
Ați cumpărat  Oglinda pentru machiaj  8438E de la BaByliss.  Vă mulțumim! Pentru informații  detaliate
despre avantajele produsului, instrucțiuni de folosire și sfaturi de la experți, consultați site-ul nostru web:
www.babyliss.com.
Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI 
1. Diametru: 20,5 cm
2. 1 față normală 1față care mărește 8X
3. Iluminare cu halogen (2 X 20W) cu 3 nuanțe:
• Iluminare caldă: simulează iluminarea un neon
• Iluminare caldă: simulează iluminarea clasică, pentru interioare
• Iluminare neutră: simulează lumina zilei
4. Cadru pivotant pentru înclinarea oglinzii după voie
5. Bază antiderapantă
6. Întrerupător 0 - 3 nuanțe
 UTILIZARE
• Rotiți oglinda pentru a utiliza fața normală sau partea care mărește de 8 ori.
•  Băgați  aparatul  în  priză.  Întoarceți  întrerupătorul  înspre  dreapta,  pentru  a  aprinde  becul.  Selectați
poziția dorită: lumină caldă, rece sau neutră. 
• După utilizare, închideți întotdeauna aparatul. Înainte de a o depozita, lăsați oglinda să se răcească la
temperatură ambiantă.
ÎNTREȚINERE
Dacă este necesar să curățați oglinda, scoateți cablul din priză și ștergeți exteriorul aparatului cu o cârpă
ușor umedă. Curățați suprafață reflectorizantă cu o soluţie pentru curățat geamurile. Nu aprindeți oglinda
decât după ce s-a uscat complet.
ÎNLOCUIREA BECULUI
Important: închideți întotdeauna aparatul, lăsați-l să se răcească și scoateți-l din priză înainte de a înlocui
becurile. Această oglindă BaByliss este prevăzută cu becuri de 20W. Nu folosiți  becuri cu o putere mai
mare de 20W.
1.  Alezați  cadrul  conform  imaginii  (Fig.1).  Deșurubați  și  scoateți  șuruburile  de  pe  părțile  laterale  ale
cadrului.
2. Ridicați cu grijă partea superioară.
3. Deșurubați becul uzat și înlocuiți-l cu cel nou (fig.2). Această oglindă funcționează cu 2 becuri: unul
colorat și unul incolor. Asigurați-vă că fiecare bec este plasat la locul lui. Dacă stați cu fața la întrerupătorul
oglinzii, becul colorat trebuie să fie în stânga, iar becul incolor, la dreapta.
4. Puneți la loc partea superioară la cadru, aliniind orificiile la cele de pe partea inferioară. Dacă orificiile
nu se aliniază, rotiți cadrul cu 180°.
5. Introduceți cele 2 șuruburi în orificiile și înșurubați-le cu mâna.
 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
• ATENȚIE: săculețele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi periculoase. Nu
lăsați săculețele la îndemâna copiilor. 
A nu se utiliza în leagăne, pătuțuri pentru copii, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se
poate lipi de nas și gură, împiedicând respirația. Un săculeț nu este o jucărie.
•  ATENȚIE:  a  nu se  utiliza  deasupra  ori  în  apropierea  chiuvetelor,  căzilor,  cabinelor  de duș  sau  altor
recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul uscat.
• Dacă utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după ce l-ați folosit. În fapt, proximitatea
unei  surse  de apă poate fi  periculoasă chiar  și  dacă aparatul  este oprit.  Pentru a asigura  o protecție
suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv cu curent diferențial rezidual (DDR), curentul
nedepășind 30 mA, în circuitul electric ce alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.
• Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid.
• Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.
• Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsați nesupravegheat.
• Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateți-l imediat din priză.
• Asigurați-vă că oglinda nu se află într-o poziție în care riscă să reflecte lumina soarelui și să provoace
altfel un incendiu.
• După fiecare utilizare și înainte de a-l curăța, scoateți aparatul din priză.
Nu lăsați aparatul conectat la adaptor mai mult de 24 ore..
• Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau
mintale  reduse,  ori  de  către  persoane  fără  experiență  sau  cunoștințe,  care  nu  au  beneficiat,  prin
intermediul unei persoane responsabile de siguranța lor, de supraveghere sau instruire prealabilă privind
utilizarea aparatului. Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheați copiii.
• Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulați în jurul aparatului și aveți grijă nu îl răsuciți sau pliați.
• Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate electromagnetică)
și 06/95/CE (securitatea aparatelor electrocasnice).

 ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIEȚII DE FUNCȚIONARE
În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:
• Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer.
• Folosiți sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot fi astfel
reciclate sau valorizate.
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