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ДЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕ 9436Е

УКРАЇНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
– Встановіть дзеркало на пласкій, твердій поверхні.
УВАГА! Розміщайте дзеркало таким чином, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені, які
можуть зфокусуватися в лінзі приладу й викликати пожежу!
– Встановіть у прилад елементи живлення, як вказано в п. Встановлення батарей.
– Натисніть кнопку перемикача УВІМКНЕНО (І) / ВИМКНЕНО (0), щоб увімкнути освітлення.
– Після використання завжди вимикайте прилад, щоб зберігати заряд батарей.
– Дайте приладу охолонути до кімнатної температури перед зберіганням.
– Зберігайте прилад в сухому прохолодномі місці й поза досяжності дітей.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ
– Живлення приладу відбувається від 3 батарей типорозміру АА (в комплект не включено).
– Відкрутіть ґвинт, який фіксує кришку батарейного відсіку в тильній частині підставки дзеркала.
– Встановіть батареї, враховуючи їх полярність, як вказано на стінці батарейного відсіку.
– Встановіть кришку батарейного відсіку й закрутіть ґвинт.

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ (LED)
Дзеркало оснащене стаціонарними нез'ємними елементами світлодіодного освітлення. 

ДОГЛЯД И ЧИЩЕННЯ
Після використання дзеркала перш ніж розпочати чищення завжди вимикайте прилад й дайте йому 
охолонути.
Зовнішні поверхні корпусу дзеркала протріть вологою ганчіркою. Скло дзеркала протріть засобом 
для чищення скла. Не вмикайте прилад, доки він повністю не висохне.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими 
(обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них 
життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали 
попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що 
відповідальна за їх безпеку. 

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для 
недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під 
наглядом дорослих.

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ 
З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЯМИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.


