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MODEL: AG21

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Urządzenie doskonale nadaje się do golenia wszystkich rodzajów ubrań, jak również materiałów i 
tkanin dekoracyjnych. Golarka usuwa zmechacenia, kłaczki i nitki, a także włosy i sierść zwierząt. 
Ponadto jest bezpieczna w użyciu i łatwa w czyszczeniu. Posiada przezroczysty, odłączany 
pojemnik na odpady. Świetnie sprawdza się też w przypadku tkanin wysokiej jakości - nie musisz się 
więc obawiać, że Twoje ulubione ubrania ulegną zniszczeniu. Dzięki golarce będą stale wyglądać 
jak nowe.

2. Ładowanie
Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego
czas ładowania wynosi około 8 godzin. Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno 
odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.
W celu naładowania akumulatora:
- włącznik golarki ustawić w pozycji „0”
- podłączyć kabel zasilający do gniazda z tyłu golarki
- podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej 230V
Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda.

3. Użytkowanie

 Golarka rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika w pozycję  „on”
- delikatnie przesuwać golarkę po płasko ułożonym ubraniu.
- zmiatać kurz z ubrania za pomocą dołączonej szczotki, jednocześnie goląc 
- aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć włącznik w pozycję  „off”

Wskazówki

1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem ciała.
Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących
części ubrań:
– wokół guzików i zamków błyskawicznych
– części wystających
– łączeń
– szwów
– przedmiotów przyklejonych do ubrania
– części delikatnych
3. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
5. W przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
6. W przypadku cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania

7. Unikać włączania golarki kiedy nie zbiera kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym 
nożykiem może się zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

Konserwacja

Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy wyczyścić 
pojemnik i wewnętrzne nożyki:

Zdjąć osłonę nożyka.
Wyciągnąć nożyk - zachować ostrożność w trakcie 
wyjmowania i czyszczenia nożyka – jest bardzo ostry.
Wyczyścić nożyk i wentylator.
Z powrotem zamontować nożyk, i osłonę .
Wysunąć i wyczyścić pojemnik na kłaczki, zamontować z 
powrotem.

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków 
czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 

miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również 

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nigdy nie używaj ładowarki gdy, zauważysz, że jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować 

zadławienie
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