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Vážení zákazníci,

toto nové kosmetické zrcadlo je opatřeno 
odní matelným detailním zrcátkem 
s desetinásobným zvětšením. 

16 jasných LED zajišťuje optimální osvětlení.
Rozsvítit, zhasnout nebo ztlumit je můžete
prostřednictvím praktické dotykové funkce.

Zrcadlo můžete naklápět v rozsahu 120°, 
což umožňuje jeho nastavení přesně tak, 
jak potřebujete.

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a pou -
žívejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno 
v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k po -
ranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod
pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku 
s ním předejte i tento návod.
Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních
prostorách. Tento výrobek je koncipován pro sou-
kromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.•
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Baterie mohou být v případě spolknutí životu•
nebezpečné. 
Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést
během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání
vnitřních orgánů a k smrti. 
Uchovávejte proto nové i vybité baterie a vý -
robek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření,
že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie
dostala do těla nějakým jiným způsobem, oka-
mžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte•
kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a slizni-
cemi. Případně zasažená místa omyjte vodou 
a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat •
do ohně ani zkratovat.

Chraňte baterie před nadměrným teplem (to -•
pení, přímé sluneční světlo). Baterie z výrobku
vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebu-
dete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak
poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby
baterie vytekly.

Vyměňujte vždy všechny baterie najednou.•
Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie,
různé typy ani značky baterií nebo baterie 
s různou kapacitou.

V případě potřeby před vložením baterie do •
přístroje očistěte kontakty baterie a přístroje.
Hrozí nebezpečí přehřátí!

Při vkládání baterií dbejte na správnou •
polaritu (+/–).

Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí,•
přímým slunečním zářením a extrémními 
teplotami.

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní•
nebo abrazivní čisticí prostředky.

Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se•
nesmí vyměňovat.

Stavějte výrobek vždy tak, aby nemohl •
spadnout. Nebezpečí poranění rozbitým sklem.

Podstavec můžete použít jako odkládací plochu. 

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit 
k Vaší spokojenosti! 

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody
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Uvedení do provozu
Odstraňte veškerý obalový materiál.1.

Odejměte víko přihrádky na baterie.2.

Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na3.
správnou polaritu (+/–).

Nasaďte víko přihrádky na baterie zpět a přitlačte4.
jej tak, aby slyšitelně a citelně zacvaklo na místo.

Zasuňte stojan kosmetického zrcadla do otvoru 5.
v podstavci a zatlačte jej dovnitř tak, aby slyši-
telně a citelně zapadl na místo.

Detailní zrcátko můžete volitelně připnout na zrcadlo -
vou plochu. 

Jednoduše je přitlačte na místo tam, kde Vám tom

vyhovuje. Tlačte, pokud možno, na rám zrcátka,
abyste nevytvořili na zrcadlové ploše otisky prstů.

Když chcete detailní zrcátko odstranit, odtáhnětem

ho opatrně ze zrcadlové plochy.

Pokyny pro přísavky:

Přísavky drží lépe na čistém, suchém, odmaštěném 
a hladkém podkladu. Také přísavky musí být čisté.

Občas přísavky dotlačte, aby se neuvolňovaly.

Pokud by se stalo, že detailní zrcátko odpadne, 
očistě te zrcadlovou plochu a přísavky, pečlivě je
osušte a zno vu detailní zrcátko přitiskněte.

Click !
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Použití
Zapnutí

Přístroj zapnete přepnutím kolébkového vypínače1.
na jeho zadní straně do polohy I.

LED diody můžete rozsvítit ťuknutím na 2.
vypínač na zrcadlové ploše přístroje.

Ztlumení

Stiskněte vypínač na zrcadlové ploše a podržte m

jej stisknutý tak dlouho, dokud nebude dosaženo
požadovaného jasu.

LED diody se ztlumí.

Znovu stiskněte tlačítko na zrcadlové ploše m

a podržte jej stisknuté. 

LED diody se rozjasní.

Když LED diody vypnete a opět zapnete, budou svítit
opět s plným výkonem.

Nastavení zrcadla 

Natočte zrcadlo do požadované polohy.m

Zrcadlo lze natáčet v rozsahu 120°.

Vypnutí

LED diody můžete zhasnout ťuknutím na 1.
vypínač na zrcadlové ploše přístroje.

Při dalším zapnutí mají LED diody opět plný výkon.

Přístroj vypnete přepnutím kolébkového vypínače2.
na jeho zadní straně do polohy 0.



Číslo výrobku:

365 611
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Čištění
K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé 
prostředky ani tvrdé kartáče apod. 

Vypněte přístroj a vyjměte baterie.1.

Očistěte zrcadlovou plochu a ostatní povrchy2.
mírně navlhčeným hadříkem a pak je otřete
suchým hadříkem.

Vložte baterie zpět.3.

Technické parametry
Model:                           365 611

Baterie:                         4x LR6 (AA)/1,5 V

Okolní teplota:             +10 až +40 °C

Made exclusively for:          
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
na jeho technické a vzhledové změny.

Likvidace
Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí
balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání
životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se
nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvi-
dovat samostatně, odděleně od domovního odpadu.
Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně
přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské
správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domov-
ního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
prodávají baterie.


