Manual de Instruções

Espelho de Mesa Touch e com Led Tranquila HC174
Leia atentamente todas as instruções e guarde para
referência futura.

Inicializando

• Retire o produto da embalagem e remova qualquer
embalagem do produto.
• Coloque a embalagem dentro da caixa e guarde ou
descarte com segurança.

Características

Espelho de Mesa Touch e com LED

• Luzes LED
• Interruptor de toque inteligente
• Rotação de 180°

01
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Descrição das peças

1 - Espelho
2 - Luzes de LED
3 - Botão touch liga/desliga as luzes
4 - Suporte
5 - Bandeja de armazenamento
6 - Compartimento da bateria
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Instalação das baterias

• Para substituir ou instalar as baterias, remova a tampa da
bateria da parte traseira do Espelho de LED.
• Remova cuidadosamente as baterias gastas (se
necessário) e descarte-as com segurança.
• Insira as pilhas novas (4 x AA não incluídas) de acordo com
a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
• Recoloque a tampa da bateria na parte de trás do
Espelho de LED.

Instruções de Uso
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1. Ligue o Espelho de LED tocando o botão ‘liga/desliga’
para a posição ‘liga’.
2. Para ligar as luzes LED, pressione o botão de toque
inteligente.
3. Para regulagem da luminosidade, toque e segure o
interruptor com sensor touch.
4. Aperte o botão de toque inteligente para desligar as
luzes LED.
5. Toque o botão ‘liga/desliga’ para a posição ‘desliga’ para
desligar o Espelho LED..
Nota: O Espelho LED pode ser girado em 180°, girando-o
cuidadosamente sobre o suporte.
Os acessórios podem ser colocados na bandeja de
armazenamento para mantê-los seguros.

Cuidados e Manutenção

• Limpe o Espelho LED com um pano macio, úmido e sem
fiapos e deixe secar completamente.
• Não o mergulhe na água ou em qualquer outro líquido.
• Não o exponha a líquidos ou umidade para evitar que o
circuito interno do produto seja afetado.
• Não use solventes de limpeza abrasivos, pois isso pode
causar danos.
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TERMOS DE GARANTIA

• Não exponha o produto a objetos pontiagudos, o que
pode causar danos.

Compartimento da bateria

Instalação das baterias
• Para substituir ou instalar as baterias, remova a tampa da
bateria da parte traseira do Espelho de LED.
• Remova cuidadosamente as baterias gastas (se
necessário) e descarte-as com segurança.
• Insira as pilhas novas (4 x AA não incluídas) de acordo com
a polaridade indicada no compartimento das pilhas.
• Recoloque a tampa da bateria na parte de trás do
Espelho de LED.

Instruções de Uso

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto
decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente
da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso
normal e habitual, de acordo com as instruções da
Multilaser para o uso e a manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de
instalações, modificações, reparos ou quando o produto for
aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto
decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos
periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados
para o uso com o produto.

1. Ligue o Espelho de LED tocando o botão ‘liga/desliga’
para a posição ‘liga’.
2. Para ligar as luzes LED, pressione o botão de toque
inteligente.
3. Para regulagem da luminosidade, toque e segure o
interruptor com sensor touch.
4. Aperte o botão de toque inteligente para desligar as
luzes LED.
5. Toque o botão ‘liga/desliga’ para a posição ‘desliga’ para
desligar o Espelho LED..
Nota: O Espelho LED pode ser girado em 180°, girando-o
cuidadosamente sobre o suporte.
Os acessórios podem ser colocados na bandeja de
armazenamento para mantê-los seguros.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado,
a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto
defeituoso.

Cuidados e Manutenção

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

• Limpe o Espelho LED com um pano macio, úmido e sem
fiapos e deixe secar completamente.
• Não o mergulhe na água ou em qualquer outro líquido.
• Não o exponha a líquidos ou umidade para evitar que o
circuito interno do produto seja afetado.
• Não use solventes de limpeza abrasivos, pois isso pode
causar danos.
• Não exponha o produto a objetos pontiagudos, o que
pode causar danos.
• Não exponha também a temperaturas extremamente
altas ou baixas, pois isso reduzirá a vida útil de dispositivos
eletrônicos, destruirá a bateria ou distorcerá certas peças
plásticas.
• Não deixe cair o Espelho de LED, pois o circuito interno
pode ficar danificado,
• Não tente desmontar o Espelho LED, pois isso pode
causar danos ao produto.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período
de 6 meses. O certificado somente terá validade com
a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os
termos de garantia acima.
NF/Nº________________________________________
Data da Compra_______/_______/______

Logística Reversa Essenza
Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente.
Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo
comum.
Imagens meramente ilustrativas.

Especificações

Código do produto: HC174 / Bateria: 4 x AA (não incluídas)

ADVERTÊNCIA

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive
crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e
conhecimento, a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de uma pessoa responsável.
Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não
brinquem com o aparelho.
02

hc174_manual.indd 2

03

25/11/2020 17:52

