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Kozmetické svetlo
Návod na použitie

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok
používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok
postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. 

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže•
hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými 
prístrojmi. Výrobok preto udržiavajte mimo dosahu detí. 

Výrobok je vhodný na používanie v suchých interiéroch. •

Kozmetické svetlo, nabíjací kábel a sieťový adaptér •
neponárajte do vody alebo iných tekutín. Všetky diely
chráňte aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou. 

Mokré svetlo nechajte pred opätovným pripojením •
na nabíjanie do elektrickej siete dobre vysušiť. 

Kozmetické svetlo montujte v kúpelni len na akumulá -•
torovú prevádzku bez pripojeného nabíjacieho kábla. 
Za účelom nabíjania svetlo vždy odoberte. Keď svetlo
počas nabíjania spadne – napr. do plného umývadla –
hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom. 

Nezapínajte svetlo, keď vykazuje viditeľné poškodenia. •

Nabíjací kábel chráňte pred ostrými hranami a zdrojmi•
sálavého tepla. 

Používajte len pribalený sieťový adaptér alebo iný •
s rovnakými technickými údajmi. 

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy •
na výrobku zverte iba špecializovanej opravovni. 
Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. 

Pri prevádzke svetla / nabíjaní akumulátora cez zásuvku:•
Sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky ...
... pred pripevnením alebo odobratím svetla,
... než ho začnete čistiť,
... pri búrke,
... pri poruchách počas prevádzky.
Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový
kábel. 

Kozmetické svetlo nezapájajte k elektrickej sieti pri vidi -•
teľných poškodeniach na sieťovom adaptéri alebo na 
iných dieloch. 

Svetlo obsahuje lítiovo-iónový akumulátor. Akumulátor •
sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať. 

Akumulátor vo výrobku nemôžete a nesmiete vymieňať,•
resp. vyberať sami. Pri neodbornej demontáži, resp.
výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo explózie. Pri
poruche akumulátora sa obráťte na špecializovanú opra-
vovňu, resp. výrobok zlikvidujte v súlade s komunálnymi
predpismi. 

Pri nabíjaní akumulátora dodržiavajte ...•

… pri pripojení USB sieťového adaptéra na elektrickú sieť
technické údaje sieťového adaptéra. 

… pri pripojení k počítaču predtým zatvorte príp. všetky
otvorené aplikácie, aby ste zabránili strate dát pri 
problémoch. 

… pri používaní powerbanky technické údaje powerbanky,
ako aj príslušný návod na použitie. 

... akumulátor sa nesmie nabíjať v kúpeľni alebo v iných
vlhkých priestoroch. 

Nebezpečenstvo poškodenia zraku! LED sú na najvyššom•
stupni (100 lúmenov) veľmi jasné. Nepozerajte sa priamo
do svetla. Neoslepujte ani iné osoby. Prípadne svetlo
zapnite na najnižší stupeň. 

Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym•
slnečným žiarením a extrémnymi teplotami. 

Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať. •

Nabíjanie akumulátora

Priložený nabíjací kábel zapojte ku kozmetickému svetlu1.
a k počítaču, powerbanke alebo – pomocou pribaleného
USB sieťového adaptéra – k elektrickej sieti. 

       Kontrolka svieti počas nabíjania na červeno. Po úplnom
nabití akumulátora kontrolka zhasne. 

Vytiahnite príp. sieťový adptér zo zásuvky, resp. nabíjací2.
kábel z prípojky počítača alebo powerbanky a potom 
z prípojky na kozmetickom svetle. 

Doba nabíjania pri prázdnom akumulátore trvá •
cca 3 hodiny, doba prevádzky pri plnom akumulátore 
trvá cca 1 hodinu pri 100 % jase (v závislosti od okoli-
tých podmienok). 

Na čo najdlhšie zachovanie kapacity akumulátora na -•
bíjajte akumulátor úplne aj pri jeho nepoužívaní každé
2 mesiace. Kapacita akumulátora je najlepšia pri bežnej
izbovej teplote. Čím je teplota nižšia, tým sa kapacita
akumulátora skracuje.

Ak by nabíjanie nefungovalo, vytiahnite na krátky čas•
nabíjací kábel a pokúste sa o to znova. 

Technické údaje

Model:                                  377 439 

Akumulátor                       lítiovo-iónový akumulátor /
                                            3,7 V 1000 mAh
                                            (nie je vymeniteľný)

(symbol pre rovnosmerný prúd)

Menovitá energia:               3,7 W (testované podľa UN 38.3)

Doba nabíjania:                   cca 3 hodiny

Žiarovky                            LED, max. 1,5 W

Doba svietenia:                    cca 1 hodina (pri 100 % jase) 

Sieťový adaptér vstup:     100–240 V ~ 50/60 Hz 
                         výstup:   5 V 1 A     
                                            (symbol pre USB)

Celkový výkon:                    max. 7,5 W

Svetlo    trieda ochrany:     III 

Teplota prostredia:             +10 až +40 °C

kontrolka
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Informácie o prísavkách

Výhody prísavky

jednoduché pripevnenie bez poškodenia podkladu •

jednoduché odstránenie bez zvyškov•

vždy znovupoužiteľné•

priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom•

Správna príprava podkladu je pre upevnenie prísavky
rozhodujúca!

Hladký podklad, napríklad sklené a zrkadlové plochy,m

glazované kachličky. Náš tip: Pod prísavku vždy 
podlepte kúsok hladkej, transparentnej, samolepiacej
fólie. Takto bude prísavka držať výrazne dlhšie.

Čistý a suchý podklad zbavený prachu, mastnoty, m

silikónu, vodného kameňa a iných nečistôt. 
Náš tip: Vyčistite podklad prostriedkom na čistenie
skla, octom, kyselinou citrónovou alebo čistiacim 
alkoholom (napríklad izopropanolom). 

Čistá a suchá prísavka zbavená mastných zvyškov m

z výroby. Náš tip: Nové prísavky vložte na pár minút do
teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku
na umývanie riadu. 

Upevnenie prísavky 

Dôkladne zbavte podklad nečistôt.1.

Príp. stiahnite fóliu z nosného materiálu a nalepte ju 2.
na vyčistený podklad: Dôkladne vyhlaďte fóliu od stredu
smerom von. Počkajte 24 hodín, pretože fólia dosiahne
plnú priľnavosť až po uplynutí tejto doby!

Prísavku a príp. fóliu dôkladne očistite a osušte. 3.

Prísavku pevne pritlačte na fóliu, resp. na podklad. 4.

Prečo moja prísavka nedrží?

Prísavky sa z času na čas uvoľnia, je to ich prirodzená 
vlastnosť! Pravidelne kontrolujte priľnavosť prísaviek.
Priamo pod svetlo neukladajte nič rozbitné.

Tipy na dlhodobé používanie

Čas od času znovu pritlačte prísavkym

na podklad!

Uvoľnila sa prísavka? 

Vyčistite podklad aj prísavku a prísavku opäť pritlačte.m

Ak sa prísavka v krátkom čase po sebe uvoľní, buď nie 
je podklad dostatočne hladký alebo je prísavka stará.

Je podklad dostatočne hladký?m

Náš tip: Priľnavú plochu prísavky nasprejujte lakom na
vlasy a pritlačte ju hneď na vyčistený podklad. Zaťažte
ju najskôr po 2 hodinách! (Použite len bez fólie.)  

Je prísavka príliš stará?m

Po určitom čase umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to 
spravidla rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu,
ktorý je pôvodne transparentný. V taktomto prípade 
by ste mali prísavku vymeniť, pretože dosiahla svoju 
prirodzenú životnosť.

Používanie

Zapnutie svietidla

Opakovane sa dotknite dotykového spínačam

na zapnutie svetla …
… s 20 lúmenmi (20 % jas),
… so 60 lúmenmi (60 % jas), 
… so 100 lúmenmi (100 % jas) alebo
… na vypnutie. 

Upevnenie svetla

Prísavky a podklad pripravte podľa predchádzajúcehom

opisu. 

Držiaky prísaviek nasaďte na kozmetické svetlo. 1.

Prísavky opatrne, ale aj pevne pritlačte na podklad2.
(napr. zrkadlo, plocha obkladačiek). 

Na optimálne osvetlenie môžete kozmetické svetlo m

v držiakoch prísaviek otočiť. 

Prísavky sa časom môžu uvoľniť. Z času na čas 
prísavky pevne pritlačte, resp. skontrolujte, či pevne
držia na svojom mieste. Prísavky upevnite tak, aby sa
nič nepoškodilo, ak by sa predsa len uvoľnili a spolu
so svetlom spadli. 

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne m

ani abrazívne čistiace prostriedky.

V prípade potreby utrite vlhkou handričkou. Chráňtem

pred horúčavou, prachom, vlhkosťou a priamym
slnečným žiarením. 

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a zabudovaný akumulátor boli vyrobené
z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa
znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých
obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, 
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje
oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných 
dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového
odpadu!

Máte zákonnú povinnosť odovzdať staré batérie a akumulá-
tory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy
alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Pozor! Tento prístroj obsahuje akumulátor, ktorý je z bez-
pečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez
zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje
bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa postará o odbornú
likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nero-
zobratý prístroj. 
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