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Drodzy Klienci!
Państwa nowe lusterko kosmetyczne LED oferuje 10-krotne
powiększenie, co w połączeniu z dającymi światło zbliżone
do dziennego diodami LED umożliwia wykonywanie precyzyjnego makijażu.
Lusterko kosmetyczne LED wyposażono w mocną przyssawkę,
pozwalającą na przymocowanie go zarówno do blatu stołu,
jak i do wyłożonej glazurą ściany lub też lustra wiszącego.
Ponadto lusterko daje się wychylać i obracać o 360°,
co pozwala na jego optymalne ustawienie zgodnie z życzeniem użytkownika.
Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego produktu!

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i użytkować produkt wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji,
aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.
W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również
tę instrukcję.
Produkt przeznaczony jest do użytku w zamkniętych pomiesz‑
czeniach. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego
i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
• Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne.
Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić
do ciężkich (chemicznych) poparzeń wewnętrznych oraz
do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz
produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub
dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast
zasięgnąć pomocy lekarskiej.
• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu
ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać
miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać
do ognia ani zwierać.
• Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła
(grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy
produkt nie będzie przez dłuższy czas używany.
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Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać
wskutek wycieku elektrolitu.
• Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać
jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie
baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
• W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić
styki baterii oraz urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
• Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe
ułożenie biegunów (+/–).
• Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią,
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz
skrajnymi temperaturami.
• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów
ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
• Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani
nie wolno tego robić.
• Produkt należy ustawić w takim miejscu, aby nie mógł spaść.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo rozbicia szkła
i skaleczenia.
• Jeżeli produkt nie jest ustawiany, tylko na przykład mocowany
na wyłożonej glazurą ścianie albo na lustrze, należy koniecznie
przestrzegać zaleceń dotyczących przyssawki,podanych
w rozdziałach „Ogólne informacje dotyczące przyssawek“
oraz „Mocowanie przyssawki“.
• To, że przyssawki tracą przyczepność i odczepiają się,
jest ich naturalną właściwością! Aby uniknąć uszkodzeń
innych przedmiotów, należy od czasu do czasu odczepić
przyssawkę i zamocować ją ponownie.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

ramka z oświetleniem LED
powierzchnia
lustrzana
o 10-krotnym
powiększeniu

nóżka z przyssawką
języczek przyssawki

Tył

włącznik/wyłącznik
pokrywka
komory baterii
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Ogólne informacje dotyczące przyssawek
Zalety przyssawki
• proste mocowanie bez uszkadzania podłoża
• proste usuwanie bez pozostawiania trwałych
śladów
• w każdej chwili możliwość ponownego użycia
• przyczepność dzięki siłom adhezji i podciśnieniu
Dlaczego moja przyssawka się odczepia?
To, że przyssawki z czasem tracą przyczepność i odczepiają
się, jest ich naturalną właściwością!
MM Nie należy kłaść żadnych kruchych przedmiotów bezpo‑
średnio pod przyssawkami.
MM Zwykłe przyssawki należy od czasu do czasu ponownie
mocno dociskać do podłoża!
Kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża!
Podłoże gładkie:
np. szkło i powierzchnie lustrzane,
glazurowane płytki okładzinowe.
Nasza rada: W miejscu mocowania przy‑
ssawki należy zawsze nakleić
kawałek gładkiej, przezroczy‑
stej folii samoprzylepnej.
Dzięki temu przyssawka
utrzyma swoją przyczepność
znacznie dłużej.
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Czyste i suche podłoże:
wolne od kurzu/pyłu, tłuszczu, silikonu, osadów wapniowych
i innych zanieczyszczeń.
Nasza rada: płyn do mycia szyb, ocet, kwasek cytrynowy
lub izopropanol.
Czysta i sucha przyssawka:
wolna od zawierających tłuszcz pozostałości poprodukcyjnych.
Nasza rada: Umyć powierzchnię przywierania przyssawki
w ciepłej wodzie z dodatkiem zwykłego płynu
do mycia naczyń.
Co robić, gdy przyssawka odpadła?
MM Wyczyścić podłoże oraz powierzchnię przywierania
przyssawki i ponownie przycisnąć nóżkę z przyssawką
do podłoża. Jeżeli przyssawka wciąż odpada w krótkich
odstępach czasu, oznacza to, że albo podłoże nie jest
wystarczająco gładkie, albo przyssawka jest już zbyt stara.
Czy podłoże nie jest wystarczająco gładkie?
Nasza rada: Spryskać powierzchnię
przywierania przyssawki
niewielką ilością lakieru
do włosów, a następnie
od razu docisnąć ją do oczysz‑
czonej powierzchni podłoża.
Czy przyssawka nie jest zbyt stara?
Wszystkie tworzywa sztuczne z czasem twardnieją.
Najczęściej można to zauważyć na przezroczystych mate
riałach, na których pojawiają się przebarwienia. Wówczas
przyssawka osiągnęła kres swojej naturalnej żywotności.
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Wkładanie/wymiana baterii
1. Nacisnąć zatrzask na pokrywce komory baterii i zdjąć tę
pokrywkę ku górze.
2.

Włożyć baterie do komory baterii
zgodnie z rysunkiem w jej wnętrzu.
Zwrócić przy tym uwagę na prawi‑
dłowe ułożenie biegunów (+/–).

3. Ponownie założyć pokrywkę komory baterii i docisnąć ją,
tak aby zatrzasnęła się w sposób słyszalny i wyczuwalny.
Jeśli oświetlenie lusterka osłabnie lub całkowicie zgaśnie,
oznacza to, że konieczna jest wymiana baterii.

Mocowanie przyssawki
1. Starannie oczyścić podłoże oraz powierzchnię przywierania
przyssawki i osuszyć je.
2.

Docisnąć nóżkę z przyssawką
mocno do podłoża.
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3.

Następnie obrócić lekko nóżkę
z przyssawką w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara,
aż ulegnie słyszalnemu i wyczuwal‑
nemu zablokowaniu.
Teraz przyssawka uzyskała wystar‑
czającą przyczepność do podłoża.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• To, że przyssawki tracą przyczepność i odczepiają się,
jest ich naturalną właściwością! Aby uniknąć uszkodzeń
innych przedmiotów, należy od czasu do czasu odczepić
przyssawkę i zamocować ją ponownie.

Odczepianie przyssawki
1. Przytrzymać lusterko kosmetyczne w stabilnej pozycji,
zwłaszcza gdy jest ono zamocowane na wyłożonej glazurą
ścianie, na lustrze wiszącym itp.
2.

Następnie obrócić lekko nóżkę
z przyssawką w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, tak aby
uległa wyczuwalnemu
odblokowaniu.
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3.

Pociągnąć za języczek przyssawki.
Teraz można już zdjąć produkt
z miejsca zamocowania.

Ustawianie lusterka kosmetycznego LED
Lusterko kosmetyczne
LED połączone jest
przegubem kulowym
z nóżką z przyssawką,
co pozwala na jego
swobodne wychylanie
i obracanie w niemal
wszystkich kierunkach.
Dzięki temu można ustawić lusterko dokładnie według
własnych preferencji.
Podczas tej czynności najlepiej trzymać lusterko za ramkę,
tak aby nie pozostawić na powierzchni lustra odcisków palców.
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Włączanie/wyłączanie oświetlenia LED
MM 

Nacisnąć włącznik/wyłącznik, aby
włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.

Czyszczenie
UWAGA – ryzyko szkód materialnych
• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów
ani agresywnych lub szorujących środków czyszczących.
1. Wyjąć wszystkie baterie z produktu.
2. Produkt czyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie
wytrzeć suchą, niestrzępiącą się szmatką.
3. Ponownie włożyć baterie do produktu.

Dane techniczne
Model: 				610 938
Baterie: 				3x LR6 (AA) / 1,5 V
Temperatura
otoczenia: 			

od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.
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Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie wyprodu‑
kowano z wartościowych materiałów, które nadają się do po‑
nownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów
powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego.
Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.
Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem,
nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników
na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobo‑
wiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie
od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają
substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego
przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz
środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu admi‑
nistracja samorządowa.
Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać jako
zwykłych odpadów domowych!
Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do tego, aby
przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź
miejskich punktów zbiórki lub usuwać je do specjalnych pojem‑
ników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.
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