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sk   Návod na použitie



Vážení zákazníci!

Vaše nové kozmetické zrkadlo s LED má 10-násobné  
zväčšenie a spolu s LED s jasom denného svetla vám  
umožní detailný mejkap.

Kozmetické zrkadlo s LED je vybavené silnou prísavkou  
a dá sa bezpečne pripevniť na stole alebo aj na stene  
s obkladačkami alebo zrkadle. 

Kozmetické zrkadlo s LED môžete kývať a otáčať o 360°,  
a tak ho nasmerovať podľa vlastnej potreby. 

Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom!

Váš tím Tchibo

 www.tchibo.sk/navody
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Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok  
používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedo-
patrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si 
tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej 
osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. 
Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch.  
Výrobok je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na 
komerčné účely.

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

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Pri prehltnutí 
batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k váž nemu vnútorné-
mu poleptaniu a usmrteniu.  
Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschová-
vajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť 
k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným 
 spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, 
očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite 
vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo 
skratovať.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame  
slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo 
pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, 
ktoré môžu vzniknúť pri vytečení.
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• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové 
batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou 
kapacitou.

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérií 
a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

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

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani 
 abrazívne čistiace prostriedky.

• Zabudované LED diódy sa nedajú a nesmú vymieňať.

• Výrobok umiestnite tak, aby nemohol spadnúť.  
Nebezpečenstvo poranenia sklenými črepinami.

• Ak výrobok nepostavíte, ale upevníte napr. na stene  
s obkladačkami alebo na zrkadle, zohľadnite bezpodmienečne 
upozornenia v kapitolách „Všeobecné informácie o prísav-
kách“ a „Upevnenie prísavky“. 

• To, že sa prísavky občas uvoľnie je ich prirodzená vlastnosť! 
Na zabránenie vzniku poškodnení prísavky z času na čas 
uvoľnite a znova upevnite. 
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Prehľad (obsah balenia)

noha s prísavkou

zrkadlová  
plocha 
s 10-násobným 
zväčšením

lamela prísavky

rám s LED osvetlením

zadná strana

spínač zap./vyp.

kryt priehradky  
na batérie
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Všeobecné informácie o prísavke

Výhody prísavky

• jednoduché upevnenie bez poškodenia  
podkladu

• jednoduché odstránenie bez zvyškov

• opakovane použiteľné

• priľnavosť adhéznymi silami a podtlakom

Prečo nedrží moja prísavka?  

To, že sa prísavky občas uvoľnia je ich prirodzená vlastnosť! 

  M Pod prísavky neumiestňujte nič rozbitné. 

  M Bežné prísavky z času na čas znovu pevne pritlačte! 

Správna príprava podkladu je rozhodujúca! 

Hladký podklad: 

napr. sklené a zrkadlové plochy, glazované 
kachličky 
Náš tip:  Pod prísavku vždy podlepte kúsok 

hladkej, transparentnej samole-
piacej fólie. Takto bude prísavka 
držať výrazne dlhšie.

Čistý a suchý podklad: 

zbavený prachu, mastnoty, silikónu, vodného kameňa a iných 
nečistôt 
Náš tip:   Prostriedok na čistenie skla, ocot, kyselina citrónová 

alebo čistiaci alkohol (izopropanol).  
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Čistá a suchá prísavka: 

zbavená mastných zvyškov z výroby  
Náš tip:  Priľnavú plochu prísavky vyčistite teplou vodou  

a bežným prostriedkom na umývanie riadu.  

Uvoľnila sa prísavka? 

  M Vyčistite podklad a priľnavú plochu prísavky a nohu  
s prísavkou znovu upevnite. Ak sa prísavka v krátkom čase 
po sebe uvoľní, buď nie je podklad dostatočne hladký alebo 
je prísavka stará.

Je podklad dostatočne hladký?

Náš tip:  Priľnavú plochu prísavky nasprejujte  
lakom na vlasy a pritlačte ju hneď  
na vyčistený podklad.  

Je prísavka príliš stará?

Po určitom čase umelé hmoty vytvrdnú. Môžete to spravidla 
rozpoznať na prirodzenom sfarbení materiálu, ktorý je pôvod-
ne priesvitný. V takomto prípade dosiahla prísavka prirodzenú 
životnosť.
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Vloženie/výmena batérií

1. Zatlačte jazýček na na kryte priehradky na batérie nadol  
a odoberte kryt priehradky na batérie. 

2. Vložte batérie podľa obrázka  
v priehradke na batérie. Dbajte  
pritom na správnu polaritu (+/–). 
 
 

3. Kryt priehradky na batérie opäť nasaďte a zatlačte ho, kým 
počuteľne a citeľne nezapadne. 

Keď svetlo stmavne alebo celkom zhasne, je potrebné vymeniť 
batérie. 

Upevnenie prísavky

1. Dôkladne vyčistite podklad a priľnavú plochu prísavky  
a osušte ich. 

2. Prísavku pevne pritlačte na podklad. 
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3. Nohu s prísavkou otočte v smere  
hodinových ručičiek, kým počuteľne 
a citeľne nezapadne.  
 
Teraz je prísavka pevne prisatá. 
 
 

POZORT – Vecné škody

• To, že sa prísavky občas uvoľnia, je ich prirodzená vlastnosť! 
Na zabránenie vzniku poškodnení prísavky z času na čas 
uvoľnite a znova upevnite.

Uvoľnenie prísavky

1. Kozmetické zrkadlo s LED pevne držte, obzvlášť ak je  
upevnené na stene s obkladačkami, zrkadle a pod. 

2. Nohu s prísavkou otočte proti smeru 
hodinových ručičiek, kým sa citeľne 
neuvoľní. 
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3. Potiahnite za lamelu prísavky.  
 
Teraz sa dá výrobok odňať. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasmerovanie kozmetického zrkadla s LED

 Kozmetické zrkadlo  
s LED je k nohe  
s prísavkou pripojené 
guľovým kĺbom a dá 
sa tak hýbať a otáčať 
skoro do všetkých 
smerov. 

Kozmetické zrkadlo s LED si tak môžete nasmerovať celkom 
podľa vašich potrieb.

Chytajte ho pritom podľa možností za rám, aby ste na zrkadlo-
vej ploche nezanechali odtlačky prstov. 
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Zapnutie a vypnutie LED osvetlenia

  M   Stlačte spínač zap./vyp. na zapnutie 
alebo vypnutie LED osvetlenia. 
 
 
 

Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani 
 abrazívne čistiace prostriedky.

1. Vyberte batérie z výrobku. 

2. Výrobok vyčistite mierne navlhčenou utierkou  
a poutierajte ho suchou handrou nepúšťajúcou vlákna.

3. Opäť založte batérie.

Technické údaje

Model:     610 938

Batérie:     3x LR6 (AA)/1,5 V

Teplota prostredia:  +10 až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na 
technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia

 
Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hod-
notných 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. Elektrické prístroje 

obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom 
skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie 
 a zdravie. 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 vybité batérie 

a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej 
správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie. 

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

Číslo výrobku: 610 938


