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ČESKY

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali naše výrobky. Naše jméno je synonymem pro vysoce kvalitní, 
důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, tělesné teploty, 
srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl
dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem,
Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky
• Kosmetické zrcátko s osvětlením 
• 4 x baterie 1,5 V, typu AAA
• tento návod k použití

Vysvětlení symbolů
V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:

 VAROVÁNÍ Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše
  zdraví.

 POZOR Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.

 UPOZORNĚNÍ Upozornění na důležité informace.

 Třída ochrany 3

  Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu
Zrcátko s osvětlením je pomocníkem při každodenní péči o pleť a nanášení dekorativní kosmetiky. 
Zrcátko má běžnou a 7x zvětšovací zrcadlovou plochu, kterou lze podle potřeby otočit na odpovída-
jící stranu. 
• Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za 

škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
• Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.
• Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod do-
zorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo od ní obdržely pokyny, jak mají přístroj 
používat.

• Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály. 
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2. Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na 
majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. 
Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.

 VAROVÁNÍ
• Při přímém slunečním záření hrozí zvýšené nebezpečí požáru. Zabraňte proto přímému slunečnímu 

záření na zrcadlovou plochu.
• Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
• Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
• Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.  Neodbornou 
  opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaz-
  nický servis nebo autorizovaného prodejce.

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých 
okolností nebezpečí vzniku požáru!
Proto přístroj
• neponechávejte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
• nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
• nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.
• používejte pouze v suchých vnitřních místnostech.

Zajistěte, aby přístroj nepřišel do styku s vodou ani a dalšími tekutinami.  
Za žádných okolností nesahejte na přístroj, který spadl do vody. 

 Pozor
• Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochyb-

nostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického 
servisu.

• Za žádných okolností neotevírejte kryt.
• Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty. 
• Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
• Přístroj je třeba vypnout po každém použití a před každým čištěním.

 Pokyny pro zacházení s bateriemi
• Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte 

postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
•  Nebezpečí spolknutí! Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchová-

vejte mimo dosah dětí!
• Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
• Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
• Chraňte baterie před nadměrným teplem.
•  Nebezpečí výbuchu! Baterie nevhazujte do ohně.
• Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
• V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
• Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
• Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
• Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
• Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.

 POZOR: Likvidace
•  V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spo-

lu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných 
míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který 
má na starosti likvidaci.
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•  Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve 
sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie 
likvidovat.

•  Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:    
Pb = baterie obsahuje olovo, 
Cd = baterie obsahuje kadmium,  
Hg = baterie obsahuje rtuť.

3. Uvedení do provozu
• Kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje.

3.1 Vložení baterií
• Pokud jsou k dispozici baterie, vytáhněte izolační proužek krytu úložného prostoru pro baterie 

nebo odstraňte ochrannou fólii baterií a vložte baterii podle polarity.
• Baterie jsou umístěny uvnitř zrcadla. Otočte přední stranu zrcadla proti směru hodinových ručiček 

a sundejte kryt ze zrcadla. Otevřete kryt přihrádky na baterie. Nyní můžete odstranit izolační 
proužek, popř. vyměnit baterie.

3.2 Obsluha
• Světelný zdroj můžete zapnout a vypnout krátkým klepnutím na dotykový senzor na přední straně 

zrcadla.
• Intenzitu světla nastavíte tak, že se dotýkáte dotykového senzoru tak dlouho, až je nastaven 

požadovaný jas.
• Zrcátko může být volitelně používáno s běžnou stranou nebo se zvětšující stranou. Otočte zrcadlo-

vou plochu na požadovanou stranu. Světelný zdroj lze zapnout nebo vypnout tlačítkem na stojanu.

   Světelný zdroj se vypíná automaticky po 15 minutách.

4. Péče a skladování
• Před čištěním přístroj vždy vypněte. 
• Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným 

čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.
• Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném 
  případě vniknout kapalina.
• Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
• Nečistěte přístroj v myčce!
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

B
S

55
-0

61
6_

C
Z 

 C
hy

by
 a

 z
m

ěn
y 

vy
hr

az
en

y

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com


