
2-SIDED MIRROR 
X10 AND X1

MIROIR À DEUX FACES 
X10 ET X1

TWEEZIJDIGE SPIEGEL 
X10 EN X1

 SPIEGEL MIT ZWEI SEITEN 
 X10 UND X1

ESPEJO DE DOS CARAS 
X10 Y X1

Stand Mirror
BEAUTY

1 SIDE X1 360° ROTATING LED LIGHTING1 SIDE X10
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aby mogła zostać poddana recyklingowi. 
Uwaga : zużytych baterii nie należy w 
żadnym wypadku wrzucać do odpadków 
komunalnych.

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, że niniejszy 
produkt jest wolny od wad materiałowych 
i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc 
od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków 
określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych normalnym 
zużyciem produktu. Ponadto, gwarancja 
udzielana w odniesieniu do tego produktu 
LANAFORM nie obejmuje szkód spowo-
dowanych nadmiernym, nieprawidło-
wym lub w inny sposób niedozwolonym 
użytkowaniem produktu, jak również 
wypadkiem, użyciem niedozwolonych 
akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek 
oraz wszelkimi innymi okolicznościami po-
zostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM. 
LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności za tego rodzaju szkody dodatkowe, 
przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów 
produktu obowiązują jedynie w okresie 
dwóch lat licząc od daty początkowego 
zakupu, pod warunkiem przedstawienia 
dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przepro-
wadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, 
w zależności od okoliczności. Gwarancja 
może zostać zrealizowana jedynie przez 
Centrum Serwisowe LANAFORM.

W przypadku przeprowadzenia jakichkol-
wiek czynności dotyczących utrzymania 
niniejszego produktu przez osoby inne, niż 
Centrum Serwisowe LANAFORM powoduje 
unieważnienie niniejszej gwarancji. 

CS NÁVOD K POUŽITÍ

  Fotografie a jiné obrázky produktu v 

tomto návodu nebo na obalu představují 
co možná nejvěrnější znázornění výrobku, 
nelze však zaručit, že výrobku dokonale 
odpovídají.

Děkujeme vám za zájem o dotykové zrcátko 
na nožičce „Stand Mirror X10“ značky LANA-
FORM. Toto zrcátko X10 vybavené LED osvět-
lením si jistě najde místo ve vašem interiéru.

NEŽ ZAČNETE ZRCÁTKO POUŽÍVAT, 
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, 
ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 

• Používejte tento výrobek výhradně v 
souladu s návodem k použití popsaným v 
této příručce.

• Výrobek není určen k použití osobami 
se sníženými tělesnými, smyslovými či 
duševními schopnostmi (včetně dětí) ani 
osobami s nedostatkem znalostí či zkuše-
ností, pokud na tyto osoby nedohlíží osoba 
odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim 
tato osoba předem nesdělí pokyny týkající 
se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, 
aby si s výrobkem nehrály děti.

• Nepoužívejte příslušenství, které není do-
poručováno společností LANAFORM® nebo 
není dodáno společně s tímto výrobkem.

• Dbejte na to, aby do otvorů výrobku ne-
zapadly žádné předměty a do těchto otvorů 
ani žádné předměty nevkládejte. 

• Výrobek nikdy nepoužívejte v místnos-
tech, kde se používají aerosolové přípravky 
(spreje) nebo do kterých je přiváděn kyslík.

• Výrobek za účelem čištění neponořujte do 
vody ani do jiných tekutin.

VLASTNOSTI

• Oboustranné zrcátko: X10 a X1.

• Otočné zrcátko 360°.

• Zrcátko s LED osvětlením s proměnlivou 
intenzitou.

• Dotykové zrcátko.

• Pro zapnutí světla položte prst na tlačítko 
na straně X1 zrcátka. Nechte prst na místě 
a zvyšte nebo snižte intenzitu osvětlení. 
Světlo vypnete dalším stisknutím stejného 
tlačítka. 

VÝMĚNA BATERIÍ 

1 Položte zrcátko před sebe, zvětšující 
stranou X10 směrem k sobě. Oběma 
rukama otočte krytem zrcátka proti 
směru hodinových ručiček, podle nákresu. 
(figure 1)
2 Odložte uvolněnou stranu zrcátka 
bokem a sejměte kryt přihrádky na baterie. 
(figure 2)
3 Nahraďte vybité baterie 4 novými 
bateriemi AAA (1,5 V) a vraťte kryt zpět. 
(figure 3)
4 Opět oběma rukama vraťte sejmutou 
stranu zrcátka správně na místo , 
otočením ve směru hodinových ručiček ji 
řádně upevněte. (figure 4)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vyjměte baterie.

Strany zrcátka očistěte čisticím prostře-
dkem na okna a setřete měkkým vlhkým 
hadříkem. 

Zrcátko neponořujte do vody. 

Nikdy nepoužívejte jiné tekutiny ani abra-
zivní čisticí prostředky. 

RADY Z OBLASTI 
LIKVIDACE ODPADŮ

Celé balení je tvořeno materiály bez ne-
bezpečných dopadů na životní prostředí, 
které tedy lze ukládat ve střediscích pro 
třídění odpadu za účelem následného 
druhotného využití. Papírový obal lze 
vyhodit do kontejnerů k tomu urče-
ných. Ostatní obalové materiály musí 
být předány do recyklačního střediska. 
V případě ztráty zájmu o další používání 
tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohle-
duplným k životnímu prostředí a v souladu 
s platnou právní úpravou. Odstraňte však 
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baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob 
k tomu určených pro následnou recyklaci. 
Pozor: použité baterie nesmí být v žádném 
případě likvidovány s běžným odpadem z 
domácnosti.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento 
výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či 
zpracování, a to od data prodeje po dobu 
dvou let, s výjimkou níže uvedených spe-
cifikací.

Záruka společnosti LANAFORM se 
nevztahuje na škody způsobené běžným 
používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se 
záruka v rámci tohoto výroku společnosti 
LANAFORM nevztahuje na škody způsobe-
né chybným nebo nevhodným používáním 
či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, 
připojením nedovolených doplňků, 
změnou provedenou na výrobku či jiným 
zásahem jakékoliv povahy, na který nemá 
společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost 
za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za ná-
sledné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost 
výrobku jsou omezeny na období dvou let 
od prvního zakoupení pod podmínkou, že 
při reklamaci musí být předložen doklad o 
zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost 
LANAFORM v závislosti na situaci toto za-
řízení opraví či nahradí a následně vám ho 
odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhrad-
ně prostřednictvím Servisního střediska 
společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba 
tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné 
osobě než pracovníkům Servisního střediska 
společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.
 

SK Návod na použitie

  Fotografie a iné prezentácie produktu v 
tomto návode a na obale sú pripravené 
tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno 
zaručiť úplnú zhodu s produktom.

Ďakujeme, že ste si vybrali naše dotykové 
zrkadlo na stojane Stand Mirror X10 značky 
LANAFORM. Zrkadlo X10 s LED osvetlením si 
nájde miesto vo vašej domácnosti.

SKÔR, AKO ZAČNETE ZRKADLO POUŽÍVAŤ, 
SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY, 
NAJMÄ NASLEDUJÚCE ZÁKLADNÉ 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 

• Toto zariadenie používajte výlučne v 
súlade s návodom na použitie, ktorý je tu 
uvedený.

• Prístroj nie je určený na používanie 
osobami so zníženými telesnými, zmyslový-
mi alebo duševnými schopnosťami (vrátane 
detí) ani osobami s nedostatkom vedomostí 
alebo skúseností, ak na tieto osoby nedozerá 
osoba zodpovedná za ich bezpečie alebo ak 
im táto osoba vopred neoznámi pokyny 
týkajúce sa použitia tohto výrobku. Dohliad-
nite na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.

• Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neo-
dporučila spoločnosť LANAFORM alebo 
ktoré sa nedodáva spoločne s týmto za-
riadením.

• Dbajte na to, aby do otvorov zariadenia 
nezapadli žiadne predmety, a do týchto 
otvorov ani žiadne predmety nevkladajte. 

• Nikdy tento prístroj nepoužívajte v 
miestnosti, kde sa používajú aerosolové 
výrobky (spreje), ani v miestnosti, do ktorej 
sa vpúšťa kyslík.

• Prístroj pri čistení neponárajte ani ne-
dávajte do vody alebo inej tekutiny.

CHARAKTERISTIKA

• Obojstranné zrkadlo: X10 a X1.

• Zrkadlo otočné o 360°.

• Zrkadlo s LED osvetlením s nastaviteľnou 
intenzitou.

• Dotykové zrkadlo.

• Svetlo zapnete stlačením tlačidla 
umiestneného na strane X1 zrkadla. Zdvih-
nite stlačený prst na zvýšenie alebo zníženie 
osvetlenia. Osvetlenie vypnete jednoducho 
stlačením toho istého tlačidla ešte raz. 

VÝMENA BATÉRIE 

1 Otočte zrkadlo zväčšovacou stranou 
X10 smerom k vám. Oboma rukami zložte 
kryt zrkadla v opačnom smere proti smeru 
hodinových ručičiek, pričom si ho pozrite 
na (figure 1).
2 Zložte uvoľnený panel zrkadla a zložte 
kryt priečinku pre batérie. (figure 2).
3 Vymeňte staré batérie za 4 nové 
batérie AAA (1,5V) a znova založte kryt. 
(figure 3)
4 Vždy pomocou oboch rúk vráťte späť 
zložený panel a dbajte na umiestnenie 
kolíkov. Otočte ho v smere hodinových 
ručičiek a správne ho zabezpečte. (figure 
4)

ÚDRŽBA A UPRATOVANIE

Pred čistením nezabudnite vybrať batérie.

Očistite predné strany zrkadla pomocou 
čistiaceho výrobku na sklo a mäkkej, navl-
hčenej hubky. 

Neponárajte zrkadlo do vody. 

Nikdy nepoužívajte iné tekutiny alebo 
abrazívne čistenie. 

RADY Z OBLASTI 
LIKVIDÁCIE ODPADU

Obal pozostáva výlučne z materiálov 
bezpečných z hľadiska ochrany životné-
ho prostredia, ktoré sa môžu skladovať v 
triediacom stredisku vašej obce pre opä-
tovné používanie ako sekundárne materi-
ály. Kartón možno vyhodiť do príslušných 
kontajnerov na zber papiera. Ochranné 
baliace fólie treba previesť do triediaceho 
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