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Prieš naudodami makiažo veidrodį, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą, net jei jau esate informuoti, 
kaip naudoti panašaus tipo gaminius. Makiažo veidrodį naudokite tik taip, kaip nurodyta naudotojo 
vadove. Išsaugokite šį naudotojo vadovą, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.

Makiažo veidrodis
Naudotojo vadovas

LT

SMM 2030SS



LT-2

LT Makiažo veidrodis
SMM 2030SS

 2015    12/2015

TURINYS

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS ...................................................................................................................... 3

MAKIAŽO VEIDRODŽIO APRAŠYMAS ........................................................................................................... 4

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS / KEITIMAS ..................................................................................................................... 4

PAGRINDINĖS MAKIAŽO VEIDRODŽIO FUNKCIJOS ...................................................................................... 5

MAKIAŽO VEIDRODŽIO NAUDOJIMAS ......................................................................................................... 5

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS ................................................................................................................... 5

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS ............................................................................................................... 5

LAIKYMAS ....................................................................................................................................................... 6

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS .............................................................................................................. 6

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ........................................................................................................................... 6

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU .............. 7

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS .......................................................... 7



Makiažo veidrodis
SMM 2030SS

LT

LT-3

 2015    12/2015

SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

• Atsargiai išpakuokite gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės 
dalies, kol nerasite visų gaminio dalių.

• Šiuo gaminiu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), 
turintiems fizinių ar protinių sutrikimų, arba nepatyrusiems 
asmenims, nebent jie yra apmokyti arba išmokyti, kaip saugiai 
naudotis gaminiu, arba juos prižiūri kvalifikuotas asmuo, 
atsakingas už jų saugumą.

• Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su veidrodžiu.
• Jokiomis aplinkybėmis nebandykite remontuoti ar keisti 

gaminio patys, nes galite patirti elektros šoką! Visus remonto 
ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota įmonė / techninis 
aptarnavimas. Jeigu gaminys modifikuojamas garantijos 
galiojimo laikotarpiu, garantija gali nustoti galioti.

• Gaminį laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių 
medžiagų ir tirpiklių.

• Saugokite veidrodį nuo labai žemos ir aukštos temperatūros, 
tiesioginių saulės spindulių bei didelės drėgmės. Nenaudokite 
labai dulkėtoje aplinkoje.

• Nedėkite gaminio prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų 
arba įrangos, skleidžiančios karštį.

• Naudokite veidrodį tik pagal paskirtį.
• Pritvirtinkite veidrodį prie tvirto, stabilaus paviršiaus.
• Nepurkškite ant veidrodžio vandens ar kokio nors kito 

skysčio. Nepilkite į veidrodį vandens ar bet kokio kito skysčio. 
Nenardinkite veidrodžio į vandenį ar bet kokį kitą skystį.

• Veidrodyje nenaudokite įkraunamų baterijų.
• Jei ketinate ilgai nenaudoti veidrodžio, išimkite baterijas. 

Priešingu atveju veidrodžio viduje gali atsirasti nuotėkis ir 
sukelti nepataisomų pažeidimų.

• Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kilusius dėl 
dėl netinkamo gaminio ir jo priedų naudojimo (sužalojimus, 
nudegimus, gaisrą, maisto sugadinimą ir pan.).
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MAKIAŽO VEIDRODŽIO APRAŠYMAS
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1  Veidrodis 

2  Veidrodžio LED lemputė

3  Veidrodžio montavimo jungtis

4 Siurbtukai 

5 Įjungimo / išjungimo jungiklis

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS / KEITIMAS
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PAGRINDINĖS MAKIAŽO VEIDRODŽIO FUNKCIJOS

Galimos problemos
- Makiažo veidrodį galima montuoti ant veidrodžio naudojant siurbtukus (pridėti).
- Makiažo veidrodį galima montuoti ant sienos naudojant varžtus (varžtai nepridėti).
- Makiažo veidrodį galima laikyti rankose arba neštis kartu rankinėje.

Veidrodžio nustatymas į norimą padėtį
Veidrodžio laikiklis skirtas pakreipti veidrodį į viršų, žemyn arba į šonus. Tuo pačiu metu veidrodį taip 
pat galima nuimti nuo laikiklio.

Veidrodžio LED lemputė
Veidrodžio lemputę galima įjungti naudojant mygtuką A5. Mygtukas A5 yra galinėje veidrodžio 
dalyje.
Norint įjungti makiažo veidrodžio apšvietimą, naudojama LED lemputė. LED lemputė vartoja
mažai energijos ir yra ilgaamžė.

MAKIAŽO VEIDRODŽIO NAUDOJIMAS

1) Išpakuokite veidrodį.
2) Prieš pirmą kartą įjungiant veidrodį, būtina įdėti baterijas (žr. skyrių BATERIJŲ ĮDĖJIMAS / KEITIMAS).
3) Į veidrodžio laikiklį įstatykite pateiktus siurbtukus. Šiek sudrėkinkite siurbtukus vandeniu.
4) Sumontuokite veidrodžio laikiklį ant lygaus, švaraus paviršiaus be riebalų.
5) Nustatykite galinę veidrodžio dalį priešais laikiklį. Įmontuotas magnetas tvirtai pritvirtina veidrodį 

prie laikiklio, leisdamas pakreipti veidrodį plačiu diapazonu.
6) Norėdami įjungti veidrodžio apšvietimą, nuspauskite mygtuką A5. 
7) Norėdami išjungti veidrodžio apšvietimą, nuspauskite mygtuką A5.

BATERIJŲ ĮDĖJIMAS IR KEITIMAS

1) Kai veidrodis pritvirtintas prie laikiklio, viena ranka laikykite laikiklį, o kita ranka atsargiai nuimkite 
veidrodį.

2) Nuimkite galinį metalinį baterijų dangtelį nuo veidrodžio (žr. B1 pav.).
3) Įstatykite į veidrodį tris 1,5 V AAA tipo baterijas. Įsitikinkite, kad baterijos įstatytos pagal žymas.
4) Uždarykite veidrodį uždėdami galinį metalinį dangtelį (žr. B2 pav.). Uždarydami veidrodį, 

atkreipkite dėmesį į trikampę žymą, esančią ant veidrodžio rėmo. Žymas turi atitikti išpjovą 
metaliniame dangtelyje. 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš valydami, nuimkite veidrodį nuo laikiklio ir išjunkite veidrodžio apšvietimą. Veidrodžiui valyti 
naudokite sausą minkštą šluostę. Jei veidrodis stipriai suteptas, nušluostykite jį drėgna šluoste ir tuomet 
nušveiskite sausa šluoste.

Nuo veidrodžio galima nuimti metalinį galinį dangtelį (žr. B1 pav.) ir nuvalyti jį atskirai.

Nenaudokite chemikalų arba abrazyvinių valymo priemonių. Galima pažeisti paviršių.
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LAIKYMAS
Laikykite veidrodį toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Atspindėta saulės šviesa gali sukelti gaisrą.

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS
Neišmeskite senų baterijų su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Baterijas šalinkite tam skirtuose 
baterijų surinkimo punktuose.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimo šaltinis ............................................................................................ 3 x 1,5 V baterijos (AAA tipo)
Apšvietimo šaltinis .....................................................................................................................................LED

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifi kacijas.
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS 
MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą vietos atliekų surinkimo punktą.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių 
prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti 
ir perdirbti, juos reikia atiduoti į tam skirtus atliekų surinkimo punktus. Kai kuriose 
Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti 
pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje 
institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos 
baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos 
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos 
apie tinkamą išmetimo būdą teiraukitės vietos savivaldybėje arba pas pardavėją.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.
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