
AKUMULATOROWA GOLARKA DO ODZIEŻY 
Model LR-7389R, LR-7389G 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści 
1 Funkcja .......................................................................................................................................... 2 
2 Dane techniczne ............................................................................................................................ 2 
3 Zasady bezpiecznego użytkowania ............................................................................................... 2 
4 Objaśnienie symboli ....................................................................................................................... 3 
5        Budowa .......................................................................................................................................... 3 
6 Zawartosć zestawu ........................................................................................................................ 6 
7 Użytkowanie................................................................................................................................... 6 
8 Czyszczenie i konserwacja ............................................................................................................ 8 
9 Naprawa....................................................................................................................................... 10 
10 Przechowywanie i transport ......................................................................................................... 10 
11 Utylizacja...................................................................................................................................... 10 
12     Deklaracja CE .............................................................................................................................. 10 
13 Gwarancja ..................................................................................................................................... 11 

 

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia 



 2 

1 Funkcja 

Akumulatorowa golarka do odzieży jest urządzeniem służącym do usuwania zmechaceń, nitek i 

supełków ze swetrów, bluz i bluzek. Nie należy używać do innych celów.  

 

2 Dane techniczne 

Zasilanie 220-240 V~, 50/60 Hz 

Moc 3 W 

Model 
 

LR-7389R, LR-7389G  

Numer partii  POJM170389 

Czas ładowania 

Czas pracy przy pełnym naładowaniu   

Około 8 h  

Około 60 minut 

Waga netto  0,245 kg 

Waga brutto  0,383 kg 

 

 

 

3 Zasady bezpiecznego użytkowania 

 

1. Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i 
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli 
pozostają one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia 
bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi oraz rozumieją 
zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzenie. 
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być 
wykonana przez dzieci, chyba że maja więcej niż 8 lat i 
pozostają pod  nadzorem osoby dorosłej. 

2. Ostrzeżenie! Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.  

3. Urządzenie może być wyłącznie ładowane za pomocą 
dołączonego do zestawu przewodu. 

4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 

5. Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem. 

6. Urządzenie zawsze musi być używane wewnątrz pomieszczeń. Nie jest ono przeznaczone do użytku 
zewnętrznego.  

7. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podczas korzystania z urządzeń    elektrycznych, 
zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

8. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.   

9. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia. 

10. Urządzenie nie jest zabawką.  

11. Zachować ostrożność przy otwieraniu pojemnika, aby go nie uszkodzić. 

12. Nie wyginać lub deformować perforowanej osłony ostrzy. 

bkoletynski
Podświetlony
Zasilanie (Parametry ładowania):

bkoletynski
Notatka
add: Akumulator: 2 x Ni-MH 2/3 AA 400 mAh 1,2V (DC mark)

bkoletynski
Podświetlony
Change: text bold - size of letter like in point 3. ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE OPRÓŻNANIA I CZYSZCZENIA POJEMINIKA NA ODPADY ORAZ POWIERZCHNI OSTRZY. 
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13. Zachować szczególną ostrożność podczas wyciągania ostrzy. 

14. Nigdy nie używaj urządzenia bez metalowej osłony ostrzy.  

15. UWAGA! Ostrza golarki są bardzo ostre. 

16. UWAGA! Nie należy używać golarki bez metalowej osłony ostrzy. 

17. Przed użyciem golarki wyprostuj powierzchnię tkaniny. 

18. Nie używaj golarki na ubraniach, które masz na sobie. Grozi to uszkodzeniem ciała lub golarki. 

19. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem: infolinia@vershold.com 

 

4 Objaśnienie symboli 

 

Przeczytaj instrukcję 

 

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 

 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w 
niniejszej instrukcji. 

  

 

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w 
budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – papier 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Klasa ochronności II – w urządzeniach tej klasy ochronności 
bezpieczeństwo pod względem porażeniowym jest zapewnione przez 
zastosowanie odpowiedniej izolacji – podwójnej lub wzmocnionej – której 
zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne. 

Utylizacja baterii – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji 

mailto:infolinia@vershold.com
bkoletynski
Podświetlony
Change: text bold - size of letter like in point 3. ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W CZASIE DEMONTOWANIA OSTRZY. 
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5   Budowa 
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1. Główka urządzenia  

2. Plastikowa osłona 

3. Pędzelek  

4. Wtyk  

5. Przewód zasilający  

6. Wtyczka  

7. Włącznik/wyłącznik  

8. Uchwyt 

9. Gniazdo ładowania  

10. Pokrywa pojemnika na odpady 

11. Metalowa osłona ostrzy 

12. Pojemnik na odpady 

13. Ostrza 

14. Blokada zabezpieczająca przed włączeniem bez zamontowanej osłony ostrzy 

13 

14 

bkoletynski
Podświetlony
Metalowa osłona ostrzy (Perforowana osłona ostrzy)
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6 Zawartość zestawu  
 

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny            
i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli 
stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 
Niebezpieczeństwo uduszenia! 
 

7 Użytkowanie 

7.1 Ładowanie 

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.  

2. Podłącz urządzenie do źródła sieci elektrycznej za pomocą przewodu zasilającego.  

3. Włącznik/wyłącznik podświetli się na czerwono sygnalizując ładowanie.  

4. Pełne naładowanie urządzenia trwa około 8 godzin.  

5. Po zakończeniu ładowania, odłącz urządzenie od źródła zasilania.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość Element 

1  Golarka do odzieży wraz z plastikową osłonką  

1 Przewód zasilający 

1 Pędzelek 

1 Instrukcja obsługi 

bkoletynski
Notatka
usuń wskaźniki nasza wersja tego nie posiada 
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7.2 Użycie  
Uwaga! Urządzenie nie może być włączone gdy jest podłaczone do źródła zasilania za 
pomocą przewodu zasilającego.  

1. Zdjąć plastikową osłonę. 

2. Ustawić uchwyt w wygodnej pozycji. Patrz punkt 7.4 Ustawianie uchwytu.  

3. Włącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik. Po właczeniu włącznik/wyłącznik 
zostanie podświetlony kolorem zielonym. 

4. Umieścić odzież na płaskim podłożu, wygładzić zmarszczenia i przesuwać golarką po 
powierzchni materiału. 

5. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa ustawienia uchwytu  

  

 

7.3 Wskazówki 
1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy ubranie znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem 

ciała. 
2. Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań: 
– wokół guzików i zamków błyskawicznych 
– części wystających 
– łączeń 
– szwów 
– przedmiotów przyklejonych do ubrania 
– części delikatnych 

bkoletynski
Podświetlony
włączeniu
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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. 
 
7.4 Ustawianie uchwytu 
1. Złap jedną ręką za uchwyt urządzenia, drugą za główkę urządzenia i przekręć. Patrz rysunek 
poglądowy poniżej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Czyszczenie i konserwacja 

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

Czyszczenie pojemnika 

1. Odkręć pokrywę pojemnika na odpady.  
2. Opróżnij pojemnik na odpady używając dołaczonego pędzelka.  
3. Wyjmij ostrza, patrz punkt Czyszczenie ostrzy, aby dokąłdnie wyczyścić pojemnik.  
4. Nałóż ostrza, patrz  punkt Czyszczenie ostrzy. 
5. Nałóż z powrotem pokrywę pojemnika na odpady i dokręć.  

Czyszczenie ostrzy 

1. Odkręć pokrywę pojemnika na odpady. 

2. Odkręć metalową osłonkę ostrzy. 

3. Ostrożnie złap za podstawę, na której umocowane są ostrza i delikatnie pociagnij do 
góry.  

4. Wyczyść ostrza oraz osłonę ostrza przy użyciu dołączonego pędzelka. 
5. Nałóż ostrożnie ostrza na trzpień i delikatnie dociśnij. 
6. Przykręć metalową osłonę ostrzy a następnie przykręć pokrywę pojemnika na odpady. 

UWAGA! Ostrza golarki są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność.  

UWAGA! Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.  

UWAGA! Podczas czyszczenia urządzenia nie dotykaj przycisku blokady bezpieczeństwa.  

 

bkoletynski
Podświetlony
osłonę
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9 Naprawa 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 

10 Przechowywanie i transport 

Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. 
Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. 
Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 
Zawsze przechowuj urządzenie z wyjętymi bateriami. 

 

11 Utylizacja 

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. 

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia. 

 

Właściwa utylizacja urządzenia: 
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub 
opakowaniu. 
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia 
zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu 
materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo 
istotny wkład w ochronę naszego środowiska. 
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca 
urządzenia. 
5. Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być 
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów 
przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego. 

12 Deklaracja CE 

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został 

bkoletynski
Podświetlony
usunąć
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oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana 
organom nadzorującym rynek. 

13 Gwarancja 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail: 

• infolinia@vershold.com 

• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903 
 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: 
www.vershold.com/opinie 

 

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.  

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.  

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 
należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady 
urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.  

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z 
winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.  

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca 
oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.  

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.  

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.  

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

(Dz.U.2014.121). 

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 

Producent (Gwarant): 

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. (dawniej: VERSHOLD POLSKA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A.) 

ul. Łopuszańska 32,  

02-220 Warszawa, Polska 

Wyprodukowano w Chinach 

 

mailto:infolinia@vershold.com
http://www.vershold.com/opinie



