
Oglinzi cosmetice de 
mărire, covor de încălzire
și difuzoare Bluetooth
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda

noastră. Realizăm toate produsele noastre cu 

cea mai mare atenție la detalii. Suntem unul

dintre brandurile de top producătoare de oglinzi

din Europa, astfel încât puteți fi siguri că obțineți

un produs de cea mai înaltă calitate. Utilizați

oglinda conform scopului său absolut urmând

descrierile, condițiile și informațiile furnizate în

acest manual.

Următoarele instrucțiuni arată

componente suplimentare care pot fi 

instalate în oglinzile noastre. 

Aceasta este o listă cu toate

suplimentele și funcțiile. 

Asigurați-vă că funcțiile

sunt montate în oglindă.



Oglinzi de mărire
O oglindă cosmetică măritoare este o componentă care 
facilitează machiajul și activitățile care necesită zoom. 
Aceasta este o oglindă mică, rotundă, cu mărire.

Specificații

Mărire: 5x
Consum de lumină: 9,6 W
Diametrul oglinzii pentru machiaj: 120 mm
Oglindă de machiaj cu diametru Led: 175mm

Imaginea 1
Oglindă de mărire obișnuită fără

iluminare suplimentară cu led.

Imaginea 2
Oglindă de mărire cu iluminare Led suplimentară. 

Lumina este integrată cu iluminarea din spate a oglinzii, 
ceea ce înseamnă că o porniți folosind unul și același
comutator. Dacă ați ales un comutator tactil separat

pentru oglinda de machiaj, atingeți-l pentru a porni
iluminatul.



Covor de încălzire
Covorul de încălzire este montat pe spatele
oglinzii și nu este vizibil. Activarea acestuia
depinde de ceea ce ați ales:
- Comutator tactil dedicat pentru saltea ;
- Integrat cu lumina de fundal a oglinzii. Înseamnă că îl
porniți folosind unul și același comutator pentru iluminarea
din spate. Salteaua nu consumă energie în modul constant, 
doar atunci când este nevoie.

Specificații

Tensiunea de alimentare: integrată cu iluminarea din spate
Power consumption: -
Dimensiuni: ajustat la dimensiunea oglinzii

Dimensiunea covorului de încălzire este ajustată la 
dimensiunea oglinzii. Nu este niciodată suprafața
întregii oglinzi. Covorul de încălzire are o formă
dreptunghiulară și se încălzește din centrul oglinzii.

Covorul de încălzire împiedică oglinda să se
abată atunci când faceți o 
baie lungă și fierbinte.



Cum se utilizează
difuzoare Bluetooth?

Boxe stereo 
Bluetooth

Datorită difuzoarelor integrate, vă
puteți conecta smartphone-ul prin

Bluetooth. Ascultați muzica
preferată în baie. Boxele sunt

montate pe spatele oglinzii
și nu sunt vizibile.

1. Oglinda trebuie conectată la 
sursa de alimentare. Lumina de 
fundal a oglinzii poate fi activată
sau dezactivată. Nu afectează
funcționarea difuzoarelor.

2. Când conectați oglinda la sursa
de alimentare, difuzoarele ar trebui
să emită un bip caracteristic care
să anunțe că sunt aprinse.

3. Apoi, porniți bluetooth-ul din
smartphone. Asigurați-vă că este
vizibil pentru alte dispozitive.

4. Faceți clic pe „butonul Căutare” 
din telefon și conectați-l la numele
nou găsit.

5. Când conexiunea dintre telefon 
și difuzoarele Bluetooth va avea
succes, veți auzi un sunet de 
confirmare.

6. De acum vă puteți bucura
de muzica din oglindă.

7. Raza de acțiune a semnalului
depinde de raza de acțiune a 
telefonului și de tehnologia
Bluetooth.

8. Putere difuzor: 3W: 2 * 3W
Alimentare: 12 V
Răspuns în frecvență: 100 - 20k Hz
Dimensiuni: 101x45x25mm


