iMirror 3D Magnify, kosmetické Make-Up zrcátko, třípanelové s LED Dot osvětlením, bílé

Provoz na baterie (4xAAA nejsou součástí balení)
Pro Vaši bezpečnost a pohodlné užívání výrobku si před jeho použitím vždy přečtěte návod k použití.

Speciální funkce
Zrcátko používá úsporné LED podsvětlení s dlouhou životností

Obsah balení
Zrcátko s vestavěným LED podsvícením
Základna pro zrcátko
10x zvětšující zrcátko
USB kabel
Návod k použití

Jak sestavit zrcátko
1. Postavte základnu a zrcátko stejným směrem – viz obr.1*
2. Vložte zrcátko do základny – viz obr. 2*
3. Ujistěte se, že zrcátko a základna jsou bezpečně spojeny – viz obr. 3*

Jak nainstalovat baterie
1.
2.
3.
4.

Pouzdro na baterie je v zadní části zrcátka.
Sejměte kryt bateriového pouzdra a vložte 4 AAA baterie – viz obr. 4*
Vraťte nazpět kryt
Místo baterií lze použít napájení přes USB kabel.

Ovládání
1. Dotkněte se senzoru v přední dolní části zrcátka pro zapnutí/vypnutí světla
2. Držte senzor 3 sekundy pro nastavení jasu světla
3. Budete-li potřebovat zrcátko vyčistit, zařízení vypněte, odpojte kabel a očistěte vlhkým
hadříkem. Povrch zrcátka čistěte čističem na sklo. Nikdy nezapínejte zařízení, pokud je vlhké.

Instrukce pro skladování
1. Nenechávejte zrcátko na přímém slunci
2. Před uložením nechte zrcátko vychladnout na pokojovou teplotu
3. Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí

Bezpečnostní instrukce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zrcátko používejte mimo dosah vody
Neskladujte zrcátko na místě, kde by mohlo spadnout do vody
Pokud zrcátko spadne do vody, nesahejte do vody
Nepoužívejte zrcátko při sprchování nebo koupeli
Při použití dětmi nebo osobami s mentálními nebo fyzickými potížemi je nutný dozor zdravého
dospělého
Nepoužívejte dále v případě poruchy. Na zařízení nelze dělat žádné domácí opravy.
Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití
Ujistěte se, že zrcátko není v místě, kde může odrážet sluneční paprsky
Zrcátko před uskladněním vždy vypněte

Instrukce pro použití baterií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vždy použijte správné baterie – typ a rozměr
Staré baterie vyndejte
Nepoužívejte současně různé typy baterií – alkalické, NiMH, dobíjecí…
Vyčistěte bateriové pouzdro od případných nečistot před vložením baterií
Vložte baterie dle správné polarity (+ -)
V případě poruchy baterií je neprodleně vyjměte
Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, ale do tříděného elektroodpadu

*Obrázky jsou v anglické verzi návodu, která je přiložena.

Poznámka: K výrobku bylo vydáno Prohlášení o shodě.

