
INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție manualul înainte de a începe instalarea și asamblarea și 
păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Protejați dispozitivul de apă, umiditate și alte lichide. Evitați utilizarea/
depozitarea acestuia la temperaturi extreme. Nu îl expuneți la lumina 
directă a soarelui sau la alte surse de căldură.

2. Protejați dispozitivul de șocuri și de lovituri.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele descrise în manualul de 

utilizare.
4. Aparatul este pentru uz casnic.
5. Nu aplicați prea multă presiune pe aparat. Aplicarea unei presiuni 

prea mari pe aparat, va cauza oprirea lamei care se rotește. Reducerea 
presiunii va elibera lama.

6. Nu utilizați dispozitivul direct pe hainele pe care le purtați. 
7. Nu utilizați dispozitivul pe hainele ude.
8. Aveți grijă când utilizați dispozitivul lângă nasturi, cusături, fermoare, 

petice, etc,
9. Țineți produsul departe de copii.
10. Utilizați doar bateriile specificate.
11. Utilizați doar accesorii autorizate.
12. Nu puneți aparatul în apă sau alte lichide și nici nu îl utilizați/manipulați 

cu mâinile ude.
13. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau dacă are defecte.
14. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de avarie, contactați un 

service autorizat pentru verificare/reparații. NU dezasamblați produsul 
niciodată.

15. Curățați și depozitați dispozitivul conform instrucțiunilor din capitolul 
”Curățare și depozitare”.

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Distanțier reglabil
2. Protecție lamă
3. Compartiment pentru scame
4. Capac compartiment baterii 
5. Comutator pornire/oprire
6. Perie de curățare

INSTALAREA BATERIILOR

1. Glisați în afară capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceți 2 baterii tip AA respectând polaritatea corectă.
3. Glisați înapoi capacul compartimentului pentru baterii.

Note:
• Utilizați doar bateriile specificate.
• Nu amestecați baterii de diferite tipuri. 
• Înlocuiți toate bateriile deodată.
• Depozitați dispozitivul fără baterii în interior dacă urmează să nu fie 

utilizat o perioadă mai lungă de timp.

FUNCȚIONARE

Note:
• Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că toate componentele 

dispozitivului au fost asamblate corect, iar compartimentul pentru 
scame este gol.

• Puteți utiliza acest dispozitiv fără a monta distanțierul.
• Acest aparat de îndepărtat scame poate deteriora materialele foarte 

moi. De aceea, testați aparatul pe o parte a hainei care nu e la vedere.
• Dispozitivul nu va funcționa dacă protecția pentru lame nu este 

montată.

1. Puneți haine pe o suprafață plană, cum ar fi o masă de călcat. Asigurați-
vă că suprafața nu are nicio îndoitură. În caz contrar, haina ar putea fi 
deteriorată.

2. Setați distanța de tăiere rotind distanțierul spre stânga sau dreapta sau 
scoateți distanțierul.
• Poziția superioară (distanță mare față de protecția lamei) pentru 

scame mari și textile dure.
• Poziție inferioară (distanță mică față de protecția lamei) pentru 

scame mici și textile fine.
• Scoateți distanțierul doar pentru scame foarte fine (nu este distanță 

față de protecția lamei).
3. Porniți dispozitivul apăsând comutatorul de pornire/oprire.
4. Rulați dispozitivul ușor și fără prea multă presiune asupra materialului.
5. Opriți dispozitivul apăsând comutatorul de pornire/oprire.
6. Scoateți compartimentul pentru scame. Aruncați scamele care au 

fost colectate în compartiment. Puneți la loc compartimentul pentru 
scame și împingeți-l până când se blochează la loc (veți auzi un click).

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE 

• Nu puneți dispozitivul în apă sau alte lichide.
• Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța acest dispozitiv.
• Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit.
• Nu lăsați să se umple prea tare compartimetul pentru scame. Dacă 

este prea plin, lama va funcționa foarte încet chiar dacă bateriile încă 
funcționează. Goliți compartimentul pentru scame în mod regulat.

Notă: Lama este foarte ascuțită și poate fi deteriorată foarte ușor. Aveți grijă 
când curățați aparatul.

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
2. Îndepărați distanțierul, dacă este utilizat, deșurubați protecția lamei și 

scoateți lama. Curățați lama și protecția acesteia cu peria de curățare 
inclusă.

3. După curățare, puneți lama pe axul ventilatorului și strângeți protecția 
pentru lame.

• Înainte de depozitare, asigurați-vă că dispozitivul este curat și uscat.
• Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros, ferit de accesul 

copiilor.

RO

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura 
electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire 
indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din 
gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni 
posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii 
oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați 
acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil 
pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt 
rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, 
fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in 
care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii 
institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile 
stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

①
②

③
④

⑤

⑥

MONTAREA DISTANȚIERULUI REGLABIL

1. Puneți distanțierul pe capul de tăiere astfel încât crestăturile de pe 
distanțier să să potrivească cu proeminențele de pe capul de tăiere și 
apăsați-l ferm.

2. Trageți distanțierul din capul de tăiere pentru a-l scoate din dispozitiv.


