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TC 3759 Odžmolkovač 

 

 

 

 

 

 

 

 
Děti  

Z důvodu zajištění Vaších dětí nenechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, 
styropor atd.) Pozor. Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.  Hrozí nebezpečí udušení.  

Nepouživejte na textil/oděv, který máte oblečený. Vždy přístroj vypněte, když ho budete čistit. Nepouštějte 
přístroj, pokud je poškozený. Nepokoušejte se přístroj sami opravit. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny 
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. 
Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 

Nesmí být použit k holení obličeje. Nepřitlačujte jej příliš silně na oblečení nebo látku. Tento odžmolkovač není 
vhodný pro stříhání delších nitek.  
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Popis produktu  
1.  kryt s folií 
2. ON/OFF  
3. Přihrádka na baterie 
4. Místo pro zacvaknutí nádoby 
5. Nádoba 
 

 

 

 

 

Výměna baterií 

1. Otočte spodní část přístroje  a sundejte kryt.  
2. Vložte nové baterie typu 1,5 V (R6/AA). Ujistěte se, že baterie mají správnou polaritu.  
3. Vložte uzávěr zpět a otočte.  

Použití  

1. Položte textil na rovnou podložku. 
2. Odejměte ochranný kryt. 
3. Zapněte přístroj. Přepněte na tlačítko na pozici „ON“.  
4. Bez vytváření tlaku krouživými pohyby kroužete po oblečení, textilu.  
5. Přístroj po použití vypněte přepnutím tlačítka na pozici „OFF“. 
6. Nasaďte ochranný kryt.  

 

Čištění  
1. Vypněte přístroj před čištěním. Vyjměte baterie.  
2. Základnu přístroje umyjte navlhčeným měkkým hadříkem.  
3. Vyšroubujte ochrannou fólli nad odpadkovým košem.  
4. Nože můžete vyjmout posunutím nahoru. Použijte štěteček na vyčištění. 
5. Vložte nože zpět.  
6. Nasaďte zpět ochranný kryt.  

 

Technické data  

Model: ………………………………………………… PC – TC 3759 
Hmotnost: …………………………………………. Cca 107 g  
baterie: ……………………………………………….. 2 x 1,5 V, Typ MIGNON/AA/LR6/UM3 

 

 
Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i nadále 
vyhrazeno. 
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Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi ES, jako jsou 
elektromagnetická 
kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle nejnovějších bezpečnostních nařízení. 
 
Likvidace 
Význam symbolu „Přeškrtnutá popelnice“ 
Pečujte o naše životní prostředí, nelikvidujte elektrické přístroje společně s 
domácím odpadem. Dále nepoužívané nebo vadné elektrické přístroje likvidujte 
prostřednictvím lokálních sběrných míst. Prosím pomozte chránit životní prostředí 
správnou likvidací odpadům a předejít tak nežádoucím dopadům na životní prostředí a 
zdraví nás všech. 
Přispějete tak k recyklaci a dalším formám využití starých elektrických a elektronických 
zařízení. Vaše místní samospráva vám poskytne informace o sběrných místech. 
 
 


