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Rögzítés és használathu

LED-es kozmetikai tükör
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Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések 
és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja 
a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át
tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja át az 
új tulajdonosnak.

VESZÉLY gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő•
 használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket
tartsa távol a terméktől. 

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. •
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY elektromos áram következtében

A tükröt és az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba. •
Óvja spriccelő és csepegő víztől is.

Ha a kozmetikai tükör nedves lett, hagyja teljesen megszáradni, mielőtt a•
 töltéshez egy USB-porthoz vagy egy hálózati adapterhez csatlakoztatná.

Ne kapcsolja be a kozmetikai tükör LED-világítását, ha a tükrön vagy az •
USB-töltőkábelen látható sérüléseket észlel.

Az USB-töltőkábelt tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.•

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő•
javításokat csak szakszerviz végezheti el. A szakszerűtlenül végzett javítások
jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

A tükör csatlakozóaljzathoz való csatlakoztatása során húzza ki a hálózati•
adaptert a csatlakozóaljzatból, ... 

       ... mielőtt megtisztítja a tükröt,
       ... vihar esetén,
       ... ha használat közben üzemzavar lép fel, vagy
       ... mielőtt leveszi a tükröt. 
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       Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a hálózati vezetéket. 
Ne csatlakoztassa a tükröt az áramhálózathoz, ha a hálózati adapteren
vagy a világítás más részein sérülések láthatók. 

VIGYÁZAT - sérülésveszély
A LED-es kozmetikai tükör lámpáját robbanásveszélyes helyiségekben•
 használni tilos.
A tükör üvege törékeny. Törés- és ezáltal sérülésveszély áll fenn!•

A termékben lítium-ion akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe•
dobni vagy rövidre zárni tilos.

Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy•
kiszerelni. Az akkumulátor szakszerűtlen kiszerelése robbanásveszélyes. 
Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy a kereske-
dőhöz.

FIGYELEM – anyagi károk
A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. •
A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyagról,
és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

Ügyeljen arra, hogy a furatok készítésénél ne sérüljön meg a villanyvezeték,•
vagy egy cső a falban.

Mindig először az USB-töltőkábelt csatlakoztassa a kozmetikai tükörhöz, •
csak azután csatlakoztassa az USB-töltőkábelt egy USB-porthoz vagy egy
hálózati adapterhez.

Az egyik kezével tartsa meg biztosan a hattyúnyakat, amikor le- vagy rácsa-•
varja a kozmetikai tükröt, mert ellenkező esetben túl nagy erő  nehezedik 
a nyakra. 

A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló•
hatású tisztítószert. Egy puha, nem bolyhosodó kendőt használjon.

A beépített világító diódák cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem•
 szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
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takarótányér

LED-es kozmetikai tükör

Termékrajz (tartozékok)

hattyúnyak

USB-töltőkábel

szerelőanyagok

be-/kikapcsoló gomb

körbefutó
LED-világítás

a lehajtható fül alatt:
csatlakozóaljzat az
USB-töltőkábelhez 

és töltésjelző 
kontroll-lámpa

be-/kikapcsoló gomb

körbefutó
LED-világítás

szerelőlap
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Használat
Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. 
Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.  

Ha a felszerelési hely közelében nincs csatlakozóaljzat, akkor leteker-
heti a tükröt a hattyúnyakról, és máshol is feltöltheti. Ez kissé nehézkes,

mert a tükör az általános használat során nem eshet le véletlenszerűen. 
A tükör le- és visszatekerése során tartsa meg egyik kezével hattyúnyakat,
nehogy túl nagy nyomás nehezedjen a fali tartóra.

1.    Nyissa fel a lehajtható fület.

2.   Csatlakoztassa az USB-töltőkábel egyik
végét a kozmetikai tükör aljzatához, 
a másik végét pedig egy USB-porthoz
vagy egy 5V/2A-es hálózati adapterhez
(nem tartozék).
A töltésjelző kontroll-lámpa pirosan
világít.

3.   A töltés után húzza ki az USB-töltő -
kábelt. Feltétlenül nyomja vissza a 
lehajtható fület megfelelő pozícióba, 

mivel ellenkező esetben nem biztosított a tükör fröccsenő víz elleni védelme! 

A lemerült akkumulátor általában kb. 4 óra alatt tölthető fel. 
Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kikapcsol. 
Az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 6 óra.

Be-/kikapcsolás

A tükör egyik oldala 3-szoros nagyítású, a másik oldala sima tükör nagyítás
nélkül. Mindkét oldalon körben LED-ek találhatók.

A LED-es világítás be- és kikapcsolásához koppintson az adott m

be-/kikapcsoló gombra. 

töltésjelző
kontroll-lámpa
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Falra szerelés

1.    Helyezze arra a pontra a szerelőlapot,
ahova a LED-es fali kozmetikai tükröt
rögzíteni kívánja, és jelölje ki a
 furatokat. 

2.   Fúrja ki a lyukakat a tipliknek, és
 rögzítse a hattyúnyakat a mellékelt
csavarokkal és tiplikkel a falra.

3.   Tolja rá a takarótányért a hattyú-
nyakon keresztül a szerelőlapra. 

4.   Csavarja rá a tükröt a hattyúnyakra.
Közben az egyik kezével tartsa erősen
a hattyúnyakat, hogy ne nehezedjen
túl nagy erő a fali tartóra.

Ø 6 mm
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Tisztítás

Tisztítsa meg a tükröt tiszta vízzel és egy puha, nem bolyhosodó ruhávalm

(pl. mikroszálas vagy pamut ruhával), majd törölje át egy száraz ruhával.
Ne használjon ablaktisztító szert, mert az idővel elhomályosítja a tükröt.

Műszaki adatok
Modell:                                 367 465

Akkumulátor:                      lítium-ion akkumulátor 3,7 V 2000mAh 
       (nem cserélhető)

Töltési idő:                           kb. 4 óra
Üzemidő:                              kb. 6 óra

USB-csatlakozó:                  5V 2000 mA +/— 10%

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

FIGYELEM – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve•
agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.•

A tükröt és az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más•
 folyadékba. 



Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható
anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék
mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre.
Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi
gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, valamint az elhasználódott
 akkumulátorok/elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! 

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott akkumuláto-
rokat/elemeket az illetékes települési, illetve városi hivatalok
 gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le. 

Figyelem! Ez a készülék olyan akkumulátort tartalmaz, amely  biztonsági
okokból szilárdan bele van építve, és a borítás megrongálása nélkül nem lehet
eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért 
a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akku-
mulátort szakszerűen ártalmatlanítják. 

Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban 
az  illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Cikkszám: 367 465

www.tchibo.hu/utmutatok
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