
 

 

JUMESTUSPEEGEL 

 CM850 (88558) 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

SEADME OSAD 

1 peegel (5-kordne suurendus) 

2 valgustus raamis 

3 pööratav kinnitus 

4 iminapp 

5 patareiõõnsus (tagumisel küljel) 

6 Sisse-/välja-/hämarduse 

lülituspiirkond (taga) 

 

OHUTUSJUHISED 

Enne seadme kasutuselevõttu 

lugege juhendit hoolikalt ja 

säilitage juhend edaspidiseks. Kui 

seade vahetab omanikku, andke 

ka juhend seadmega kaasa. 

 Seadet tuleb kasutada 

vaid selle ettenähtud 

kasutusotstarbel, 

vastavalt juhendile. 

 Mistahes muul eesmärgil 

kasutamine tühistab 

garantii. 

 Vale kasutamine võib 

tekitada ohuolukordi. 

 Seade pole ette nähtud 

kasutamiseks äritegevuse 

eesmärgil. 

 Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes võimete ja/või kogemuste puudumise 

tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja 

abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega 

kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

 Mistahes vea leidmisel ei tohi seadet omal käel parandada. Parandustööd tuleb lasta 

teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes.  

 Sisselülitatud seadet ei tohi millegagi kinni katta. Ärge kasutage seadet teki või padja all. 

 Kasutage seadet vaid kuivades tingimustes, mitte vannis ega duši all.  

 Ärge kasutage seadet kütuste ega muude plahvatusohtlike/lenduvate ainete ligiduses. 

 Lülitage seade pärast kasutamist välja.  

 Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalve ega juhendamiseta puhastada. 

 

 

 

 



 

 

PATAREIDE OHUTU KASUTAMINE 

Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Vajadusel tuleks patareide klemmid ja seadme kontaktpinnad 

enne patareide sisestamist puhastada.  

Tühjaks saanud patareid tuleb seadmest kohe välja võtta, sest need võivad lekkida. Lekke korral 

kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega limaskestadega. 

Juhul kui selline kontakt tekib, loputage patareivedelikuga kokkupuutunud koht rohke veega ja 

pöörduge arsti poole.  

Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi.  

Vahetage kõik patareid korraga. Kasutage ühes seadmes samaaegselt vaid sama tüüpi patareisid. 

Ärge kasutage korraga eri tüüpi ega tühje ning uusi patareisid.  

Hoidke patareiõõnsus korralikult suletuna.  

Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. Hoidke patareisid laste kätte 

sattumast.  

Ärge laadige tavalisi patareisid, ärge lühistage patareide klemme, patareisid ei või põletada. Oht 

plahvatuse tekkeks!  

Säilitage patareisid originaalpakendis, vältimaks nende kokkupuudet metallesemetega. 

 

KOMPLEKTSUS 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. Toote komplekti kuuluvad järgnevad osad: 

1 MEDISANA LED suction mirror CM 850 

3 patareid AAA, 1,5 V 

1 kasutusjuhend 

Pöörduge seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

Patareide sissepanek 

Enne seadme kasutusele võtmist tuleb sisestada 3 patareid (1,5 V, tüüp AAA) seadme 

patareiõõnsusse. Võtke patareiõõnsuse kaas pealt ja sisestage õiget polaarsust järgides patareid 

õõnsusse. Kindlustage, et patareid asetatakse õigetpidi, vastavalt õõnsuses olevale +/- märgistusele. 

Sulgege patareikate. 

 

KASUTAMINE 

Kosmeetiline peegel teeb jumestamise lihtsamaks. Seadme omaduseks on 5-kordse suurenduse ja 

äärevalgustusega peeglipool. Peeglit saab pöörata soovitud asendisse tänu pöördkinnitusele. 

Mittepimestav äärevalgustus töötab kauakestvate valgete leedlampidega. Valgustus on sisse ja välja 

lülitatav ning hämardatav peegli taga asetseva puutealaga. Lühike puude lülitab valgustust sisse ja 

välja. Hämardamiseks pange üks sõrm puutealale seniks, kuni soovitud valgustuse eredus on 

saavutatud. LED valgustust saab hämardada alates maksimaalsest eredusest kuni minimaalse 

ereduseni. Valgustust saab jälle eredamaks muuta, asetades sõrme teistkordselt puutealale ja hoides, 

kuni soovitud eredus on saavutatud.  

Iminapp kinnitab peegli väga tugevasti siledatele pindadele. Asetage kupp soovitud kohta ja keerake 

kuppu 4 vastavalt noole suunale kinni. Iminapa vabastamiseks keerake kuppu vastupidises suunas ja 

tõmmake kinnituskohast lahti, sikutades äärelapatsit. 

 

HOIATUS 

Iminapa kinnitumist asukohas tuleks regulaarselt kontrollida, et vältida peegli kukkumist. Vajadusel 

paigaldage peegel uuesti. 



 

 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Lülitage seadme valgustus välja enne seadme puhastamist. Ärge peske seadet nõudepesumasinas. 

Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge puhastage seadet kangete kemikaalide ega 

tugeva harjaga. Pühkige seadet vaid kuiva või kergelt niiske ja pehme lapiga. Ärge kasutage seadme 

puhastamiseks kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid aineid. Seadme sisemusse ei tohi lasta sattuda 

mingeid vedelikke. Kui seade juhtub märjaks saama, ärge kasutage seda enne, kui see on põhjalikult 

kuivanud. 

 

KÄITLEMINE 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest 

patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. Pöörduge 

käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: MEDISANA LED jumestuspeegel CM 850 

Toide: 4.5V, 3 x 1.5V patareiga, tüüp AAA 

Peegli läbimõõt umbes 16.5 cm  (koos raamiga u. 19 cm) 

Suurendus: 5-kordne 

Mõõtmed S x L x K: 20 x 20 x 12 cm 

Kaal u. 0.38 kg 

Artikli nr. 88558 

EAN number 4015588885587 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 


