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Kozmetikai lámpa
Használati útmutató

Biztonsági előírások

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az eset-
leges 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 oda az új tulajdonosnak.

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

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek•
nem megfelelő használatából esetlegesen eredő veszé-
lyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől. 

A termék száraz, belső helyiségekben használható. •

Ne merítse a lámpát, a töltőkábelt és a hálózati adaptert•
vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja csepegő és spriccelő
víztől egyaránt.

Ha a lámpa vizes lett, akkor hagyja alaposan meg száradni,•
mielőtt a töltéshez csatkakoztatná az áramhálózathoz. 

A lámpát a fürdőszobában csak akkumulátoros üzemmód -•
dal használhatja, ne szerelje fel áramhálózathoz csatla -
koztatott töltőkábellel. A feltöltéshez mindig vegye le 
a lámpát. Ha a lámpa a töltés során leesne – pl. egy vízzel
töltött mosdókagylóba –, akkor áramütés veszélye áll fenn.

Ne kapcsolja be a lámpát, ha azon sérülések láthatók.•

A töltőkábelt tartsa távol a hőforrásoktól és az éles•
 szélektől.

Csak a mellékelt vagy a műszaki adatokkal megegyező•
hálózati adaptert használjon.

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. •
A szükséges javításokat bízza szakszervizre. 
A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyfor-
rássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

Csatlakozóaljzatról történő működtetés/töltés esetén: •
Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
... mielőtt rögzítené vagy levenné a lámpát,
... mielőtt megtisztítja a lámpát,
... vihar esetén, 
... ha használat közben üzemzavar lép fel. 
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.

Ne csatlakoztassa a lámpát az áramhálózathoz, ha a háló-•
zati adapteren vagy a lámpa más részein sérülés látható.

A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz, amelyet•
 szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

A termékben található akkumulátort nem lehet és nem•
szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerelni. Az akkumu-
látor szakszerűtlen kiszerelése esetén robbanásveszély áll
fenn. Ha az akkumulátor meghibásodott, akkor forduljon
szakszervizhez vagy dobja ki a terméket a helyi rendelke-
zéseknek megfelelően. 

Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:•

… ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoztatja az áramháló-
zathoz, akkor vegye figyelembe a hálózati adapter
műszaki adatait.

… számítógépre csatlakozás előtt zárjon be minden
 megnyitott alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje
az adatvesztést.

… powerbank használatakor vegye figyelembe annak
műszaki adatait és használati utasítását.

... az akkumulátort a fürdőszobában vagy más nedves
 helyiségben feltölteni tilos. 

Szemkárodás veszélye! A LED-ek a legmagasabb fokozaton•
nagyon erősen világítanak (100 lumen). Ne nézzen közvet-
lenül a fénybe. Ne irányítsa más személy szemébe sem.
Szükség esetén állítsa a legalacsonyabb fokozatra.

Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napsugár-•
zástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.•

Akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a lámpához és1.
egy számítógéphez, powerbankhez vagy - a mellékelt
USB-s hálózati adapterrel - az áramhálózathoz. 

       A kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. 
Mihelyt az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik 
a kontroll-lámpa. 

Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlako-2.
zóaljzatból, illetve a töltőkábelt a számítógép vagy 
a powerbank aljzatából, és azután húzza ki a dugót 
a lámpa aljzatából. 

Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 3 óra, az üzemidő•
teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 1 óra 100%-os
fényerőn (a környezeti feltételektől függően).

Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érde-•
kében az akkumulátort 2 havonta töltse fel teljesen
akkor is, ha a terméket nem használja. Az akkumulátor
kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb
ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb
ideig használható a lámpa. 

Ha a lámpa nem töltődik, húzza ki egy pillanatra a töltő-•
kábelt, majd próbálkozzon újra.

Műszaki adatok

Modell:                                 377 439 

Akkumulátor                    lítiumion akkumulátor /
                                            3,7 V 1000 mAh
                                            (nem cserélhető)

(A szimbólum egyenáramot
jelez)

Névleges energia:               3,7 Wh (az UN 38.3 - ENSZ szállítási
teszt - szerint tesztelve)

Töltési idő:                           kb. 3 óra

Izzó                                      LED, max. 1,5 W

Világítási időtartam:           kb. 1 óra (100%-os fényerőn)

Hálózati adapter
                         Bemenet:   100–240 V ~ 50/60 Hz 
                         Kimenet:    5 V 1 A     
                                            (A szimbólum USB-t jelez)

Összteljesítmény:                max. 7,5 W

Lámpa   
Érintésvédelmi osztály:      III 

Környezeti hőmérséklet:    +10 és +40 °C között

kontroll-lámpa
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Tudnivalók a tapadókorongról

A tapadókorong előnyei

egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül •

egyszerű, nyom nélküli eltávolítás•

bármikor újra használható•

tartóerő tapadás és alulnyomás következtében•

A megfelelő előkészítés a döntő!

Sima felület pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék. m

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó,
 öntapadó fóliát. Így a tapadókorong jóval hosszabb
ideig tart.

Tiszta és száraz, por-, zsír-, szilikon-, vízkő- és mindenm

más szennyeződéstől mentes felület. 
Tippünk: ablaktisztító szer, ecet, citromsav vagy
 háztartási alkohol (izopropanol). 

Tiszta és száraz tapadókorong, zsíros gyártási maradvá-m

nyoktól mentes. 
Tippünk: Helyezze az új tapadókorongokat is egy pár
percre hagyományos mosogatószeres meleg vízbe. 

Tapadókorong rögzítése

Gondosan tisztítsa meg a felületet.1.

Szükség esetén húzza le a fóliát a hordozóanyagról, és2.
ragassza fel a megtisztított felületre: a közepétől kifelé
simítsa erőteljesen a felületre. Várjon 24 órát, mivel
csak ezután éri el a fólia teljes tartóerejét!

Tisztítsa és szárítsa meg alaposan a tapadókorongot 3.
és a fóliát. 

Erősen nyomja rá a tapadókorongot a fóliára, illetve 4.
a felületre. 

Miért nem tart a tapadókorong?

Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után
leválnak! Rendszeresen ellenőrizze a tapadást. Ne helyez zen
semmiféle törékeny tárgyat közvetlenül a lámpa alá.

Tippek a tartós használathoz

Rendszeres időközönként nyomja rám

a tapadókorongokat ismét szorosan
a felületre!

Leesett a tapadókorong? 

Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorongot, majdm

ismét nyomja rá a tapadókorongot. Ha a tapadókorong
rövid idő múlva újra leesik, akkor vagy a felület nem
elég sima, vagy a tapadókorong elöregedett. 

Nem elég sima a felület?m

Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra,
majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre.
 Legkorábban 2 óra múlva terhelje meg! (Csak akkor
alkalmazza, ha nem használ fóliát.)  

A tapadókorong elöregedett? m

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbb-
ször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíne -
ződése által. Ilyenkor cserélje le a tapadókorongot, 
mert természetes, várható élettartamának végére ért.

Használat

Lámpa bekapcsolása

Érintse meg többször a Touch-it-kapcsolót, m

a lámpa bekapcsolásához …
… 20 lumennel (20 %-os fényerő),
… 60 lumennel (60 %-os fényerő), 
… 100 lumennel (100 %-os fényerő) vagy
… az ismételt kikapcsoláshoz.

Lámpa rögzítése

Készítse elő a tapadókorongokat és a felületet m

az előzőekben leírtak szerint.

Dugja rá a tapadókorongokat a lámpára. 1.

Óvatosan, de kellő nyomással nyomja rá a tapadó -2.
korongokat a felületre (pl. tükör, csempefelület).

Az optimális megvilágításhoz elforgathatja a lámpát m

a tapadókorong tartóiban. 

A tapadókorongok egy idő után leválhatnak. Ezért
bizonyos időközönként ismét szorosan nyomja rá 
a tapadókorongo kat, illetve  ellenőrizze tapadásukat.
Úgy rögzítse a tapadókorongokat, hogy ne okozzon
kárt, ha esetleg mégis leválnak és leesne a lámpa. 

Tisztítás

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,m

illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Szükség esetén nedves ruhával törölje le a terméket.m

Óvja hőtől, portól, nedvességtől és közvetlen napsugár-
zástól.

Hulladékkezelés

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

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

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek
a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem haszná-
latos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hul-
ladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási
 hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket
és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi
hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedé-
sekben adja le.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik,
amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és a bur-
kolat megrongálás nélkül nem lehet eltávolítani. Az akku -
mulátorok szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot
jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen,
ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmat-
lanítják. 

Touch-it-kapcsoló
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Tartozékok 

lámpa töltőkábel USB-s hálózati adapter tapadókorongok
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