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NEDERLANDS

Geachte klant,
we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor
hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte,
gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht. Neem deze 
gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor 
andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team 

Meegeleverd
• Verlichte cosmeticaspiegel 
• 4 x AAA-batterijen, 1,5 V
• Deze gebruiksaanwijzing

Verklaring van tekens
De volgende symbolen werden in de gebruiksaanwijzing en op het typeplaatje gebruikt:

 WAARSCHUWING Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk gevaar of gevaar voor  
  de gezondheid.

 OPGELET Veiligheidskennisgeving: mogelijke schade aan apparaat/
  accessoire.

 AANWIJZING Verwijzing naar belangrijke informatie.

 Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet hiermee aan veiligheidsklasse 2.

 Alleen in afgesloten ruimtes gebruiken.

1. Reglementair gebruik
Deze verlichte spiegel helpt bij de dagelijkse huidverzorging en het opbrengen van decoratieve cos-
metica. De spiegel beschikt over een gewoon en een 5x vergrotend spiegelvlak, afhankelijk van uw 
behoefte kunt u de betreffende kant naar u toedraaien. De spiegel kan naar wens van de wandbeve-
stiging worden afgenomen.
• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel De fab-

rikant kan niet aansprakelijk worden gesteld  in geval van schade die door ondeskundig of lichtzin-
nig gebruik is ontstaan.

• Dit apparaat is slechts bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
• Dit apparaat is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neu-

ronsensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, 
tenzij voor uw veiligheid een terzake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van 
het apparaat uitlegt. 

• Er dient op gelet te worden, dat kinderen niet met het apparaat spelen. 

2. Veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Het niet naleven van de volgende aanwijzingen kan 
schade aan personen en goederen veroorzaken. Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg ervoor, dat 
andere gebruikers hiertoe ook toegang hebben. Geef deze gebruiksaanwijzing door wanneer u het 
apparaat doorgeeft.
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  WAARSCHUWING
• Bij direct zonlicht bestaat een verhoogd risico op brandgevaar. Vermijd daarom direct zonlicht op 

het spiegeloppervlak.
• Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
• Houd kinderen bij gebruik van dit apparaat onder toezicht.
• Reparaties aan elektronische apparatuur mag slechts door vaklieden worden uitgevoerd. Door on-

deskundige reparaties kan aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan. Richt u zich voor  
 reparaties tot de klantenservice of tot een geautoriseerde handelaar.

Bij niet vakkundig gebruik resp. gebruik niet volgens de beschikbare gebruiksaanwijzing bestaat 
eventueel brandgevaar!
Gebruik het spiegel daarom
• nooit zonder toezicht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn.
• nooit onder een afdekking, bijv. een deken of een kussen.
• nooit in de buurt van benzine of andere lichtontvlambare stoffen.
• alleen in droge ruimtes binnenshuis.

Zorg ervoor dat het apparaat niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komt. 
Grijp in geen enkelgeval naar een apparaat wat in het water is gevallen. 

  LET OP
• Stel vóór gebruik vast of het apparaat en de accessoires geen zichtbare schade vertonen. Gebruik 
  het apparaat in twijfelgevallen niet en neem contact op met uw dealer of met de vermelde klanten
  service.
• Houd het apparaat buiten het bereik van puntige of scherpe voorwerpen.
• Gebruik het apparaat niet meer wanneer het gevallen is of op andere wijze schade heeft opgelopen.
• Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld.

  Tips voor de omgang met batterijen
Zorg ervoor dat batterijen niet in de handen van kinderen terechtkomen. Kinderen kunnen batterijen 
in de mond nemen en inslikken. Dit kan tot ernstige schade aan de gezondheid leiden. In dit geval 
onmiddellijk een arts opzoeken!
• Normale batterijen mogen niet opgeladen, verhit of in open vuur worden geworpen (explosiegevaar!).
• Vervang alle batterijen altijd tegelijk en gebruik batterijen van hetzelfde type en gebruik geen accu‘s.
• Uitlopende batterijen kunnen schade aan het toestel veroorzaken. Als u het toestel langere tijd niet 

gebruikt, neem de batterijen dan uit het batterijvak.

  OPGELET: Verwijdering
Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het ap-
paraat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw ge-
meente. 
De gebruikte, volkomen lege batterijen en accu’s moeten via de speciaal aangegeven inzamelbak-
ken, de inzamelpunten voor gevaarlijk afval of via de elektriciteitshandelaar worden verwijderd. U 
bent wettelijk verplicht de batterijen te verwijderen.

Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen die schadelijke stoffen bevatten:  
Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.
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3. Bediening
• Trek, indien aanwezig, de isolatiestrip bij het afdekplaatje van het batterijvakje van de batterij of 

verwijder de isolatiefolie van de batterij en plaats de batterij zoals aangegeven in het apparaat.
• De batterijen bevinden zich in de spiegel. Draai de normale zijde van de spiegel tegen de klok in en 

verwijder de afdekking van de spiegel. Open vervolgens het deksel van het batterijvak. U kunt nu 
de isolatiestroken van de batterijen verwijderen of de batterijen verwisselen.

• Controleer het apparaat op beschadigingen.
• De spiegel kan naar keuze met de normale kant of de vergrotende kant worden gebruikt. Draai 

daarvoor het spiegelvlak naar de gewenste kant. 

Wandmontage
• Voor het bevestigen aan de wand moet u eerst de schroeven aan de voorzijde van de wandbeves-

tiging verwijderen. 
• Verwijder nu de wandbevestiging en bevestig deze met behulp van de bijgeleverde montageset (4 

schroeven, 4 pluggen) aan de wand.
• Teken als eerste de gewenste positie af op de wand en boor 4 gaten op de aangegeven afstanden.
• Plaats de pluggen. Bevestig daarna de wandbevestiging door de schroeven in de pluggen te 

draaien.
• Bevestig nu de spiegel aan de wand door de schroeven aan de voorzijde van de wandbevestiging 

weer vast te draaien.
• Desgewenst kunt u de spiegel van de wandbevestiging nemen wanneer u de schroef van de 

standvoet verwijdert. Bewaar de schroef goed (het beste is de schroef meteen weer in de wandbe-
vestiging te draaien) om de spiegel desgewenst weer op de wandbevestiging te plaatsen.

4. Bewaring en onderhoud
• Schakel het apparaat voor elke reinigingsbeurt uit. 
• Reinig het losgekoppelde en afgekoelde apparaat met een zachte, licht vochtige doek en een mild 

reinigingsmiddel.Droog vervolgens af met een zachte, pluisvrije doek.
• Reinig het apparaat slechts op de aangegeven manier. Er mag in geen geval vloeistof het 
  apparaat of de accessoires binnendringen.
• Gebruik het apparaat pas weer als het helemaal droog is.
• Reinig het apparaat niet in de vaatwasser!
• Gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen of harde borstels!


