniz.
Cihazın temizlenmesi çok kolaydır ve kompakt yapısı
sayesinde her seyahat için idealdir.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

İçindekiler
2      Güvenlik uyarıları
5      Teknik bilgiler
5      Genel bakış

(ambalaj içeriği)

6      Pilleri yerleştirme
6      Kullanım
8      Temizleme
9      İmha etme



3

Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve•

fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek ve
tecrübesizlik veya bilgisizlik nedeniyle
güvenli kullanım sağlayamayan yetiş-
kinler tarafından sadece denetlendikleri
veya güvenli kullanım hakkında talimat
aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek
tehlikeleri anladıkları durumda kullanıla-
bilir. 
Normal şartlarda çocukların cihazı•

temizlemesi sakıncalıdır, fakat çocuk 
8 yaşından büyük ve bir yetişkinin
 gözetimi altında, temizleme işlemini
yapabilir. 
Cihaz bakım gerektirmez.

Cihazı çocukların erişemeyeceği bir•

yerde muhafaza edin.
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak•

tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşa-•

bilir. Bir pil yutulursa, 2 saat içerisinde
ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme
neden olabilir. Bu nedenle yeni ve ayrıca
bitmiş pilleri ve ürünü çocukların erişe-
meyeceği yerde saklayın. Pilin yutularak
ya da başka yollardan vücuda girmiş
olabileceğini düşünüyorsanız derhal
tıbbi yardım alın.
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Üründe herhangi bir değişiklik yapma -•

yın. Cihazda yapılması gereken onarım-
ları sadece yetkili bir servise yaptırın.
Usulüne uygun olmayan onarımlar
sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler
oluşabilir.

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Cihaz, nemle temas etmemelidir. Bu•

yüzden cihazı ıslak kıyafetler üzerinde
kullanmayın. Cihazı asla suya da daldır-
mayın.
Tüy toplama makinesi, şekilli veya•

yumuşak yüzeylere (örn. angora yünü
gibi) hasar verebilir. Bu nedenle kumaşın
görünmeyen kısmından tüyleri topla-
maya başlayın. 

Yaralanma UYARISI

Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli,•

ateşe atılmamalı veya kısa devre yapıl-
mamalıdır. 
Kesici bıçaklar çok keskindir. Kesici•

 başlığı çıkarırken yaralanmamak için
dikkatli olun. Tüy haznesini çıkardıktan
sonra ortaya çıkan açıklığa asla elinizi
sokmayın. Cihazı temizlemeden önce,
motorun yanlışlıkla çalışmaması için 
ve böylece kesik, ezilme sonucu yaralan-
maları veya cihaz hasarlarını önlemek
için pilleri cihazdan çıkarın.
Gözle görülebilir şekilde hasarlı durum-•

daki cihazı çalıştırmayın.
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Pilleri, enerjisi azaldığında veya cihazı•

uzun süre kullanmayacaksanız cihazdan
çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile
oluşabilen hasarları önlemiş olursunuz.
Daima pillerin tümünü birden değiştirin.•

Farklı tip, marka veya kapasitede piller
kullanmayın. Pilleri yerleştirirken kutup-
ların doğru yerleşmesine (+/–) dikkat
edin.

Mesafe  ayarlayıcısı

Koruyucu kapak

Hareketli
kesici başlık

Kesici bölge

Diğer ambalaj içeriği (resimsiz): 
• 2 adet pil 
• Temizleme fırçası

Tüy toplama
makinesi

Bıçak tutucusu

Tüy 
haznesi

Pil yuvası
kapağı

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Teknik bilgiler
Model:                           387 796

Piller:                           2 adet LR6/1,5 V

Ortam sıcaklığı:           +10 ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe
teknik ve dizayn değişikliği yapma hak-
kımız saklıdır.



Kullanım

1.      İşlenecek kıyafeti düz bir zemine yerleştirin ve
kenarlarından çekerek düz olmasını sağlayın.

2.Tüy toplama makinesinin koru-
yucu kapağını ve gerekirse mesafe
ayarlayıcısını kesici başlıktan
çıkarın. Mesafe ayarlayıcısız kesici
başlık, yüzeye çok yakın mesafe -
den tıraşlama yaptığı için sadece
yüzeyi çok düz olan kıyafetler
 üzerinde kullanılmalıdır. 

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

Sadece kuru yüzeyler üzerinde kullanın. •
Cihaz, nemle temas etmemelidir.

Tüy toplama makinesi, şekilli veya çok•
yumuşak yüzeylere hasar verebilir. Bu
yüzden görünmeyen bir bölgeden başlayın. 
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Pilleri yerleştirme
Tüy toplama makinesi iki adet tip LR6 / 1,5 V pil ile çalışır. 

1.  Açma/kapama şalterini 0 konumuna
getirin.

2. Pil yuvasının kapağını aşağıya doğru
iterek çıkartın. 

3. Pilleri, resimdeki gibi yerleştirin.
 Pillerin kutuplarına (+/–) dikkat edin.

4. Sadece tek pozisyonda takılabilen pil
yuvası kapağını takın. Duyulur ve his-
sedilir şekilde yerine oturmalıdır. 

Eğer tüy toplama haznesi boş olmasına rağmen
motoru daha düşük sesle çalışmaya başlarsa
piller değiştirilmelidir.
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Daha kalın yün yüzey-
lerde mesafe ayarlayıcı-
sını,  toplama ağzının üst
ve alt kısmında bulunan
tırnaklara sıkıca oturacak
şekilde takın. Mesafe
ayarlayıcısını üç pozis-
yonda kullanabilirsiniz:

1 -       Hassas kumaşlar için, az mesafe
ile tıraşlama yapar

2 –     Daha az hassas kumaşlar için, 
orta mesafe ile tıraşlama yapar

3 –     Kaba kumaşlar için, çok mesafe ile
tıraşlama yapar

3. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
şalterini 1 konumuna getirin. 
Hızı arttırmak için 2 konuma geçin.
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4.     Kesici başlığı hafifçe ve bastırmadan, tıraşlanacak
bölgelerin üzerinde hareket ettirin. Örgülü yüzey-
lerde çizgileri takip edin. Çizgilerin aksi yönüne
doğru tıraşlama yapmayın, yüzeye zarar verebilir-
siniz. 
Tüyler ve küçük düğümler tıraşlanır ve tüy hazne-
sinde tutulur.

5.     Kullanım sonrası cihazı durdurmak için
açma/kapama şalterini 0 konumuna getirin. 

6.     Cihazı kullanmadığı-
nızda koruyucu
kapağı takın.

Koruyucu kapağının
altındaki açıklık,
mesafe ayarlayıcı-
sının üstündeki kilit
mandalına kaydırıl-
malıdır.



1.      Cihazı kapatın ve pilleri çıkarın.

2.     Mesafe ayarlayıcısını veya koruma kapağını çıkarın.

Yaralanma UYARISI

Cihazı temizlemeden önce, motorun yanlış-•
lıkla çalışmaması için pilleri cihazdan çıkarın
ve böylelikle kesik ve ezilme sonucu oluşa-
bilecek yaralanmaların önüne geçilir.
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Tüy haznesini zamanında boşaltın. Motorun
yavaşlamaya başlaması veya durması, tüy hazne-
sinin aşırı dolu olmasından kaynaklanabilir.

Temizleme
Tüy haznesini boşaltma

1.  Cihazı kapatın ve tüy haznesini
alttan çekerek çıkarın.

2. Hazneyi boşaltın.

3. Tüy haznesini duyulur ve hissedilir
şekilde yerine oturana kadar itin.

Gövde ve kesici başlığı temizleme

Yaralanma UYARISI

Bıçaklara dokunmayın. •
Bıçaklar çok keskindir.
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3.     Toplama ağzını saat yönünün tersine doğru çevi-
rerek çıkarın.

4.     Bıçak tutucusunu dikkatlice cihazdan dışarı çıkarın.

5.     Temizleme fırçası ile tüy kalıntılarını temizleyin.

6.     Bıçak tutucusunu tekrar yerine dikkatlice oturtun.

7.     Toplama ağzını tekrar saat yönünde çevirerek takın
ve gerekirse mesafe ayarlayıcısını ve koruma kapa-
ğını takın.

8.     Cihazın gövdesini dışından nemli bir bezle silin.

İmha etme
Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kulla -
nılabilen 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.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile
birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihaz-
larınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkez-
leri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye
danışabilirsiniz.

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atıl-
mamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı
 pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil
satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla
yükümlüsünüz.

Ürün numarası :

387 796

Tchibo için özel 
olarak üretilmiştir:      Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr
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Ürün numarası:

387 796

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:          

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