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Değerli Müşterimiz!

Yeni LED kozmetik aynanız 10 kat büyütür ve böylece 
 gündüz ışığı parlaklığında olan LED’ler ile birlikte detaylı  
bir makyajı mümkün kılar.

LED kozmetik aynası güçlü bir vantuza sahiptir ve hem bir 
masaya hem de fayanslı bir duvara veya bir aynaya güvenli 
bir şekilde sabitlenebilir. 

LED kozmetik aynasını döndürebilir ve ihtiyaçlarınıza göre 
optimum şekilde hizalamak için 360° çevirebilirsiniz.

Ürününüzü iyi günlerde kullanın!

Tchibo Ekibiniz

 www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralan
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım 
 kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar 
okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devre
dildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir. Ürün iç alan
daki kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için 
 tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde 
boğulma tehlikesi vardır!

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir.  
Yutulması durumunda bir pil 2 saat içerisinde ağır iç yanıkla
rına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem eski hem de yeni 
pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.  
Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza 
girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve 
mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas 
eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora baş
vurun.

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya 
kısa devre yapılmamalıdır.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışığı).
Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanma
yacaksanız pilleri üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması 
ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri;  
farklı tip, marka ve kapasitedeki pilleri bir arada kullanmayın.
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• Gerekiyorsa pilleri ve alet kontaklarını takmadan önce temiz
leyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Pilleri yerleştirirken kutupların doğru yerleşmesine (+/–) 
 dikkat edin.

• Ürünü tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı 
sıcaklardan koruyun.

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı 
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

• Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

• Ürünü, düşmeyecek şekilde yerleştirin. Cam kırılması nede
niyle yaralanma tehlikesi.

• Ürünü sabit bir yere değil de aksine örn. fayanslı bir duvara 
veya bir aynaya sabitlerseniz, mutlaka „Vantuzlar ile ilgili 
 genel bilgiler“ ve „Vantuzun sabitlenmesi“ bölümlerinde  
yer alan vantuz ile ilgili uyarılara dikkat edin.

• Vantuzların yerinden çıkması, doğaldır! Hasarları önlemek 
için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Vantuz ayağı

10 kat 
büyüten 
ayna yüzeyi

Vantuz dili

LED aydınlatmalı 
çerçeve

Arka taraf

Açma/kapama  
şalteri

Pil yuvası kapağı
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Vantuzlar ile ilgili genel bilgiler

Vantuz avantajı

• alt tabakaya zarar vermeden kolay sabitleme 

• kolay, kalıntı bırakmadan çıkarma

• tekrar kullanılabilir

• Yapışma gücü ve alt basınç sayesinde tutma gücü

Vantuzum neden tutmuyor?

Vantuzların zamanla yerinden çıkması, onların niteliğinde 
 vardır!

  M Aynı zamanda altına kırılabilir bir şey de koymayın.

  M Geleneksel vantuzları zaman zaman tekrar sıkıca bastırın!

Doğru ön işlem önemlidir!

Düz bir zemin: 

örn. cam ve ayna yüzeyleri, sırlı fayanslar  
Önerimiz :  Her zaman altına bir parça düz, 

şeffaf kendi kendine yapışan fol
yoyu yapıştırın. Böylece vantuz 
daha uzun süre dayanır.

 
Temiz ve kuru bir zemin: 

toz, yağ, silikon, kireç ve diğer kirlenmelerden arındırılmış   

Önerimiz:   Cam temizleyicisi, sirke, limon asidi veya evlerde 
kullanılan alkol (izopropanol). 
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Temiz ve kuru bir vantuz: 

yağ içeren üretim kalıntılarından arındırılmış 
Önerimiz:  Vantuzun tutma yüzeyini sıcak su  

ve evinizde bulunan deterjan ile temizleyin. 

Vantuz yerinden düştü mü? 

  M Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini temizleyin ve vantuz 
ayağını tekrar sabitleyin. Sürekli olarak düşüyorsa, ya 
 zemin yeteri kadar düz değildir ya da vantuz çok eskidir.

Zemin yeteri kadar düz değil mi?

Önerimiz:  Vantuzun tutma yüzeyine 
bir saç spreyi püskürtün, 
vantuzu hemen temizlenen  
zemin üzerine bastırın. 

Vantuz çok mu eski?

Zamanla tüm plastikler sertleşir. Bu çoğunlukla alışıldığı üzere 
şeffaf bir malzemenin renk atmasından tanınır. Bu durumda 
vantuz doğru kullanım ömrünün sonuna gelmiştir.
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Pilleri yerleştirme / değiştirme

1. Pil yuvasının kapağındaki tırnakları aşağıya bastırın  
ve kapağını çıkarın.

2. Pilleri resimdeki gibi pil yuvasına 
yerleştirin.  
Kutupların doğru olmasına (+/–) 
 dikkat edin. 
 

3. Pil yuvası kapağını tekrar takın, duyulabilir ve hissedilir 
 şekilde yerine oturana kadar bastırın.

Işık zayıflarsa veya tamamen sönerse pillerin değiştirilmesi 
 gerekir.

Vantuzu sabitleme

1. Zemini ve vantuzun tutma yüzeyini özenli bir şekilde 
 temizleyin ve kurutun. 

2. Vantuz ayağını sıkıca zemine 
bastırın. 
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3. Vantuz ayağını, duyulabilir ve hisse
dilir şekilde yerine oturana kadar 
saat ibresi yönünde çevirin.

Şimdi vantuz yeteri kadar emildi. 
 
 

DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi var

• Vantuzların yerinden çıkması, doğaldır! Hasarları önlemek 
için vantuz ayağını ara sıra çözün ve yeniden sabitleyin.

Vantuzun çözülmesi

1. LED kozmetik aynasını, özellikle de fayanslı bir duvara,  
bir aynaya vb. sabitlediyseniz sağlam tutun. 

2. Vantuz ayağını, hissedilir şekilde 
 çözülene kadar saat ibresinin tersi yö
nünde çevirin. 
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3. Vantuz ayağının dilinden çekin.

Şimdi ürün çıkarılıp alınabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED kozmetik aynasının hizalanması

 LED kozmetik aynası 
bir küresel mafsal 
üzerinden vantuz aya
ğına sabitlenmiştir ve 
böylelikle neredeyse 
tüm yönlere hareket 
ettirilebilmekte ve 
çevrilebilmektedir. 

Bu şekilde LED kozmetik aynasını tamamen ihtiyaçlarınıza 
göre hizalayabilirsiniz.

Mümkün olduğunca çerçevesinden tutun, böylece ayna yüzeyi 
üzerinde parmak izleri kalmaz.
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LED aydınlatmayı açma ve kapama

  M LED aydınlatmayı açmak veya kapatmak 
için açma/kapama şalterine basın. 
 
 
 

Temizleme

DİKKAT  Maddi hasar tehlikesi var

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı 
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

1. Pilleri üründen çıkarın. 

2. Ürünü hafif nemlendirilmiş bir bezle temizleyin  
ve ardından kuru ve tüysüz bir bezle iyice kurulayın. 

3. Pilleri tekrar yerleştirin.

Teknik bilgiler

Model:    394 236

Piller:      3 adet LR6 (AA)/1,5V  

Ortam sıcaklığı:  +10 ila +40 °C



Tchibo için özel  
olarak üretilmiştir:   Tchibo GmbH, Überseering 18,  

22297 Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn 
 değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar 
 kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir.  
Tekrar kullanım  sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur. 
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölge
nizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin 
sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz. 

Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte 
atılmamalıdır! 
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı 
 atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak  

geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulun
duğunuz belediyeye danışabilirsiniz. 

Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır! 
Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, belediye atık 
toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki 

 toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 394 236


