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Drodzy Klienci!

Państwa nowe lusterko kosmetyczne wyposażono 
w zdejmowane lusterko powiększające o 10-krotnym
powięk szeniu. 16 jasnych diod LED zapewnia opty -
mal ne oświetlenie. Praktyczna funkcja obsługi
dotykowej pozwala na ich wygodne włączanie,
wyłączanie oraz przyciemnianie.

Lusterko daje się przechylać o 120°, umożliwiając
precyzyjne ustawienie według potrzeb użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpie-
czeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie 
z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć nieza-
mierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzys-
tania. W razie zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję. Produkt jest
przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach.
Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego 
i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci.•
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Połknięcie baterii może być śmiertelnie nie -•
bezpieczne. 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 przypadku podejrzenia, że bateria
 została połknięta lub dostała się do organizmu
w inny sposób, należy natychmiast skorzystać 
z pomocy medycznej.

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 działa-•
niem ciepła (pochodzącego z grzejników, bezpo-
średniego działania promieni słonecznych).
Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte
lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas
używany. Dzięki temu można uniknąć szkód,
które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy•
używać jednocześnie starych i nowych baterii,
baterii różnych typów, marek lub o różnej
pojemności.

W razie potrzeby przed włożeniem baterii•
należy oczyścić styki baterii i 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 rysujących
powierzchnię środków czyszczących.

Nie ma potrzeby ani możliwości wymiany•
 wbudowanych diod LED.

Produkt należy ustawić w taki sposób, aby nie•
mógł on spaść z wysokości. Istnieje wówczas
niebezpieczeństwo rozbicia szkła i skaleczenia.

W podstawce lusterka można przechowywać drobne
przedmioty. 

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji 
z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

stojak

podstawka

przełącznik
 przechylny

lusterko 

powierzchnia 
lustrzana

włącznik/
wyłącznik

lusterko powiększające

dioda LED
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Przygotowanie do użytkowania
Usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.1.

Otworzyć pokrywkę komory baterii.2.

Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem. Zwrócić przy3.
tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Ponownie nałożyć pokrywkę komory baterii 4.
i docisnąć, tak aby uległa słyszalnemu i wyczu -
walnemu zatrzaśnięciu.

Osadzić stojak lusterka kosmetycznego w przewi-5.
dzianym na niego gnieździe podstawki, wciskając
go do momentu, aż ulegnie słyszalnemu i odczu-
walnemu zablokowaniu.

Małe lusterko powiększające można opcjonalnie
 przyczepić do powierzchni lustrzanej. 

W tym celu wystarczy docisnąć je do powierzchnim

lustrzanej w miejscu, które będzie dla użytkow-
nika optymalne. W miarę możliwości należy przy
tym naciskać na obramowanie lusterka powięk-
szającego, aby nie pozostawić odcisków palców 
na powierzchni lustrzanej.

W celu usunięcia lusterka powiększającegom

odczepić je ostrożnie od lusterka głównego.

Wskazówki dotyczące przyssawek:

Przyssawki lepiej przywierają do czystego, suchego,
gładkiego i wolnego od tłuszczu podłoża. 
Również same przyssawki muszą być czyste.

Od czasu do czasu należy dociskać przyssawki, tak 
aby nie uległy samoistnemu odczepieniu.

Jeśli zdarzy się, że lusterko powiększające odpadnie,
należy oczyścić powierzchnię lustrzaną oraz przy-
ssawki, dokładnie wysuszyć te elementy i ponownie
docisnąć lusterko powiększające.

Click !
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Obsługa
Włączanie

W celu włączenia urządzenia ustawić przełącznik1.
przechylny z tyłu urządzenia w pozycji I.

W celu włączenia oświetlenia LED dotknąć2.
 włącznika/wyłącznika w powierzchni lustrzanej.

Przyciemnianie

Wcisnąć włącznik/wyłącznik w powierzchni lust-m

rzanej i przytrzymać wciśnięty do momentu, 
aż uzyskana zostanie żądana jasność oświetlenia.

Diody LED są przyciemniane.

Ponownie wcisnąć włącznik/wyłącznik w po -m

wierzch ni lustrzanej i przytrzymać wciśnięty. 

Diody LED są rozjaśniane.

Gdy oświetlenie LED zostanie wyłączone, a następnie
ponownie włączone, diody LED będą znów świeciły 
z pełną jasnością.

Ustawianie lusterka

Przechylić lusterko do żądanej pozycji.m

Można to zrobić o maksymalnie 120°.

Wyłączanie

W celu wyłączenia oświetlenia LED dotknąć1.
 włącznika/wyłącznika w powierzchni lustrzanej.

Po ponownym włączeniu oświetlenia LED diody LED
będą znów świeciły z pełną mocą (jasnością).

W celu wyłączenia urządzenia ustawić przełącznik2.
przechylny z tyłu urządzenia w pozycji 0.



Numer artykułu:

365 611
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Czyszczenie
Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrą-
cych środków czyszczących ani twardych szczotek itp. 

Wyłączyć urządzenie i wyjąć z niego baterie.1.

Powierzchnie lustrzane oraz pozostałe powie rz ch -2.
nie należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką, 
a następnie wycierać suchą szmatką.

Ponownie włożyć baterie do urządzenia.3.

Dane techniczne
Model:                                  365 611

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

Temperatura otoczenia:     od +10°C do +40°C

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

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w jego
 konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone baterie
zawierają wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniej-
szenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środo-
wiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segre-
gacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań
lekkich. 

Urządzenia, które zostały oznaczone tym
symbolem, nie mogą być wrzucane do zwyk -
łych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby
przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gmin-
nych bądź miejskich punktów zbiórki lub usuwać do
specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach
handlujących bateriami.


