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Vážení zákazníci,

Vaše nové kosmetické zrcadlo s LED osvětlením má schopnost 
desetinásobného zvětšení a díky tomu umožňuje spolu s LED 
osvětlením simulujícím denní světlo detailní kosmetickou péči. 

Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením má silnou přísavku, 
díky které jej lze postavit na stůl nebo bezpečně upevnit 
na kachlovou stěnu či zrcadlo. 

Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením můžete naklánět  
a otáčet o 360°, abyste ho optimálně přizpůsobili svým 
 požadavkům. 

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší 
spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si prosím pozorně bezpečnostní pokyny a používejte 
výrobek pouze tak, jak je popsáno v návodu, aby nedopatřením 
nedošlo k poranění a škodám. Uschovejte si  tento návod pro 
pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně 
předejte i tento návod.  
Výrobek je koncipován pro použití ve vnitřních prostorách.  
Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný 
pro komerční účely.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během 
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke 
smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek 
mimo  dosah dětí.  
Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se 
baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud by jednou baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich 
 obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa 
omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani 
zkratovat.

• Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé  
sluneční záření). Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité 
nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.  
Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby 
baterie vytekly.
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• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte 
současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií, 
nebo baterie s rozličnou kapacitou. 

• Kontakty baterií a přístroje před vložením baterií do přístroje 
v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí! 

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–). 

• Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním 
zářením a extrémními teplotami. 

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky. 

• Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat. 

• Výrobek stavte vždy tak, aby nemohl spadnout.  
Nebezpečí poranění rozbitým sklem. 

• Pokud výrobek nepostavíte, ale upevníte např. na kachlové 
stěně nebo zrcadle, bezpodmínečně dbejte pokynů 
k přísavce, které jsou uvedeny v kapitolách „Všeobecné infor-
mace k přísavkám“ a „Upevnění přísavky“. 

• To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně 
přirozené! Abyste zabránili poškození, čas od času držák 
přísavky uvolněte a znovu jej upevněte.
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Přehled (rozsah dodávky)

držák přísavky

plocha zrcadla  
s desetiná sobným  
zvětšením

lamela přísavky

rám s LED osvětlením

zadní strana

vypínač

kryt přihrádky  
na baterie
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Všeobecné informace k přísavkám

Přednosti přísavek

• snadné připevnění k podkladu bez jeho  
poškození 

• snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli  
zbytků

• lze vždy znovu použít

• drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku

Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! 

  M Přímo pod přísavky nestavte nic křehkého, co by se mohlo 
rozbít.

  M Běžné přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte  
k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!

Hladký podklad: 

např. skleněné nebo zrcadlové plochy  
a glazované dlaždičky  
Náš tip:  Pod přísavku vždy nalepte kousek 

hladké průhledné samolepicí fólie. 
Díky tomu bude přísavka na pod-
kladu držet znatelně déle.

Čistý a suchý podklad: 

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin  
a nečistot  
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Náš tip:   Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, 
 octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na 
 čištění (isopropanolem). 

Čistá a suchá přísavka: 

zbavená mastných zbytků z výroby  
Náš tip::  Přilnavou plochu přísavky čistěte teplou vodou  

a běžným mycím prostředkem. 

Přísavka odpadla z podkladu? 

  M Vyčistěte podklad a přilnavou plochu přísavky a znovu 
upevněte držák přísavky. Pokud přísavka v krátkých inter-
valech pořád odpadává, pak není podklad buď dostatečně 
hladký nebo je přísavka příliš stará. 

Podklad není dostatečně hladký?

Náš tip:  Na přilnavou plochu přísavky 
nastříkejte trochu laku na vlasy 
a přísavku hned přitiskněte 
na vyčištěný podklad.  

Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na 
zbarvení normálně průhledného materiálu. V daném případě 
přísavka dosáhla své přirozené životnosti.
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Vložení / výměna baterií

1. Stlačte lamelu na víku přihrádky na baterie směrem dolů  
a víko sundejte.

2. Vložte baterie do přihrádky tak,  
jak vidíte na obrázku.  
Přitom dbejte na správnou polaritu 
(+/–). 
 

3. Nasaďte víko přihrádky na baterie zpět a přitlačte jej tak, 
aby slyšitelně a citelně zacvaklo na místo.

Jestliže je světlo tmavší nebo zcela zhasne, musí se vyměnit 
baterie.

Připevnění přísavky

1. Pečlivě vyčistěte podklad a přilnavou plochu přísavky  
a vysušte je. 

2. Pevně přitlačte držák přísavky 
na podklad.  
 
 
 
 



9

3. Otáčejte držákem přísavky ve směru 
hodinových ručiček, dokud slyšitelně 
a citelně nezacvakne. 
 
Nyní se přísavka dostatečně přisála. 
 
 

POZOR na věcné škody

• To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně 
 přirozené! Abyste zabránili poškození, čas od času držák 
přísavky uvolněte a znovu jej upevněte.

Uvolnění přísavky

1. Kosmetické zrcadlo s LED osvětlením pevně uchopte, 
 především pak pokud jste jej upevnili na kachlovou stěnu, 
zrcadlo apod. 

2. Otáčejte držákem přísavky proti 
směru hodinových ručiček, dokud  
se citelně neuvolní. 
 



10

3. Zatáhněte za lamelu držáku přísavky.

Nyní lze výrobek sundat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohybování s kosmetickým zrcadlem  
s LED osvětlením

 Kosmetické zrcadlo 
s LED osvětlením 
je na držáku přísavky 
upevněno pomocí 
 kulového kloubu  
a díky němu jej lze 
naklánět a otáčet 
do všech stran. 

S kosmetickým zrcadlem s LED osvětlením tak můžete pohy-
bovat zcela dle svých potřeb.

Přitom jej držte pokud možno za rám, aby na ploše zrcadla  
nezůstaly otisky prstů.
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Zapnutí a vypnutí LED osvětlení

  M Pro zapnutí a vypnutí LED osvětlení 
stiskněte vypínač. 
 
 
 

Čištění

POZOR na věcné škody

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo 
abrazivní čisticí prostředky.

1. Z výrobku vyjměte baterie.

2. Výrobek čistěte lehce navlhčeným hadříkem a utřete jej 
suchou utěrkou bez pouštějících vláken.

3. Znovu vložte baterie.

Technické parametry

Model:      610 938

Baterie:      3x LR6 (AA)/1,5 V

Okolní teplota:    +10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo 
 technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly 
vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace 
snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.  
Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke 
 sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí  
vyhazovat do domovního odpadu!  
Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat 
odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení 

obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném 
 skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. 
 Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijí mají 
staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.  

Baterie a akumulátory nepatří do domovního  
odpadu!  
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni 

odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou 
nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. 

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

Číslo výrobku: 610 938


