
LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM LED 

MODEL: GMX1505 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego 
na ilustracjach. 
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  I WPROWADZENIE 

Dziękujemy za wybór produktu Hoffen. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy uważnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej 
w czasie użytkowania produktu. 

 II SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

1 x Lusterko z podświetleniem LED, 1 x Kabel USB 100 cm, 1 x Instrukcja obsługi 

Model:  GMX1505 
Numer partii: 353/21 
Wymiary: 255x200x15 mm / 12,3 cala 
Kolor: Biały (obudowa), różowo-złoty (metalowa podpórka) 
Długość przewodu USB: 100 cm 
Waga netto: 475 g
Moc(Pon): 2,6W
Napięcie: 5V
Zasilanie: Bateria litowa 3,7V        , 1000mAh, 3,7Wh 
Całkowity czas ładowania/rozładowania: 2,5 godziny 
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 IV INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 
Podczas obsługi należy ściśle przestrzegać poleceń zawartych w niniejszej instrukcji. 
Proszę zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, gdyż zawiera ważne 
informacje. Instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej pod adresem 
poczty elektronicznej: info@joinco.com.pl 

OSTRZEŻENIE! 
Nie należy zbyt długo patrzeć na włączone diody LED urządzenia. Światło LED może 
powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło 
światła przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują 
promienie świetlne.  

OSTRZEŻENIA: 

• Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz przez 
osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku 
doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby 
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Urządzenie nie jest zabawką. Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się 
urządzeniem.

• Przed użyciem produktu prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

• Zachowaj instrukcję oraz, jeśli to możliwe, opakowanie, gdyż zawierają ważne 
informacje, z których można korzystać w czasie użytkowania produktu.

• Przed pierwszym użyciem wyjmij produkt z folii zabezpieczającej

i zutylizuj ją.

• Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.

• Nie używaj i nie naprawiaj urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu. Wszelkie 
nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, ognia lub materiałów 
łatwopalnych.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub
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bezpośredniego działania promieni słonecznych. 

• Produkt nie posiada żadnej części, która mogłaby być naprawiona przez
użytkownika. Wszelkie nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.

• Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.

• Produkt wyłącznie do użytku prywatnego i zgodnie z przeznaczeniem.

• Lustro jest produktem delikatnym, używaj go ostrożnie i przechowuj bezpiecznie.

• Nie używaj lustra, jeśli jest połamane lub rozbite.

• W celu uniknięcia skaleczeń, nie używaj urządzenia uszkodzonego
lub niekompletnego.

• Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, użyj zmiotki do posprzątania, nie dotykaj go
bezpośrednio rękami.

V OPIS PRODUKTU 

Ściemniacz dotykowy: 
Przyciśnij krótko aby włączyć/wyłączyć 
podświetlenie. 
Przyciśnij i przytrzymaj aby ustawić jasność 
światła. 

Wskaźnik: 
W trakcie ładowania świeci się światło 
czerwone. 
Po naładowaniu świeci się światło 
niebieskie. 

Przewód USB do ładowania: 

Podłącz przewód do gniazda USB aby 
naładować akumulator. 



VI INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA 

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania. Przecierać 
powierzchnię lusterka miękką, wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia na 
płaskiej powierzchni. Użycie chłonnej szmatki pomoże łatwiej usunąć wilgoć z lustra. Po 
wyschnięciu wypolerować pozostałe smugi suchą, miękką ściereczką. 

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, 
ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię 
urządzenia. 

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia. 

Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 

 VII NAPRAWA 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj 
urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 

Źródło światła może wymieniać wyłącznie producent lub jego przedstawiciel 
serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba. 

 VIII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI 

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektywy 
kompatybilności elektromagnetycznej EMC dlatego został na 
nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności z normami europejskimi. 



 IX UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem 
z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Polskie prawo 
zabrania pod karą grzywny łączenia zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. 
Można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby 
wyniknąć z niewłaściwego postępowania z odpadami 
powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego, jeśli produkt 
zostanie zutylizowany w należyty sposób. 

X WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

Symbol   oznacza,   że   w   opakowaniu   znajduje   się 
instrukcja   obsługi,   z którą należy się zapoznać przed 
rozpoczęciem użytkowania. 

Znak towarowy "Zielony Punkt" umieszczony na opakowaniu 
oznacza, że podmiot, dla którego wyprodukowano urządzenie 
wniósł wkład finansowy  w budowę i funkcjonowanie 
krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych zgodnie z zasadami wynikającymi 
z przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych. 

Elementy opakowania należy wyrzucić do odpowiednich 
kontenerów. 

Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone 
pudełko – papier, wypełniacz – plastik/metal. 

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być 
wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane 
do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub 
sprzedawcom sprzętu elektrycznego. 



XI GWARANCJA 

Aby dokonać reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi 
Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane 
z funkcjonowaniem wyrobu, prosimy kierować na poniższy adres e-mail: 
info@joinco.com.pl

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu. 
W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych 
w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi 
Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu 
(paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy 
producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub 
zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas 
eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu 
ułatwienia weryfikacji usterki.
8. Serwis naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. 
Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby 
zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 
1964 roku (Dz.U.2014.121).

10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

XII WYPRODUKOWANO DLA 

JOINCO POLSKA SP. Z O.O. 

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, Polska 
www.joinco.pt  
Wyprodukowano w ChRL 




