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Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu
wyłą cznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych
obra żeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzy stania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również
tę instrukcję. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci 
Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidło-•
wego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć
dostępu do produktu.

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych ani drobnych•
elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym
Nie wolno zanurzać lusterka ani kabla USB do ładowania w wodzie lub w in -•
nych cieczach. Należy je również chronić przed kroplami i bryzgami wody.

Jeżeli lusterko ulegnie zamoczeniu, należy pozostawić je do całkowitego•
wyschnięcia, zanim podłączy się je ponownie do gniazda USB lub zasilacz
 sieciowego w celu naładowania.

Nie włączać oświetlenia LED lusterka, jeżeli samo lusterko lub kabel USB •
do ładowania wykazują widoczne uszkodzenia.

Kabel USB do ładowania należy trzymać z dala od ostrych krawędzi i źródeł•
ciepła.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy należy•
zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.

W przypadku podłączania lusterka do gniazdka elektrycznego należy•
wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego, ...

       ... przed przystąpieniem do czyszczenia lusterka,
       ... podczas burzy,
       ... jeśli w trakcie użycia wystąpią usterki lub
       ... przed zdjęciem lusterka.  
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Należy zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel zasilający. 
Nie należy podłączać lusterka do sieci elektrycznej, jeśli zasilacz  sieciowy 
lub inne elementy oświetlenia wykazują widoczne uszkodzenia. 

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała
Nie wolno używać oświetlenia lusterka kosmetycznego w pomieszczeniach, •
w których istnieje zagrożenie wybuchem.
Szkło lustrzane może się stłuc. Istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia •
lusterka i odniesienia obrażeń ciała!
Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać •
na części, wrzucać do ognia ani zwierać. 
Nie ma możliwości i nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowywać•
akumulatora produktu. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewła-
ściwego demontażu akumulatora. W przypadku, gdy akumulator jest uszko-
dzony, należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym lub usunąć
 produkt zgodnie obowiązującymi przepisami gminnymi.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Dołączone materiały montażowe nadają się do mocnych, stabilnych ścian•
murowanych. Przed montażem produktu na ścianie należy zasięgnąć 
u sprzedawcy informacji, jakie materiały montażowe są odpowiednie 
dla danej ściany i w razie konieczności je wymienić. 
Należy uważać, żeby nie uszkodzić przewodów elektrycznych i rur w ścianach•
podczas wiercenia otworów pod kołki rozporowe.
Kabel USB do ładowania należy zawsze podłączać najpierw do lusterka, •
a do piero później do gniazda podłączeniowego USB lub adaptera sieciowego.
Podczas nakręcania i odkręcania lusterka należy zawsze jedną ręką•
 przytrzymać uchwyt ścienny, ponieważ w przeciwnym razie na uchwyt 
ten  wywierany jest zbyt duży nacisk.
Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub szo-•
rujących środków czyszczących. Stosować miękką, niestrzępiącą się ściereczkę.
Ze względu na wyjątkowo długą żywotność wbudowanych diod świecących•
ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości i nie wolno wymieniać
tych diod.
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Obsługa
Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, w chwili dostawy jest on nała -
dowany jedynie w połowie. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie nała-
dować akumulator.  

Jeżeli w pobliżu miejsca montażu nie ma gniazdka elektrycznego,
można także odkręcić lusterko od giętkiego ramienia i naładować gdzie

indziej. Jest to nieco utrudnione, ponieważ podczas normalnego użytkowania
lusterko nie może się przypadkowo odłączać od giętkiego ramienia. Podczas
odkręcania i ponownego nakręcania lusterka należy stabilnie przytrzymywać
uchwyt ścienny jedną ręką, tak aby na uchwyt ścienny nie była wywierana zbyt
duża siła.

1.    Otworzyć zaślepkę.

2.   Włożyć jeden koniec kabla ładowania
USB do gniazda ładowania USB 
w lusterku, a drugi koniec do gniazda
USB lub zasilacza sieciowego USB
5V/2A (nie wchodzi w skład zestawu).
Lampka kontrolna ładowania świeci 
na czerwono.

3.   Po zakończeniu ładowania odłączyć
kabel USB do ładowania. Koniecznie
zabezpieczyć gniazdo ładowania USB
lusterka zaślepką, gdyż w przeciwnym
razie nie będzie zagwarantowana och -
rona lusterka przed bryzgami wody.

Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, normalny proces ładowania 
trwa ok. 4 godziny. Gdy tylko akumulator zostanie całkowicie naładowany,
gaśnie lampka kontrolna ładowania. Czas świecenia w przypadku całkowicie
naładowanego akumulatora wynosi ok. 6 godzin.

lampka kontrol -
na ładowania
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Włączanie/wyłączanie

Z jednej strony użytkownik ma do dyspozycji 3-krotne powiększenie, 
a z drugiej normalne lustro bez powiększenia. Obie strony mają na obwodzie
pierścień LED.

W celu włączenia lub wyłączenia oświetlenia LED wystarczy dotknąćm

 odpowiedni włącznik/wyłącznik. 

Montaż ścienny

1.    Przytrzymać płytkę montażową 
w miejscu, w którym ma być zamonto-
wane lusterko LED, a następnie zazna-
czyć otwory montażowe. 

2.   Wywiercić otwory na kołki rozporowe,
a następnie za pomocą dołączonych 
w komplecie wkrętów i kołków rozpo-
rowych przymocować giętkie ramię 
do ściany.

3.   Przełożyć osłonę przez giętkie ramię 
i dosunąć do płytki montażowej.

Ø 6 mm
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4.   Nakręcić lusterko na giętkie ramię.
Należy przy tym jedną ręką mocno
przytrzymy wać giętkie ramię, tak aby
na uchwyt ścienny nie była wywierana
zbyt duża siła.

Czyszczenie

Produkt należy czyścić miękką, niestrzępiącą się ściereczką (np. z bawełnym

lub mikrofibry) zwilżoną w czystej wodzie, a następnie wytrzeć suchą
szmatką. Nie stosować płynu do mycia szyb, ponieważ w dłuższej perspek-
tywie spowoduje on zmatowienie powierzchni lustra.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów •
ani  agresywnych lub szorujących środków czyszczących. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyciągnąć zasilacz•
sieciowy z gniazdka elektrycznego.

Nie wolno zanurzać lusterka ani kabla ładowania USB w wodzie •
lub w innych cieczach. 



Dane techniczne
Model:                                  367 465

Akumulator:                         akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2000 mAh
(niewymienny)

Czas ładowania:                  ok. 4 godziny
Czas świecenia:                   ok. 6 godzin

Złącze USB:                          5V 2000 mA +/— 10%

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

Usuwanie odpadów
Produkt, jego opakowanie oraz wbudowany fabrycznie akumulator zawierają
wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia
się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie 
z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości
oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich. 

Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, a także zużyte
akumulatory/baterie, nie mogą być usuwane do zwykłych pojem-
ników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany
do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych
oraz do przekazywania zużytych akumulatorów/baterii do gmin-
nych lub miejskich punktów zbiórki, wzgl. usuwania ich do specjalnych
pojemników udostęp nionych w sklepach handlujących bateriami. 

Ostrzeżenie! To urządzenie zawiera akumulator, który ze względów bezpie-
czeństwa jest wbudowany na stałe i nie może być wyjęty bez zniszczenia
 obudowy produktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może stwarzać
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Z tego powodu należy przekazać
zużyty produkt w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba o wła-
ściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim akumulatora. Informacji 
na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli
 Państwu administracja samorządowa. 


