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Montaj ve kullanımtr

LED duvar makyaj aynası
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Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde
 kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün
 başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Çocuklar için TEHLİKE

Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek•
 tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük parçalardan uzak tutun. •
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

Makyaj aynasını ve USB şarj kablosunu suya veya diğer sıvılara batırmayın.•
Ürüne su sıçramamasına ve damlamamasına da özen gösterin.

Makyaj aynasının ıslanması durumunda, şarj etmek için yeniden bir USB bağ-•
lantı yuvasına veya elektrik adaptörüne bağlamadan önce iyice kurumasını
sağlayın.

Aynanın kendisinde veya USB şarj kablosunda gözle görülür hasarlar mevcut•
ise makyaj aynasının LED aydınlatmasını çalıştırmayın.

Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.•

Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Üründe yapılması gereken onarım-•
ları sadece yetkili bir servise yaptırın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir
işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. 

Aynanın priz bağlantısını yaparken elektrik adaptörünü prizden çekin, ...•
       ... aynayı temizlemeden önce,
       ... fırtına durumunda,
       ... işletim sırasında arızalar ortaya çıakrsa veya
       ... aynayı çıkarmadan önce. 
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Kablodan değil, daima elektrik adaptöründen tutarak çekin. Elektrik adaptö-
ründe veya aynanın başka parçalarında hasar varsa aynayı elektrik şebeke-
sine bağlamayın. 

Yaralanma UYARISI
Makyaj aynasının aydınlatması patlama riskli alanlarda kullanılmamalıdır.•
Ayna camı, kırılabilir malzemeden üretilmiştir. Kırılma ve buna bağlı olarak•
yaralanma tehlikesi vardır!

Üründe bir lityum iyon şarjlı pil bulunur. Bunlar bölünmemeli, ateşe•
 atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır. 

Üründeki şarjlı pilin müşteri tarafından değiştirilmesine ya da sökülmesine•
izin verilmez. Şarjlı pillerin kurallara aykırı şekilde sökülmesi durumunda
 patlama tehlikesi oluşur. Şarjlı pil arızalıysa bir yetkili servise başvurun 
veya ürünü yerel yönetmeliklere göre imha edin.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
Ürünle birlikte teslim edilen montaj malzemesi sağlam duvarlar için•
uygundur. Duvara monte etmeden önce, mağazalardan duvarınız için 
uygun montaj malzemesi hakkında bilgi alın ve gerekirse değiştirin.

Dübel deliklerini delerken, duvarın içindeki akım hatlarının veya boruların•
hasar görmemesine dikkat edin.

USB şarj kablosunu bir USB bağlantı yuvasına veya bir elektrik adaptörüne•
bağlamadan önce kabloyu mutlaka makyaj aynasına bağlayın.

Makyaj aynasını döndürerek açarken ya da kapatırken deve boynunu bir•
 elinizle sıkıca tutun, aksi halde duvar tutucusuna çok fazla kuvvet uygulanır.

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik•
 maddeleri kullanılmamalıdır. Yumuşak, tüy bırakmayan bir bez kullanın.

Çok uzun kullanım ömründen dolayı entegre ışıklı diyotların değiştirilmesi•
gerekli değildir. LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
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Kelepçe

LED Makyaj aynası

Genel bakış (ambalaj içeriği)

Deveboynu

USB şarj kablosu

Montaj malzemesi

Açma/kapama şalteri

Etrafını 
çevreleyen
LED aydınlatma

Kapağın altında: 
USB şarj kablosu 

ve şarj kontrol lamba-
sının bağlantı yuvası

Açma/kapama şalteri

Etrafını
 çevreleyen
LED aydınlatma

Montaj plakası
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Kullanım
Şarjlı pili şarj etme

Hasarları önlemek için şarjlı pil sadece yarıya kadar doldurulmuş olarak teslim
edilir. İlk kullanımdan önce şarjlı pili tam şarj edin. 

Montaj yerinin yakınında bir priz yoksa aynayı deveboynunda da çevire-
bilir ve başka bir yerde şarj edebilirsiniz. 

Normal kullanım sırasında aynanın yanlışlıkla çözülmemesi gerektiği için bu
şekilde daha zor çalışacaktır. Döndürürken ve tekrar açarken deveboynunu bir
elinizle sıkıca tutun, bu sayede duvar tutucusuna çok fazla kuvvet uygulanmaz.

1.    Kapağı açın.

2.   USB şarj kablosunun bir ucunu makyaj
aynasının bağlantı yuvasına, diğer
ucunu da bir USB bağlantı yuvasına
veya elektrik adaptörüne 5V/2A takın
(teslimat kapsamına dahil değil dir).
Şarj kontrol lambası kırmızı yanar.

3.   Şarj işleminden sonra USB şarj kablo-
sunu çekin. Kapağı mutlaka tekrar
önceki konumuna gelecek şekilde
 bastırın, aksi halde aynayı su sıçra -
masından koruyamazsınız.

Boş şarjlı pilin normal şarj işlemi yakl. 4 saat sürer. 
Şarjlı pil tamamen şarj olduğunda şarj kontrol lambası söner. 
Tamamen şarj olmuş şarjlı pil ile işletim süresi yakl. 6 saat sürer.

Açma/kapama

Aynanın bir tarafında 3 kat büyütme bulunur, diğer tarafında büyütme
bulunmaz. Her iki tarafta da çepeçevre LED bulunur.

LED aydınlatmasının açılması veya kapatılması için ilgili açma/kapatmam

şalterine basın. 

Dolum 
kontrol lambası



6

Duvar montajı

1.    LED makyaj aynasını monte etmek
 istediğiniz yere montaj plakasını 
tutun ve deliklerin yerini işaretleyin. 

2.   Dübeller için delikleri açın ve deve
 boynunu birlikte teslim edilen vidalar
ve dübellerle duvara sabitleyin.

3.   Kelepçeyi deveboynu üzerinden
montaj plakasına itin.

4.   Aynayı deveboynu üzerine döndürün.
Bunu yaparken duvar tutucusuna çok
fazla yüklenmemek için deveboynunu
elinizle iyice tutun.

Ø 6 mm
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Temizleme

Aynayı temiz suyla ve yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin m

(örn. mikro elyaf veya pamuklu) ve kuru bir bezle kurulayın. Cam temiz -
leyici kullanmayın, aynayı zamanla "kör" duruma getirir.

Teknik bilgiler
Model:                           367 465

Şarjlı pil:                       Lityum iyon şarjlı pil    
3,7 V 2000 mAh (değiştirilemez)

Şarj süresi:                   yakl. 4 saat
Çalışma süresi             yakl. 6 saat

USB bağlantısı:             5V  2000 mA +/- %10

Ortam sıcaklığı:           +10 ila +40°C

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı•
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

TEHLİKE – Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi

Temizlemeden önce elektrik adaptörünü prizden çekin.•

Makyaj aynasını ve USB şarj kablosunu suya veya diğer •
sıvılara batırmayın. 



İmha etme
Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden
üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt,
mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan
 faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar ve boş şarjlı piller/piller ev atık-
ları ile birlikte atılmamalıdır! 

Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle
ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri/pilleri beldenizdeki veya belediye-
nizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kapla-
rına bırakmakla yükümlüsünüz. 

DİKKAT! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan 
ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun
olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı 
kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama
yerine teslim edin.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi 
için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Ürün numarası: 367 465

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany,

www.tchibo.com.tr


