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SPIS TREŚCI

GOLARKA DO ODZIEŻY 2w1
Model: LR-9283

(Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia)
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1. FUNKCJA

Golarka do odzieży 2w1 jest urządzeniem służącym do 
usuwania zmechaceń, nitek i supełków ze swetrów, bluz 
i bluzek, a rolka z łatwością pomoże pozbyć się nitek, 
włosów, kłaczków z odzieży, zasłon, obić. Urządzenie 
nadaje się również do obić meblowych. Nie używać do 
innych celów.
To urządzenie jest przeznaczone tylko do prywatnego 
użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do 
celów profesjonalnych. 
Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne 
użytkowanie urządzenia. 

Nr partii POJM190283

Model LR-9283

Zasilanie 2 x akumulator Ni-MH AA 600 mAH 1.2 V
(niewymienny)

Przewód 
z końcówką 
USB

5 V , 500mA

2. DANE TECHNICZNE
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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. 

2. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się  
urządzeniem. 

3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie może być 
wykonana przez dzieci bez  nadzoru osoby dorosłej. 
Trzymaj urządzenie, jak i jego przewód zasilający z dala 
od dzieci poniżej 8 roku życia. 

4. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
5. Urządzenie do prywatnego użytku domowego. Nie używać 

do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
6. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, 

podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza 
w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa.

7. Urządzenie  nie jest przeznaczone do materiałów miękkich 
lub teksturowanych.

8. Przed użyciem na konkretnym materiale wypróbować 
urządzenie na jego niewidocznej powierzchni.

9. Podczas usuwania zmechaceń, nitek i supełków umieścić 
odzież na płaskiej i stabilnej powierzchni.

10. Nigdy nie używaj urządzenia na kantach i rogach ubrania.
11. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących.  
12. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do 

środka urządzenia.
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13. Urządzenie nie jest zabawką. 
14. Zawsze odłączaj od zasilacza, gdy nie używasz urządzenia 

lub przed czyszczeniem.
15. Nie wyginać ani nie deformować metalowej osłony ostrzy.
16. Zachować szczególną ostrożność podczas wyciągania 

ostrzy.
17. UWAGA! Ryzyko skaleczenia! Ostrza golarki są bardzo ostre.
18. Przed użyciem urządzenia wyprostuj powierzchnię tkaniny.
19. Nie używaj urządzenia na ubraniach, które masz na sobie. 

Grozi to uszkodzeniem ciała lub urządzenia.
20. Zachować ostrożność przy otwieraniu pojemnika, aby go 

nie uszkodzić.
21. UWAGA! Nie należy używać golarki bez metalowej osłony 

ostrzy.
22. Ostrzeżenie! Nie używaj golarki na ubraniach, które masz 

na sobie. Grozi to uszkodzeniem ciała lub golarki.
23. Nie przystawiać pracujących ostrzy urządzenia do gołej skóry.
24. Nie włączaj urządzenia bez metalowej osłony ostrzy.
25. Należy używać urządzenia tylko z oryginalnym 

dostarczonym zasilaczem. 
26. Ostrzeżenie! Trzymaj urządzenie z dala od wody. 
27. Elektroniczna wersja instrukcji dostępna jest pod adresem: 

instrukcje.vershold.com
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Przeczytaj instrukcję.

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw 
Unii Europejskiej.

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

Utylizacja akumulatorów – patrz punkt 
UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie do użytku wewnątrz 
pomieszczeń.

Oznaczenie materiału, z którego wykonane 
jest opakowanie – tektura falista.

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

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI
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5. BUDOWA

1

1
3

45

6 7

8

9

10
1. Rolka 
2. Włącznik/wyłącznik 
3. Uchwyt
4. Pojemnik na odpady 
5. Pędzelek 
6. Przewód z końcówką USB
7. Dioda sygnalizująca podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej
8. Gniazdo 
9. Ostrza 
10. Metalowa osłona ostrzy

2
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Ładowanie 
1. Rozpakuj urządzenie. 
2. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie pracuje.
3. Podłącz końcówkę USB do portu USB, a wtyk do 

gniazda. Przewód USB podłącz do komputera, laptopa 
lub powerbank’a. Komputer, laptop lub powerbank musi 
być włączony. Zapali się dioda sygnalizująca ładowanie 
urządzenia.  

4. Ładować przez 8 godziny. Nie należy przekraczać 12 h. 

7. UŻYTKOWANIE

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

1. 1 x Golarka do odzieży 2w1
2. 1 x Przewód z końcowką USB
3. 3 x Rolka
4. 1 x Instrukcja obsługi
Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy 
zestaw jest  kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części 
z tworzyw sztucznych nie są pęknięte a przewód zasilający 
z końcówką USB nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że 
brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, 
lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub 
zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
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5. Po upływie wskazanego czasu należy odłączyć urządzenie 
od źródła zasilania. Dioda sygnalizuje podłączenie 
urządzenia do źródła zasilania, a nie stan naładowania 
urządzenia. 

Akumulator jest niewymienny.
Uwaga! 

• Urządzenie jest przystosowane do zasilania 
akumulatorem Ni-MH AA 600 mAH 1.2 V .

• Akumulator jest zamontowanay w urządzeniu. 
• Nie wyrzucaj zużytego akumulatora do śmietnika 

lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie 
i akumulatory.

• Nie ładować baterii nie przeznaczonych do 
ładowania (nie będących akumulatorami).

• Nie zwierać zacisków zasilających.
• Nigdy nie należy stosować zużytych baterii lub 

akumulatorów w połączeniu z nowymi.
• Nigdy nie należy narażać bateri i akumulatorów 

na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich  jak 
nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Akumulator nie 
może być demontowany, wrzucany do ognia lub 
zwierany.
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• Wyczerpany akumulator należy bezzwłocznie 
wyjąć z urządzenia. Nie należy robić tego 
samodzielnie, zlecać fachowcowi. 

• W razie kontaktu rąk z kwasem z akumulatora, 
opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku 
dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. 
Kwas zawarty w akumulatorach może powodować 
podrażnienie lub oparzenie.

• Połknięcie akumulatora może być śmiertelne! 
Trzymaj akumulator z dala od dzieci i zwierząt 
domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc 
medyczną, jeśli połkniesz akumulator.

Usuwanie zmechaceń, nitek i supełków.
1. Umieścić odzież na płaskim podłożu oraz wygładzić 

zmarszczenia.
2. Przesunąć włącznik w pozycję I, a następnie przesuwać 

urządzeniem po powierzchni materiału.
3. Chcąc zakończyć pracę należy wyłącznik przesunąć w 

pozycję O.

Rysunek poglądowy – inny wygląd urządzenia 

Gładki materiał 
- szybkie usuwanie

Gładki materiał 
- dokładne usuwanie

Wystające elementy
- zalecana wysoka 
ostrożność i uwaga 
podczas usuwania
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Oczyszczenie pojemnika na odpady
1. Wyłączyć urządzenie. Upewnij się że włącznik jest przekręcony 

w pozycję „0”.
2. Odkręć pojemnik na odpady i wyrzuć zawartość do kosza.
3. Odkręć metalową osłonę ostrzy. Ściagając ją uważaj na ostrza. 
4. Zdejmij nakładkę z ostrzami i za pomocą pędzelka wyczyć 

ostrza i wnętrze pojemnika na odpady. 
5. Uważaj, aby się nie skaleczyć po wyjęciu wewnętrznego 

ostrza i przy czyszczeniu.
6. Nie uderzaj w zewnętrzną osłonę ostrzy, aby oczyścić ją 

z odpadów. Używaj do tego pędzelka. 
7. Przetrzyj obudowę suchą szmatką.

Wystające elementy, 
zagięcia - zachować 

ostrożność 

Materiał ze wzorem  
- usuwanie wzdłuż 

wzoru
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Wymiana rolki
1. Złap jedna reką za rolkę. Drugą za uchyt golarki do odzieży 

2w1 i pociągnij rolkę delikatnie do góry z jednej strony.
2. Następnie wyjmij rolkę. 
3. Nałóż nowa zaczynając najpierw z jednym bokiem rolki, a 

następnie z drugim. 
Uwaga! Należy pamiętać by przełożyć plastikowe elementy 

znajdujące się wewnatrz zużytej rolki, do drugiej, nowej. 

Czyszczenie rolką ubrań i innych powierzchni tekstylnych
1. Jeśli trzeba wymień rolkę.
2. Zdejmij z niej jedną warstwę papieru by powierznia była lepka. 
3. Rolki można używać do usuwania kłaków, okruszków, 

paprochów itp. flaneli, dywanu, sofy, prześcieradła, fotelika 
samochodowego i innych przedmiotów. 

4. Nadaje się też do usuwania sierści zwierzat z tekstylnych 
powierzchni. 
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Rysunek poglądowy – inna rolka 

Wskazówki
• 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

• Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu 
na ubraniu.

• Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.
• W przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie 

wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.
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Gdy pojemnik napełni się, należy wyczyścić pojemnik i 
wewnętrzne nożyki.

Czyszczenie pojemnika
1. Odłącz urządzenie od zasilacza.
2. Odkręć pojemnik na odpady. 
3. Opróżnij pojemnik i ewentualnie przetrzyj suchą 

szmatką.
4. Załóż pojemnik na odpady i dokręć.  

Czyszczenie ostrzy
1. Odłącz urządzenie od zasilacza.
2. Odkręć pojemnik na odpady. 
3. Opróżnij pojemnik i ewentualnie przetrzyj suchą 

szmatką.
4. Odkręć metalową osłonę ostrzy kręcąc przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. Wyciągnij ostrza.
Uwaga! Ostrza są bardzo ostre. Należy zwrócić 
szczególną uwagę podczas ich czyszczenia.
5. Oczyść wnętrze oraz metalową osłonę ostrzy z kurzu i 

nagromadzonych kłaczków za pomocą pędzelka.
6. Złóż urządzenie  w odwrotnej kolejności.

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

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

9. NAPRAWA
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Właściwa utylizacja urządzenia:
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU 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 

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.

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.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

11. UTYLIZACJA
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Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i 
wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 
niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej 
i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została 
wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana 
organom nadzorującym rynek.

12. DEKLARACJA CE

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.
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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 

13. GWARANCJA
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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. 
Ul. Żwirki i Wigury 16A
02-092 Warszawa, Polska 
Wyprodukowano w Chinach
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1. FUNCTION

The 2-in-1 lint remover is a device for removing lint, pilling 
and fuzz balls from sweaters, blouses and shirts. The 
roller quickly removes pieces of thread, hair, lint etc. from 
clothes, curtains and covers. The device can also be used 
with furniture upholstery. Do not use the product for any 
other purpose.
This device is intended for private indoor use only; it may 
not be used for professional purposes.
Following the instructions contained in this manual will 
ensure safe operation of the device.

Lot No. POJM190283

Model LR-9283

Power supply 2 x Ni-MH AA 600 mAH 1.2 V  battery 
(non-replaceable)

Cable with 
USB plug

5 V , 500mA

2. TECHNICAL DATA
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3. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device may be operated by children over 8 years of age and 
persons with limited physical, sensory or mental capabilities 
or persons without experience or necessary knowledge of the 
product, provided they are supervised or instructed in the safe 
use of the device and understand the hazards involved.

2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and maintenance may not be performed by children 

unless they are supervised by an adult. Keep the device and its 
power cord beyond the reach of children under 8 years of age.

4. Please read this manual in whole before using the product.
5. The device is intended for private household use only. Do not 

use the device for any purpose other than its intended use.
6.	 In	order	to	prevent	fire	or	electric	shock	when	using	electrical	

devices, in particular in the presence of children, follow basic 
safety rules.

7. The device is not intended for soft or textured fabrics.
8. Prior to use with a particular fabric, test the device on a hidden 

surface of the fabric.
9. When removing pilling, lint or fuzz balls, place the garment on a 

flat and stable surface.
10. Never use the device on creases or corners of a garment.
11. Do not use any caustic agents for cleaning the device.
12. Protect the device from penetration by water or other liquids.
13. The device is not a toy.
14. When not in use or prior to cleaning, always unplug the device 

from the power adapter.
15. Do not bend or deform the perforated cover over the blades.
16. Be very careful when removing the blades.
17. CAUTION! Risk of injuries! The device blades are very sharp.
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18. Straighten the surface of the fabric before using the lint remover 
on it.

19. Do not use the lint remover on garments that are being worn 
by anyone, including you. Doing so poses the risk of injury or 
damage to the lint remover.

20. Observe caution when opening the container in order not to 
damage it.

21. CAUTION! Do not use the lint remover without the metal cover 
over the blades.

22. Warning! Do not use the lint remover on garments that are put 
on anyone including you. There is a risk of injuries or damage to 
the product.

23. Do not allow the device’s blades to come close to bare skin.
24. Never use the device without the metal cover over the blades.
25. Only use the device with the power adapter included.
26. Warning! Keep the device away from water.
27. An electronic copy of this manual is available at: http://instrukcje.

vershold.com.
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Read this instruction manual.

The product is compliant with the 
requirements of the applicable EU 
directives.

Instructions for the disposal of electric 
and electronic devices: see the DISPOSAL 
section.

Instructions for the disposal of batteries: 
see the DISPOSAL section. 

The device is intended for indoor use only.

Designation of the packaging material – 
corrugated cardboard.

Trademark indicating that the manufacturer 
has	 contributed	 financially	 to	 the	
construction and operation of a packaging 
materials recovery and recycling system.

4. EXPLANATION OF SYMBOLS
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5. DEVICE COMPONENTS

1

1
3

45

6 7

8

9

10
1. Roller
2. On/off switch
3. Handle
4. Waste container
5. Brush
6. Cable with USB plug
7. Device mains connection LED indicator
8. Socket
9. Blades
10. Metal blade cover

2
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Charging 
1. 1. Unpack the device.
2. Make sure that the device is turned off.
3. Connect the USB plug to the USB port, and the plug to the 

socket. Connect the USB cable to a PC, laptop or powerbank. 
The PC, laptop or powerbank must be turned on. The LED 
will light up to indicate the device is charging.

4. Charge for 8 hours, but do not exceed 12 hours.
5. After the lapse of that time, disconnect the device from 

the power source. The LED indicates that the device is 

7. USE

Caution! For the sake of children’s safety, do 
not leave any packaging materials accessible 
and unattended (plastic bags, cardboard boxes, 
Styrofoam etc.). Risk of suffocation!

1. 1 x 2-in-1 lint remover 
2. 1 x Cable with USB plug
3. 3 x Roller
4. 1 x User’s manual

Open the packaging and carefully take out the device. Inspect 
the set for completeness and any damage. Check that the 
plastic parts are not cracked and that the power cable with the 
USB plug is not damaged. If any parts are damaged or missing, 
contact the dealer and do not use the device. Retain the 
packaging or dispose of it in accordance with local regulations.

6. SET CONTENTS
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connected to a power source; it does not indicate device 
charge status.

The battery is not replaceable.
Caution!

• The device is designed to be powered by a Ni-MH 
AA 600 mAh 1.2 V   battery.

• The battery is built in the device.
• Do not discard the spent battery in a rubbish bin, 

but in a special container for spent single-use and 
rechargeable batteries.

• Do not recharge batteries not designed for that 
purpose (non-rechargeable batteries).

• Do not short-circuit the terminals.
• Never use spent single-use or rechargeable 

batteries in combination with new ones.
• Never expose single-use or rechargeable batteries 

to direct heat sources, such as excessive sunlight, 
heaters or fire.

• Risk of explosion! The battery must not be 
dismantled, put into fire or short-circuited.

• Remove the spent battery from the device 
immediately. Do not do so on your own. Have the 
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task performed by a specialist.
• If acid from a battery comes into contact with your 

hands, rinse them under running water. If any acid 
gets into your eyes, contact a doctor. Battery acid 
can cause irritation or burns.

• If swallowed, a battery can cause death! Keep the 
battery away from children and pets. Seek medical 
assistance immediately if a battery is swallowed.

Removing lint, pilling and fuzz balls.
1. Place the garment on a flat surface and smooth the creases.
2. Slide the on/off switch to I, then move the device over the 

fabric surface.
3.	 When	you	are	finished,	slide	the	on/off	switch	to	O.

Reference drawing — actual device design is different 

Smooth fabric 
— quick removal

Smooth fabric 
— thorough removal

Protruding items 
— be extremely 

cautious and careful 
when removing such 

items
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Emptying the waste container
1. Switch off the device. Make sure that the switch is turned to 

the „0” position.
2. Unscrew the waste container and throw its contents into the 

dust bin.
3. Unscrew the metal cover over the blades. Be careful of the 

blades when removing it.
4. Remove the attachment with the blades, then use the brush 

to clean the blades and the inside of the waste container.
5. Make sure you do not injure yourself after removing the blade 

attachment or during cleaning.
6. Do not tap the blade cover to remove lint and dirt from it. Use 

the brush instead.
7. Wipe the housing with a dry cloth.

Protruding items, 
folds — observe 

caution

Material with 
a pattern	—	remove	

along the pattern



3 31

Changing the roller
1. 1. Grasp the roller with one hand and the lint remover 

handle with the other hand, then gently pull one side of the 
roller up.

2. Remove the roller.
3.	 Insert	 the	 new	 roller,	 first	 pressing	 in	 one	 side,	 then	 the	

other. 

Cleaning clothes and other textile surfaces with the roller
1. If necessary, change the roller.
2. Remove one layer of paper so that the paper surface 

exposed is sticky.
3. You can use the roller to remove lint, crumbs, fuzz etc. from 

flannel, carpets, sofas, sheets, car seats and other items.
4. It is also suitable for removing animal hair from textile 

surfaces.
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Reference drawing — a different roller is shown 

Tips
• Do not remove the lint etc. while garments are being worn, 

because doing so poses an injury risk.
• Pay particular attention when shaving the following parts 

of garments:
- around buttons and zippers
- protruding parts
- seams
- stitches
- items glued to cloth
- delicate parts

• Before use, try the device on an area of the garment that is 
concealed or barely visible.

• Slide the device along the pattern on the garment.
• For stubborn pills, slide the device along the pattern 

vertically and horizontally.
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When the container is full, empty and clean it together with 
the blades.

Cleaning the container
1. Disconnect the device from the power adapter.
2. Unscrew the waste container.
3. Empty the container. If necessary, wipe it with a dry 

cloth.
4. Install and tighten the waste container.  

Cleaning the blades
1. Disconnect the device from the power adapter.
2. Unscrew the waste container.
3. Empty the container. If necessary, wipe it with a dry 

cloth.
4. Unscrew the metal blade cover by rotating it counter-

clockwise. 
5. Remove the blades.
Caution! The blades are very sharp. Be very careful when 
cleaning them.
6. Clean out the dust and pills that have accumulated 

inside the device and on the metal blade cover.
7. Reassemble the device, performing the disassembly 

steps in reverse order.

8. CLEANING AND CARE

The device does not contain any user-serviceable parts. Do 
not attempt to repair the device on your own. Always have a 
specialist perform repairs.

9. REPAIR
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Correct disposal of the device:
1. According to the WEEE Directive 2012/19/EU, the 

crossed-out wheelie bin symbol (shown on the 
side) is used to label all electric and electronic 
devices requiring segregation.

2. Do not dispose of the spent product with domestic 
waste: dispose of it at an electric and electronic devices 
collection and recycling centre. The crossed-out wheelie 
bin symbol placed on the product, instruction manual or 
package communicates this requirement.

3. The plastics contained in the device can be recycled in 
accordance	with	the	specific	marking.	Thanks	to	recycling,	
re-use of materials or other forms of utilizing used equipment 
you	make	a	significant	contribution	to	the	protection	of	our	
natural environment.

It is recommended that the device be stored in its original packaging.
Always store the device in a dry and well-ventilated room, beyond 

children’s reach.
Protect the device against vibration and shock during transport.
Always store the device with the batteries removed.

All the packaging materials are 100% recyclable, and are 
labelled as such. Dispose of the packaging in accordance with 
local regulations.
Keep the packaging materials out of children’s reach, as these 
materials can pose a hazard.

10. HANDLING AND STORAGE

11. DISPOSAL



3 35

The device has been designed, manufactured and marketed in 
compliance with the Low Voltage Directive and the EMC Directive. 
Therefore, the product bears the “CE” mark and has a declaration 
of conformity, which is available to market supervision agencies 
for inspection.

12. CE DECLARATION

4. Information on electric and electronic devices collection 
locations is available from local government agencies or 
from the dealer.

5. Spent or fully discharged single-use and rechargeable 
batteries must be discarded in dedicated labelled 
bins, turned over to hazardous waste collectors or 
returned to electric equipment dealers.

13. WARRANTY

In order to submit a complaint about the product, take the 
device to the Customer Service Point at any Biedronka 
store.
Should you have any questions or issues related to 
product operation or complaint submission, send them to 
the following e-mail address:
infolinia@vershold.com
or contact us by phone: +48 667 090 903

Your opinion is important to us. Evaluate our product at: 
www.vershold.com/opinie
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1. The Warrantor of this product grants a 24-month 
warranty valid from the date of purchase. If any defect 
is found, a complaint about the product should be 
lodged at the point of purchase.

2. A defective/damaged product is a product failing to 
provide the features described in the user’s manual 
due to intrinsic properties of the device.

3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the 
device to the Customer Service Point at a given store 
in order to submit a complaint about the equipment. 
When asserting your rights under warranty, you need 
to present proof of purchase (receipt, invoice) together 
with a description of the device defect in as much detail 
as possible, in particular of the external manifestations 
of the defect.

4. The warranty excludes products with physical damage 
other than that caused by the manufacturer or 
distributor, including specifically any damage resulting 
from incorrect usage or force majeure.

5. The warranty does not cover products, from which the 
tamper-proof seal has been removed, and products, to 
which repairs, alterations or structural modifications 
have been made or attempted.

6. The warranty does not cover components subject to 
natural wear and tear during operation.

7. It is recommended that the complete product be 
submitted together with the complaint so as to 
facilitate service operations.

8. This warranty for the sold consumer product does not 
exclude, restrict or suspend any rights of the Buyer 
stemming from laws and regulations concerning 
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warranties for defects in sold items pursuant to the 
provisions of the Civil Code of 23 April 1964 (Journal 
of Laws Dz.U.2014.121).

9. The warranty shall be applicable within the territory of 
the Republic of Poland.

Manufacturer (Warrantor):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul.	Żwirki	i	Wigury	16A
02-092 Warszawa
Poland

Made in China
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