
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98170AB0X1IX · 2018-09 

Montáž a používaniesk

Nástenné kozmetické zrkadlo s LED
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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.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

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

Obalový materiál a drobné diely uchovávajte mimo dosahu detí. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

Kozmetické zrkadlo a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo•
iných tekutín. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.

Ak kozmetické zrkadlo navlhlo, nechajte ho dobre uschnúť, skôr ako ho •
pripojíte na nabíjanie do USB zdierky, resp. na sieťový adaptér.

LED osvetlenie kozmetického zrkadla nezapínajte, ak zrkadlo alebo •
USB nabíjací kábel vykazujú viditeľné poškodenia. 

Chráňte USB nabíjací kábel pred ostrými hranami a zdrojmi sálavého tepla.•

Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy na výrobku zverte len •
špecializovanému servisu. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť 
používateľa.

V prípade zapojenia zrkadla do zásuvky vytiahnite sieťový adaptér zo•
zásuvky ...

       ... pred čistením zrkadla,
       ... pri búrke,
       ... ak sa počas prevádzky vyskytli poruchy alebo
       ... pred odobratím zrkadla. 
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Ťahajte pritom vždy za sieťový adaptér, nie za sieťový kábel. Nezapájajte
zrkadlo k elektrickej sieti pri viditeľných poškodeniach na sieťovom adaptéri
alebo na iných dieloch osvetlenia. 

VAROVANIE pred poranením
Osvetlenie kozmetického zrkadla sa nesmie používať v priestoroch •
s nebezpečenstvom výbuchu.
Sklo zrkadla je krehké. Hrozí nebezpečenstvo rozbitia, a teda poranenia!•

Tento výrobok 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 opravovňu,
resp. výrobok zlikvidujte v súlade s komunálnymi predpismi. 

POZOR – Vecné škody
Priložený montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred •
montážou sa informujte v špecializovanej predajni o vhodnom montážnom
materiáli pre vašu stenu a v prípade potreby ho vymeňte.

Dávajte pozor, aby ste pri vŕtaní otvorov pre hmoždinky v stene nepoškodili•
elektrické vedenia alebo rúry. 

Skôr ako USB nabíjací kábel pripojíte do USB zdierky, resp. na sieťový•
adaptér, pripojte USB nabíjací kábel vždy najskôr do kozmetického zrkadla.

Pri skrutkovaní, resp. odskrutkovaní kozmetického zrkadla jednou rukou•
pevne držte flexibilné rameno, aby sa nástenný držiak príliš nezaťažil. 

Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace•
prostriedky. Použite mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.

Keďže integrované svetelné diódy majú mimoriadne dlhú životnosť, ich•
výmena nie je potrebná. Nedajú sa a ani sa nesmú vymieňať.
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príchytka

kozmetické zrkadlo s LED

Prehľad (obsah balenia)

flexibilné rameno

USB nabíjací kábel

montážny materiál

spínač zap./vyp.

LED osvetlenie 
po obvode

pod ochranným 
krytom: prípojka na

USB nabíjací kábel 
a nabíjacia kontrolka

spínač zap./vyp.

LED osvetlenie 
po obvode

montážna 
podložka
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Používanie
Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne.
Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.  

Ak sa v blízkosti miesta montáže nenachádza zásuvka, zrkadlo môžete 
z flexibilného ramena odskrutkovať a nabiť na inom mieste. 

Ide to trochu ťažšie, pretože zrkadlo sa počas bežného používania nemá
náhodne uvoľniť. Pri odskrutkovaní a opätovnom zaskrutkovaní zrkadla jednou
rukou pevne držte flexibilné rameno, aby sa nástenný držiak príliš nezaťažil. 

1.    Otvorte ochranný kryt. 

2.   Zapojte koniec USB nabíjacieho kábla
do prípojky na kozmetickom zrkadle 
a druhý koniec do USB zdierky, resp. 
na sieťový adaptér 5V/2A (nie je
súčasťou balenia).
Nabíjacia kontrolka svieti na červeno. 

3.   Po nabití vytiahnite USB nabíjací kábel.
Ochranný kryt bezpodminečne znovu
zatlačte na svoje miesto, v opačnom 
prípade zrkadlo nie je chránené pred
striekajúcou vodou. 

Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 4 hodiny. 
Po úplnom nabití akumulátora sa nabíjacia kontrolka vypne. 
Prevádzková doba plne nabitého akumulátora je cca 6 hodín. 

Zapnutie/vypnutie

Zrkadlo má na jednej strane 3-násobné zväčšenie, druhá strana je bez 
zväčšenia. Obe strany sú po obvode vybavené LED. 

Na zapnutie, resp. vypnutie LED osvetlenia sa dotknite príslušného m

spínača zap./vyp. 

nabíjacia 
kontrolka
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Montáž na stenu

1.    Podržte montážnu podložku na mieste,
na ktoré chcete namontovať nástenné
kozmetické zrkadlo s LED a vyznačte
otvory na vyvŕtanie. 

2.   Vyvŕtajte otvory na hmoždinky 
a flexibilné rameno upevnite na stenu
pomocou pribalených hmoždiniek 
a skrutiek.

3.   Cez flexibilné rameno pretiahnite 
príchytku na montážnu podložku.

4.   Zrkadlo naskrutkujte na flexibilné
rameno. 
Flexibilné rameno pritom jednou rukou
dobre držte, aby sa príliš nezaťažil
držiak na stenu. 

Ø 6 mm
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Čistenie

Zrkadlo čistite čistou vodou a mäkkou handričkou nepúšťajúcou vláknam

(napr. z mikrovlákna alebo bavlny) a utrite ho suchou utierkou. Nepouží-
vajte čistiaci prostriedok na sklo, zrkadlo by mohol urobiť trvalo matným. 

Technické údaje
Model:                           367 465

Akumulátor:                 lítiovo-iónový akumulátor 3,7 V 2000 mAh 
(nie je vymeniteľný)

Doba nabíjania:            cca 4 hodiny

Doba prevádzky:          cca 6 hodín

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

Teplota prostredia:     +10 až +40 °C

POZOR – Vecné škody

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

NEBEZPEČENSTVO – Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom

Pred čistením vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.•

Kozmetické zrkadlo a USB nabíjací kábel nikdy neponárajte do•
vody alebo iných tekutín. 



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, ako ani vybité 
akumulátory/batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! 

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje mimo domového
odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom dvore
vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni,
ktorá predáva batérie. 

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

Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám
poskytne obecná alebo mestská správa.

Číslo výrobku: 367 465

www.tchibo.sk/navody
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