
Kedves Vásárlónk!

Új 4 az 1-ben textilborotvája alaposan, kíméletesen és
egyenletesen eltávolítja a csomókat a textíliákról, pl. 
kötött ruhadarabokról, melegítőfelsőkről, dzsekikről, 
de akár kárpithuza tokról is.

A keferátét pedig összegyűjti a leválasztott bolyhokat,
szöszöket, hajszálakat az anyagról.

Kívánjuk legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetle -
ges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmuta-
tóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét
át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmu-
tatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A textilborotva a textíliák felületén, az ún. pillingesedés követ-
keztében képződő bolyhok és csomók levágására szolgál, és
eltávolítja a leválasztott csomókat, szöszöket és hajszálakat. 
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4 az 1-ben textilborotva
Használati útmutatóhu



Erősen strukturált textíliákhoz pl. copfmintás, kötött ruhada -
rabokhoz vagy hímzett anyagokhoz, valamint nagyon finom
 textíliákhoz, pl. csipkéhez a textilborotva nem használható. 
A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra
nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

A termék nem játékszer. A gyermekeket tartsa távol •
a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe•
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 

FIGYELEM – anyagi károk

A szöszeltávolítás során a fésűrátétekkel nagyon óvatosan•
járjon el, mindig a legfinomabb fésűrátéttel kezdjen, és csak
ha szükséges, akkor váltson át egy durvább rátétre. 

Fennáll a veszélye, hogy a textilborotva megrongálja •
a strukturált szöveteket vagy a nagyon puha anyagokat 
(pl. az  angóragyapjút). Ezért a borotválást a szövet egy 
nem látható részén kezdje. 

A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy•
maró tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

Tisztítás

A terméket egy enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.m

Húzza végig a keferátétet a kezén, hogy eltávolítsa m

a bolyhokat, hajakat stb. Eközben az ellentétes irányba
 dolgozzon, mint a textília tisztítása közben: tolja át 
a  textilborotvát a kezén. 



Termékrajz (tartozékok)

rátétek befogója

markolat

durva fésűrátét (sötétszürke)
nagyobb méretű csomókhoz: pl. gyapjú

finom fésűrátét (világosszürke)
kisméretű, puha csomókhoz:

pl. selyemhez, puha pamuthoz, 
viszkózhoz, poliamidhoz

keferátét 
leválasztott bolyhok, szöszök, 
hajszálak stb. eltávolításához

közepes fésűrátét (középszürke)
közepes méretű csomókhoz: 

pl. kasmír, merinógyapjú, dzsörzé, 
polár, poliészterszövet

lezáró tológomb

Textil -
borotva

Rátétek

Tárolótáska (kép nélkül)



Használat

Rátét felhelyezése

Válassza ki a kívánt rátétet.1.

Forgassa el úgy a rátétet, hogy a rátét hátoldalán található2.
fül felül helyezkedjen el.
Így a rátét befogóján található bepattanó fül be tudja fogni
a rátétet. 

Helyezze a rátétet a rátét-3.
befogóra, és nyomja rá,
amíg az hallhatóan és
érezhetően be nem
kattan.

Csomók levágása

Helyezze a kezelendő textíliát egy egyenes felületre, és1.
simítsa ki.

A textíliákban okozott károk elkerülése érdekében•
javasoljuk, hogy a kezelést egy finomabb rátéttel
kezdje. 
Ha még csomók maradnának vissza, akkor használja
az egyel durvább fésűrátétet.

A borotválást mindig a szövet egy nem látható részén•
kezdje. 

Lassan járjon el, óvatosan és enyhe nyomással. •

bepattanó
fül

fül



Helyezze egyik kezét a2.
textíliára, hogy egy kissé
kifeszítse, és könnyedén
és enyhe nyomással
vezesse végig a fésűrá-
tétet a kezétől távolítva 
a kezelni kívánt felületen. 

Távolítsa el a csomókat a rátétről és a textíliáról.3.

Helyezze máshova a kezét, majd a leírtak alapján járjon el,4.
amíg el nem távolította az összes csomót.

Csomók, bolyhok és hajszálak eltávolítása

Helyezze fel a keferátétet a „Rátét felhelyezése“ bekez-1.
désben leírtak szerint.

Helyezze egyik kezét a textíliára, hogy egy kissé kifeszítse,2.
majd könnyedén és enyhe nyomással vezesse végig 
a keferátétet a kezétől távolítva többször a megtisztítani 
kívánt felületen.

Közben simítsa végig a keferátétet a kezén, hogy eltávolít -3.
sa róla a bolyhokat, hajszálakat stb. Eközben az ellentétes
irányba  dolgozzon, mint a textília tisztítása közben: tolja 
át a  textilborotvát a kezén. 

Helyezze máshova a kezét, és a leírtak alapján járjon el,4.
amíg el nem távolította az összes csomót, szöszt és haj-
szálat.



Rátét levétele

Tolja előre a lezáró toló-m

gombot, és óvatosan
vegye le a rátétet. 

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anya-
gokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a
hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív
 hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok
eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

A terméket a hatályos rendelkezéseknek megfelelően helyezze
el a hulladékgyűjtőben. Ezzel kapcsolatban az illetékes önkor-
mányzattól kaphat további felvilágosítást.
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