
NÁVOD K OBSLUZE
Kosmetické zrcátko DELUXO 87001

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace a bezpečnostní pokyny.  
Pozorně si tento návod přečtěte! Ponechejte si jej pro případné pozdější použití. 
Jestliže výrobek předáte jiným osobám, odevzdejte spolu s ním i tento návod.

Položte zrcadlo zvětšovací 
stranou nahoru. 
Pootočte zvětšovací po-
lovinou zrcadla ve směru 
šipky „OPEN“ / proti smě-
ru hodinových ručiček 
a sejměte ji.

VLOŽENÍ BATERIÍ

Uvnitř zrcadla se nachází 
prostor pro baterie. 
Odejměte jeho víko  
a vložte 4 AAA baterie.
Dbejte na správnou pola-
ritu, která je zobrazena v 
bateriovém prostoru.

Po vložení baterií nasaďte zpět víko bateriového prostoru a zrcadlo znovu sestavte 
– sejmutou polovinu zrcadla nasuňte zpět tak, že tečky (1) na jejím obvodu směřují 
do drážek (2) na druhé polovině zrcadla, a pootočte jí ve směru šipky „CLOSE“ / po 
směru hodinových ručiček
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Používejte pouze kvalitní alkalické baterie od prověřených výrobců! 
Vždy měňte všechny baterie najednou – nemíchejte staré a nové baterie. 
Baterie nepatří do domovního odpadu – odevzdejte na místech k tomu určených. 
Baterie nejsou součástí dodávky!

Zrcadlo postavte na pevný, rovný povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho převržení. 
Zrcadlo můžete otáčet libovolně kolem horizontální osy a nastavit jej tak do co nej-
vhodnější polohy.

Osvětlení zrcadla zapnete/vypnete pomocí tlačítka I - zapnuto/ 0 - vypnuto.

POUŽITÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry: 18 x 17 x 4 cm
Napájení: 4x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)
Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný. 
Po skončení životnosti tohoto svítidla je nutno vyměnit celé svítidlo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
Zrcadlové plochy čistěte jemným hadříkem s přídavkem čistícího prostředku na sklo/zrcadla.
Ostatní vnější povrchy zrcadla čistěte pouze čistým suchým hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresivní a abrazivní čisticí prostředky.
Zrcadlo neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, ani nemyjte pod tekoucí vodou.



UPOZORNĚNÍ
Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a pro stanovené účely! 
Není určen pro komerční použití.
Výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způ-
sobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se zrcadlem nesmějí hrát. Čištění a 
údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a 
pod dozorem.
Nevystavujte zrcadlo extrémním teplotám, silným vibracím, silnému mechanické-
mu namáhání, přímým slunečním paprskům a vlhkosti. Nikdy jej neponořujte do 
vody nebo jiných kapalin.
Pravidelně výrobek kontrolujte. Zjistíte-li jakékoliv poškození, obraťte se na prodej-
ce nebo servis. Nikdy jej neopravujte sami.
Pokud nebudete zrcadlo delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika. www.eva.cz

Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Na tento výrobek poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotře-
bitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena 
mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k 
obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma) a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, 
jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Při použití jiným než obvyklým způsobem nemůže být záruka uplatněna. 
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Při reklamaci doporučujeme doložit 
doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je: 
Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
 tel.: +420 315 646 160, reklamace@zasobovani.cz

www.eva.cz

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí 
být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních nega-
tivních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v 
platném znění. Dále rovněž na internetových stránkách www.ecobat.cz (likvidace baterií) a www.asekol.cz (likvidace elek-
troodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti)


