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Warm lighting

Light setting 3 positions :

Neutral lighting

3 polohy nastavenia :

Teplé 
osvetlenie

Neutrálne 
osvetlenie

Studené 
osvetlenie

Obr. 1

Obr. 2



3

ZRKADLO NA LÍČENIE

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili zrkadlo na líčenie 8438E BaByliss. 
Pre viac informácií týkajúcich sa výhod tohto výrobku, pokynov na používanie 
a tipov expertov použite našu webovú stránku www.babyliss.com.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU

1. Priemer: 20,5 cm
2. 1 strana normálna a 2 strana 8X zväčšujúca
3. Halogénové osvetlenie s 3 intenzitami jasu
• Studené osvetlenie simuluje neónové osvetlenie
• Teplé osvetlenie simuluje klasické osvetlenie vo vnútri miestnosti
• Neutrálne osvetlenie simuluje denné svetlo
4. Otočný rám pre ľubovoľné nastavenie sklonu zrkadla
5. Protišmykový podstavec
6. Spínač 0 - 3 intenzity jasu

POUŽITIE

•  Zrkadlo natočte na normálnu stranu alebo na 8X zväčšujúcu stranu podľa 
   potreby použitia.
•  Zapojte prístroj do siete. Na rozsvietenie osvetlenia otočte vypínačom 
   smerom doprava. Zvoľte požadované: teplé, studené alebo neutrálne 
   svetlo. 
•  Po použití prístroj vždy vypnite. Pred uložením nechajte zrkadlo vychladnúť 
   na teplotu okolia.

ÚDRŽBA

Ak je nevyhnutné vyčistenie zrkadla, odpojte kábel a utrite vonkajšiu časť 
prístroja navlhčenou tkaninou. Zrkadlovú časť utrite čistiacim prostriedkom 
na sklo. Prístroj znovu zapojte, až keď je úplne suchý.
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VÝMENA ŽIAROVKY

Dôležité: Pred výmenou žiarovky nechajte vždy prístroj vychladnúť a odpojte 
ho z elektrickej siete. Toto zrkadlo BaByliss je vybavené žiarovkou 20 W. 
Nepoužívajte žiarovku silnejšiu ako 20 W.
1.  Odskrutkujte a vyberte skrutky na stranách rámu (obr. 1).
2.  Umiestnite rám, ako je uvedené, a zdvihnite hornú časť.
3.  Vyskrutkujte starú žiarovku a nahraďte ju novou (obr. 2). Toto zrkadlo sa 
     používa s 2 žiarovkami: S farebnou a bezfarebnou žiarovkou. Skontrolujte, 
     či sú obidve žiarovky správne umiestnené. Keď stojíte čelom k zrkadlu, 
     musí byť farebná žiarovka na ľavej strane a bezfarebná žiarovka na pravej 
     strane.
4.  Znovu nasaďte hornú časť rámu. Otvory musia byť v rovine s otvormi 
     dolnej časti. Ak nie sú otvory v rovine, otočte rámom o 180°.
5.  Zasuňte 2 skrutky do otvorov a zaskrutkujte rukou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• V prípade, že používate prístroj v kúpeľni, nezabudnite ho po každom 
použití odpojiť z elektrickej siete. Blízkosť zdroja vody totiž môže byť 
nebezpečná a to aj vtedy, ak je prístroj vypnutý. Pre zaistenie doplňujúcej 
ochrany elektrického obvodu v kúpeľne sa odporúča inštalácia zariadenia 
na zostatkový diferenčný prúd (DDR) stanoveného prevádzkového 
diferenčného prúdu nepresahujúceho 30 mA. Poraďte sa s inštalatérom.

• Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
• Prístroj nepoužívajte, keď spadol alebo ak je poškodený.
•   Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený do siete alebo zapnutý.
•   V prípade problémov počas používania prístroj ihneď odpojte z elek. siete.

• UPOZORNENIE: Sáčky z polyetylénu, v ktorých je prístroj 
uložený, tak isto jeho obal, môžu byť nebezpečné. Sáčky 
uchovávajte mimo dosahu bábätiek a detí.

    Nepoužívajte ich v kolískach, detských postieľkach, kočiaroch 
alebo detských ohrádkach. Jemná fólia sa môže nalepiť na nos 
a na ústa a zabrániť dýchaniu. Sáčok nie je hračka.

 

•   UPOZORNENIE: Nepoužívajte nad alebo v blízkosti umývadla, 
    vane, sprchy alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj 
     udržiavajte suchý.
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•   Dbajte na to, aby zrkadlo nebolo v polohe, v ktorej by mohlo odrážať 
slnečné svetlo, a tak spôsobiť požiar.

•   Po každom použití a pred čistením prístroj odpojte z elektrickej siete.
•   Nenechávajte prístroj pripojený v sieti viac ako 24 hodín.
•   Tento prístroj nemá byť používaný osobami (vrátane detí), ktoré majú 

znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti ani osobami bez 
skúseností alebo vedomostí, s výnimkou situácie, kedy sú pod dohľadom 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ boli touto osobou 
predbežne poučený o používaní prístroja. Deti je potrebné dohliadať a 
zaistiť, aby sa s prístrojom nehrali.

•   Šnúru neomotávajte okolo prístroja, dbajte na to, aby pred uložením 
nebola skrútená a preložená, aby sa nepoškodila.

•   Tento prístroj spĺňa požiadavky noriem stanovených smernicami 
 04/108/ES (elektromagnetická zlučiteľnosť) a 06/95/ES (bezpečnosť 

domácich elektrospotrebičov).
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby

   so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo

   s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli

   poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným

   nebezpečenstvám. Čistenie a údržba vykonávanú používateľom nesmú

   vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič

   a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

   Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18

831 06 Bratislava

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A       
ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

V zájme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane 
životného prostredia:

• Nevyhadzujte prístroje do komunálneho odpadu.
•   Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine k 

dispozícii. Niektoré zariadenia môžu byť recyklované alebo znovu 
zhodnotené.




