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Návod na obsluhu

Zrkadlo na líčenie

Model: 8435E
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Ďakujeme vám, že ste si zakúpili zrkadlo na líčenie 8435E BaByliss! Pre 
viac informácií týkajúcich sa výhod tohto výrobku, pokynov na obsluhu a tipov 
expertov použite naše webové stránky www.babyliss.com.
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny!

VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Halogénové svetlo po obvode pre dokonalé osvetlenie tváre a krku
2. Priemer: 11 cm
3. 1 strana 5x zväčšujúca
4. Otočný rám pre ľubovoľné nastavenie sklonu zrkadla
5. Nekĺzavý podstavec
6. 8 LED: nízka spotreba – mimoriadna životnosť
7. Vypínač zapnuté/vypnuto
8. Môže byť používané s transformátorom (je súčasťou balenia) alebo 

bez šnúry s 3 batériami AA (nie sú súčasťou balenia).

POUŽITIE
• Nastavte naklonenie rámu zrkadla.
• Pripojte kábel k zrkadlu (do zadnej časti prístroja), potom pripojte k sieti 

alebo vložte batérie.
• Na rozsvietenie prepnite spínač do pozície „I“.
• Po použití prístroj vždy vypnite. Pred uložením nechajte zrkadlo 

vychladnúť na okolitú teplotu.

ÚDRŽBA
Ak je nevyhnutné vyčistenie zrkadla, odpojte kábel a utrite vonkajšiu 
časť prístroja jemne navlhčenou utierkou. Zrkadlovú časť utrite čistiacim 
prostriedkom na sklo. Prístroj opäť zapojte, až keď je úplne suchý.

VÝMENA BATÉRIÍ
Toto osvetlené zrkadlo využíva 3 batérie typu AA.
Pre uloženie batérií je potrebné odskrutkovať zadnú časť zrkadla smerom 
doľava a opatrne ju vybrať. Potom vložte 3 alkalické batérie AA v smere 
uvedenom v prístroji. (použitie alkalických batérií zaručí najlepšiu výkonnosť 
a dlhú životnosť prístroja). Ak prístroj dlhší čas nepoužívate alebo ak sú 
batérie vybité, vyberte ich z prístroja.
Po vložení batérií vráťte späť zadnú časť zrkadla a prístroj rozsvieťte.
UPOZORNENIE: Používajte len nové batérie. Nemiešajte alkalické, 
štandardné (karbón-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
•   UPOZORNENIE: Sáčky z polyetylénu, v ktorých je prístroj 
    uložený a jeho obal môžu byť nebezpečné. Sáčky uchovávajte 
    mimo dosahu 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 umývadiel, 
    vaní, spŕch alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Prístroj 
    udržiavajte suchý.

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

• Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
• Používajte výhradne adaptér, ktorý je dodávaný s prístrojom pre jeho 

používanie alebo nabíjanie.
• Ak sú adaptér alebo prívodná šnúra poškodené, je nutné ich nechať  

vymeniť u výrobcu, v jeho servisnom stredisku alebo osobami s 
príslušnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.

• Prístroj nepoužívajte, ak spadol alebo ak vykazuje zjavné stopy 
poškodenia.

• Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k sieti alebo zapnutý.
• V prípade problémov počas používania prístroj okamžite odpojte od siete.
• 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 od siete.
• Nenechávajte prístroj zapojený v sieti viac ako 24 hodín.
• Tento prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí), ktoré majú 

znížené fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, osobami bez 
skúseností alebo znalostí, s výnimkou situácie, keď sú pod dohľadom 
osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak boli touto osobou 
predbežne poučené o používaní prístroja. Deti je potrebné strážiť 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 zlúčiteľnosť) a 06/95/ES (bezpečnosť domácich 
elektrospotrebičov).
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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.

Upozornenie:

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIADENÍ
V záujme nás všetkých a v snahe aktívne sa podieľať na spoločnej ochrane 
životného prostredia:

•   Neodstraňujte prístroje do komunálneho odpadu.
•   Využívajte systémy likvidácie a zberu, ktoré sú vo vašej krajine 
    k dispozícii. Niektoré zariadenia môžu byť recyklované alebo 
    opäť zhodnotené.

RECYKLÁCIA NABÍJACÍCH BATÉRIÍ A ČLÁNKOV
Pred odovzdaním prístroja do zberu vyberte články a batérie a odneste ich 
na miesto na tento účel určené. Predtým skontrolujte, či sú články a batérie 
úplne vybité. V prípade potreby informácií o spôsobe vybratia batérií a 
článkov kontaktujte firmu BaByliss.

4




