
Beurer BS 49 - Zrkadlo s osvetlením        Slovensky 

Návod na použitie 
 
1. Použitie k určenému účelu 

Zrkadlo s osvetlením je pomocníkom pri každodennej starostlivosti o pleť a nanášanie dekoratívnej kozmetiky. 
Zrkadlo má bežnú a 5x zväčšovacie zrkadlovú plochu, ktorú možno podľa potreby otočiť na zodpovedajúcej stranu. 
• Prístroj je určený len na účel, ktorý je popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca nemôže ručiť za škody vzniknuté 
neodborným alebo nevhodným používaním. 
• Tento prístroj je určený len na súkromné používanie a nie pre komerčné využitie. 
• Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a / alebo znalostí, ibaže by boli pod dozorom osoby zodpovedné za ich bezpečnosť, alebo od nej 
dostanú pokyny, ako majú prístroj používať. 
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením. 
 
2. Bezpečnostné pokyny 

Prečítajte si pozorne tento návod na použitie! Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže spôsobiť škody na majetku alebo zdravia 
osôb. Tento návod na použitie uschovajte a sprístupnite ho aj ostatným užívateľom. Pri odovzdaní prístroja ďalšej osobe jej 
odovzdajte aj tento návod. 
VAROVANIE 
• Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia. 
• Deti musia byť pri používaní prístroja pod dozorom. 
• Opravy elektrických prístrojov smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou môžu pre užívateľa 
vzniknúť značné nebezpečenstvo. V prípade opráv sa obráťte na zákaznícky servis alebo autorizovaného predajcu. 
Pri neodbornom používaní, resp. používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo 
vzniku požiaru! 
Preto prístroj 

• neponechávajte zapnutý bez dozoru, najmä ak sú v blízkosti deti, 
• nepoužívajte zakrytý, napr. dekou, vankúšom, ... 
• nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok. 
• používajte len v suchých vnútorných miestnostiach. Zaistite, aby prístroj neprišiel do styku s vodou ani a ďalšími tekutinami. 
Za žiadnych okolností nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. 
POZOR 
• Pred použitím sa uistite, že prístroj a príslušenstvo nemajú žiadne viditeľné poškodenia. Pri pochybnostiach ho nepoužívajte a 
obráťte sa na Vášho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu. 
• Za žiadnych okolností neotvárajte kryt. 
• Chráňte prístroj pred špicatými alebo ostrými predmetmi. 
• Ak prístroj spadol alebo došlo k inému poškodeniu, nesmie byť ďalej používaný. 
• Po každom použití a pred každým čistením musí byť prístroj vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky. 
Pokyny pre zaobchádzanie s batériami 

Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do rúk deťom. Mohli by si ich dať do úst a prehltnúť ich. To môže mať za následok vážne 
poškodenie zdravia. V takom prípade ihneď vyhľadajte lekára! 
• Normálne batérie sa nesmú nabíjať, zahrievať a hádzať do otvoreného ohňa (nebezpečenstvo výbuchu!). 
• Vždy vymieňajte zároveň všetky batérie, používajte batérie rovnakého typu a nepoužívajte akumulátory. 
• Vytečené batérie môžu váhu poškodiť. Ak váhu dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie. 
Likvidácia 
POZOR: Pri likvidácii materiálov dodržujte miestne predpisy. Likvidáciu prístroja vykonávajte v súlade s nariadením o elektrických a 

elektronických starých prístrojoch 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte 
na príslušný komunálne úrad, kompetentný vo veci likvidácie odpadov. Použité, úplne vybité akumulátorové batérie sa musia uložiť 
do zvlášť označených zberných nádob v miestach pre zber toxického odpadu alebo u maloobchodných predajcov elektrických 
prístrojov. Máte zákonnú povinnosť batérie ukladať uvedeným spôsobom. Poznámka: Batérie obsahujúce znečisťujúce látky sú 
označené nasledujúcimi symbolmi: Pb = batéria obsahuje olovo, Cd = batéria obsahuje kadmium, Hg = batéria obsahuje ortuť. 
 
3. Obsluha 

• Ak sú k dispozícii batérie, vytiahnite izolačný prúžok krytu úložného priestoru pre batérie alebo odstráňte ochrannú fóliu batérií a 
vložte batériu podľa polarity. 
• Kontrolujte, či nedošlo k poškodeniu prístroja. 
• Zrkadlo môže byť voliteľne používané s bežnou stranou alebo sa zväčšujúce stranou. Otočte zrkadlovou plochu na požadovanú 
stranu. Svetelný zdroj je možné zapnúť alebo vypnúť tlačidlom na stojane. 
 
4. Starostlivosť a skladovanie 

• Pred čistením prístroj vždy vypnite. 
• Odpojený a vychladnutý prístroj utrite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Potom 
prístroj utrite do sucha mäkkou handričkou bez vlákien. 
• Prístroj čistite iba popísaným spôsobom. Do prístroja alebo príslušenstva nesmie v žiadnom prípade vniknúť kvapalina. 
• Prístroj znovu použite až vtedy, keď bude úplne suchý. 
• Nečistite prístroj v umývačke! 
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy! 
 
 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:   
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK: 

BORGY CZ, a. s. 

Reklamácie / servis 
Hluchov 1353, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662 
E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz 
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