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РУССКИЙ 
8435E

Благодарим вас за покупку зеркала для макияжа 8435E от 
BaByliss! Более полную информацию о преимуществах этого 
товара, советы о том, как пользоваться прибором, а также 
мастерские приемы экспертов вы найдете на нашем сайте: 
www.babyliss.com.

ДО ТОГО, КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ      ПРИБОРОМ, СЛЕДУЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
1. К  руговая подсветка-ореол для безупречного

освещения лица и шеи
2. Диаметр: 11 см
3.  1 сторона с 5-ти кратным увеличением
4. В  ращающаяся рамка, позволяющая наклонить

зеркало как вам нужно
5. Нескользящая основа
6.  8 светодиодов LED: низкое потребление энергии -

исключительная продолжительность срока службы
7. Переключатель вкл./выкл.
8. О  но может использоваться с блоком питания

(приложен в комплекте) или без него, с 3 батарейками 
типа AA (в комплект не вxодят)

ПОЛЬЗОВАНИЕ
• Отрегулируйте наклон рамки зеркала.
• Подключите трансформатор к зеркалу (в задней части 

прибора) и затем включите в сеть, либо вставьте батарейки.
•  Чтобы включить подсветку, установите переключатель в 

положение «I».
•  По окончании пользования зеркало всегда следует

выключать. Перед тем, как убрать зеркало на хранение, дайте 
ему остыть до температуры окружающей среды.

УХОД
Если зеркало нужно протереть, отключите его от сети и 
протрите наружную часть слегка влажной тряпочкой. 
Зеркальную поверхность следует очищать с использованием 
средства для мытья стекол. Включать подсветку можно только 
тогда, когда зеркало полностью высохнет.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Для подсветки зеркала используются 3 батарейки типа АА. Чтобы 
заменить батарейки, поверните заднюю часть рамки зеркала 
влево и аккуратно достаньте их из     прибора.  Вставьте 3 новые 
щелочные батарейки, соблюдая полярность, указанную на месте 
их установки (использование щелочных батареек обеспечивает 
лучшую производительность и большую продолжительность 
срока службы прибора). Если вы долгое время не пользуетесь 
зеркалом, или если батарейки закончились, извлеките их из 
прибора. После установки батареек верните на место заднюю 
часть рамки зеркала и включите прибор.
ВНИМАНИЕ: пользуйтесь только новыми батарейками. Не 
смешивайте щелочные батарейки, стандартные (угольно-
цинковые) или перезаряжаемые (никель – кадмиевые).

Косметическое зеркало с подсветкой
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

УКРАЇНСЬКИЙ 

8435E

Дякуємо вам за покупку дзеркала для макіяжу 8435E від BaByliss! 
Більш повну інформацію про переваги цього товару, поради про 
те, як користуватися приладом, а також майстерні прийоми 
експертів ви знайдете на нашому сайті: www.babyliss.com.

ДО ТОГО, ЯК СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД УВАЖНО 
ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
1. Кругова підсвітка-ореол для бездоганного освітлення 

обличчя і шиї
2. Діаметр: 11 см
3.  1  сторона  з 5-ти кратним збільшенням
4. Обертова рамка, що дозволяє нахилити дзеркало як 

вам потрібно
5. Неслизьке основання
6. 8 світодіодів LED: н   изьке споживання енергії -

виняткова тривалість терміну служби
7. Перемикач вкл./выкл.
8. Воно може використовуватися з блоком живлення 

(додається до комплекту) або без нього, з 3 
батарейками типу AA (у комплект не вxодять)

КОРИСТУВАННЯ
• Відрегулюйте нахил рамки дзеркала.
• Підключіть трансформатор до дзеркала (до задній частини 

приладу) і потім під'єднайте до мережі, або вставте батарейки.
• Щоб увімкнути підсвічування, встановіть перемикач у 

положення «І».
• Після закінчення користування дзеркало завжди слід 

вимикати. Перед тим, як прибрати дзеркало на зберігання, 
дайте йому охолонути до температури навколишнього 
середовища.

ДОГЛЯД
Якщо дзеркало потрібно протерти, від'єднайте його від 
мережі і протріть зовнішню частину злегка вологою 
ганчірочкою. Дзеркальну поверхню слід очищати з 
використанням засобу для миття скла. Вмикати підсвічування 
можна тільки тоді, коли дзеркало повністю висохне.

ЗАМІНА БАТАРЕЙОК
Для підсвічування дзеркала використовуються 3 батарейки типу 
АА. Для заміни батарейок, поверніть задню частину рамки 
дзеркала вліво і обережно дістаньте їх із приладу. Вставте 3 нові 
лужні батарейки, дотримуючись полярності, зазначеній на місці 
їх установки (використання лужних батарейок забезпечує кращу 
продуктивність і велику тривалість терміну служби приладу). 
Якщо ви довгий час не користуєтеся дзеркалом, або якщо 
батарейки закінчилися, витягніть їх з приладу. Після установки 
батарейок поверніть на місце задню частину рамки дзеркала і 
увімкніть прилад.
УВАГА: користуйтеся тільки новими батарейками. Не змішуйте 
лужні батарейки, стандартні (вугільно-цинкові) або 
акумуляторні (нікель - кадмієві).

Косметичне дзеркало з підсвіткою 
Виробник: BABYLISS SARL
99 Авеню Арі стид Брі ан 
92120, Монруж, Франція 
Факс  33 (0) 1 46 56 47 52
Зроблено у Китаї
Дата виробництва (тиждень, рік): див. на 
товарі




