KOSMETICKÝ ŠTĚTEC ELEKTRICKÝ

CZ

model: C78-CB001
Návod k použití

Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku.
Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.
Funkce a účel použití:
Rychlá a rovnoměrná aplikace líčidla (make-up, pudr, tvářenka...) díky rotujícímu extrémně jemnému štětci. Velmi jednoduchý na používání a údržbu.
Obsah balení:
- kosmetický štětec
- náhradní štětcový nástavec
- návod k použití
Bezpečnostní instrukce:
Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce.
1) Ujistěte se, že baterie jsou kompatibilní s výobkem. Dbejte správné polarity baterií.
2) Tento výrobek lze použít pouze k líčení.
3) Nepoužívejte výrobek, ani jej neodkládejte do vlhkého prostředí, k ohni, ani na místa s vysokou prašností.
4) Nepoužívejte výrobek, pokud máte vlhké ruce a nevystavujte jej působení vlhkosti.
5) Po použití výrobek vypněte.
6) Nerozebírejte ani neopravujte výrobek, pokud se jakkoliv poškodí nebo přehřeje.
UPOZORNĚNÍ:
Výrobek je v dolní části vybaven otřesovým spínačem. Při jeho odložení (klepnutí spodní části např. o desku stolu) dojde k automatickému vypnutí.
Nejedná se o závadu. Zapnutí provedete opětovným stiskem tlačítka.
Popis částí:

rotující štětec

On/Off tlačítko

Otočný uzávěr slotu na baterie

LED indikátor provozu

Parametry výrobku:
Napájení:
DC 3V, 2 x 1,5 V AAA
Velikost:		
150 x 30 mm
Váha:		
49 g
Údržba a skladování:
Štětcový nástavec jemně propláchněte v mýdlové vodě. Pokud výrobek dělší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti
v závislosti na modelu.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
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Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
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