
Zvětšovací zrcátko na 
líčení, zahřívací
podložka a Bluetooth 
reproduktory
Následující pokyny ukazují další komponenty, které

je možné v našich zrcadlech nainstalovat. Toto je 

seznam doplňků a funkcí. Zjistěte, které funkce

jsou namontovány ve vašem zrcadlu.

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě

všech našich produktů věnujeme velkou

pozornost detailům. V Evropě patříme mezi

přední výrobce zrcadel, proto si můžete být

jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní

produkt. Zrcadlo používejte v souladu

s jeho účelem na základě pokynů, 

podmínek a poskytnutých

informací, které najdete

v této příručce.



Zvětšovací zrcátka
Zvětšovací, kosmetické zrcátko je díl, který usnadňuje líčení
a aktivity, které vyžadují přiblížení. Jde o malé, kulaté
zvětšovací zrcátko.

Specifikace

Přiblížení: 5x
Nízká spotřeba energie: 9,6 W
Průměr zrcátka na líčení: 120 mm
Průměr zrcátka na líčení s LED: 175 mm

Obrázek č. 1
Obyčejné zvětšovací zrcátko bez 

dodatečného LED osvětlení.

Obrázek č. 2
Zvětšovací zrcátko s dodatečným LED osvětlením. 

Světlo je integrováno s podsvícením zrcadla, což
znamená, že ho zapnete jedním a tím stejným

vypínačem. Pokud zvolíte oddělený dotykový vypínač
pro zrcátko na líčení, dotkněte se ho pro zapnutí

osvětlení.



Zahřívací podložka
Zahřívací podložka je umístěna na zadní části
zrcadla a není viditelná. Její zapnutí se odvíjí
od toho, co jste vybrali:
- Vlastní dotykový vypínač pro podložku ;      
- Integrovaná s podsvícením zrcadla. To znamená, že ji
zapnete použitím jednoho a toho stejného vypínače pro 
podsvícení. Podložka spotřebovává energii pouze v případě
Potřeby.

Specifikace
Napětí napájení: integrováno s podsvícením
Spotřeba energie: -
Rozměry: upraveny podle velikosti zrcadla

Velikost zahřívací podložky je upravena podle velikosti
zrcadla. Nikdy nepokrývá celý povrch zrcadla. Zahřívací
podložka má tvar obdélníku a zahřívá od středu
zrcadla. Zahřívací podložka zabraňuje tomu, aby se
zrcadlo při dlouhé a teplé koupeli zamlžilo.



Jak Bluetooth 
reproduktory používat?

Stereo Bluetooth 
reproduktory

Díky integrovaným reproduktorům
můžete připojit své chytré zařízení

přes Bluetooth. V koupelně tak 
můžete poslouchat svou

oblíbenou hudbu. Reproduktory 
jsou namontovány na 

zadní část zrcadla a nejsou
viditelné.

1. Zrcadlo musí být připojeno ke
zdroji napájení. Podsvícení zrcadla
můžete být vypnuto i zapnuto. 
Fungování reproduktorů to nějak
neovlivní.

2. Při připojení zrcadla k zdroji
napájení by měly reproduktory 
vydat zvukový signál, který vám
oznámí, že jsou zapnuté. 

3. Následně zapněte Bluetooth ve
vašem chytrém telefonu. Ujistěte
se, že je viditelný pro ostatní
zařízení.

4. V telefonu klikněte na tlačítko
vyhledávání a připojte se k nově
nalezenému názvu.

5. Po úspěšném připojení
telefonu k Bluetooth 
reproduktorům uslyšíte
potvrzující zvuk. 

6. Nyní si můžete užívat
poslechu hudby přímo ze 
zrcadla. 

7. Provozní vzdálenost se odvíjí od 
Bluetooth technologie použité ve
vašem telefonu.

8. 
Výkon reproduktoru: 3 W: 2x3 W
Elektrické napájení: 12 V
Frekvenční rozsah: 100–20 kHz
Rozměry: 101 x 45 x 25 mm


