
 

Manual de utilizare oglinda Silk'n Makeup Mirror 
 
Introducere: 
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda cosmetica Silk'n 
Makeup Mirror. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de 
utilizare și să îl păstrați în siguranță pentru referințe 
viitoare. Dacă aveți nevoie de asistență, puteți să ne 
contactați la adresa de email contact@silknromania.ro 
 
În cutie: 
Oglinda cosmetica Silk'n Makeup Mirror 
3 baterii x 1.5V AAA 
Manual de utilizare 
 
Specificațiile produsului: 
Nr. Model: M60033AB00-NL 
Culoare: alba 
Material: ABS 
Dimensiuni: 16x9x19cm 
Greutate: 375g 
Baterie: 3xAAA, 1.5V 

 
 
 
 
Diagrama produsului: 
1.Lumini LED 
2.Oglinda 
3.Buton pentru aprinderea luminii 
4.Capacul bateriilor 

 

Inserarea bateriilor: 
 
Pentru a insera bateriile, urmați pașii de mai jos: 
Îndepărtați capacul din partea de jos a dispozitivului 
Inserați cele 3 baterii de 1.5V AAA (alkaline tip LR03). 
Asigurați-vă că bateriile sunt inserate cu polaritatea 
corectă. Nu folosiți baterii reîncărcabile. 
Inchideți capacul cu grijă. 
 
Utilizare adecvată: 
Oglinda iluminată poate fi folosită pentru îngijire zilnică și 
machiaj.  Oglinda o parte standard și o parte care 
marește cu până la de 5 ori. Poate fi rotită pentru a se 
utiliza după preferință. 
Acest dispozitiv este destinat numai scopului descris în 
acest manual de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la 
răspundere pentru daunele apărute ca urmare a unei 
utilizări necorespunzătoare. 
 
 

 
Acest dispozitiv este destinat numai uz casnic, nu pentru 
aplicații comerciale. 
Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către 
persoane (inclusiv copii) cu restricții fizice, senzoriale sau 
mentale și / sau de către persoanele care nu au 
înțelegerea necesară asupra modului în care acesta este 
utilizat, cu excepția cazului în care acesta este 
supravegheat de o persoană care este responsabilă 
pentru siguranța acestora sau li se oferă instrucțiuni 
privind modul de utilizare a dispozitivului. 
Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu 
folosesc dispozitivul ca jucărie. 

 

Garanție 
Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în 
conformitate cu reglementările și legislația europeană. 
Gradul de garanție al acestui produs este limitat la 
defectele tehnice cauzate de defecțiuni în procesele de 
producție. În cazul în care doriți să solicitați o garanție, vă 
rugăm să ne contactați pentru a vă comunica pașii ce 
trebuie urmați. S-ar putea ca problema dvs să poată fi 
rezolvată fără a fi nevoie să returnați produsul în magazin 
sau în centrul nostru de service.  

 

 

mailto:contact@silknromania.ro


Declaratie de Conformitate 

>>>  

Noi, SC AROBS Transilvania Software SA cu sediul social ȋn Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 

11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerţului J12/1845/1998, CUI 

RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe 

propria răspundere că produsul: 

Categorie produs: Îngrijire personală 

Tip produs: Oglindă Silk’n Make-up Mirror 

Serie model: M60033AB00-NL 

Marca: Silk’n 

 

Produs de Inno Essentials la care se face referire în această declaraţie, este în deplină 

conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului: 

Directiva EMC: Directiva 2014/30 / UE 

RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / UE 

 

Conformitatea produsului cu cerinţele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu 

următoarele standarde: 

EMC: EN 55015: 2013 + A1: 2015 

EN 61547: 2009 

 

 

Voicu Oprean 

Director General 

01.03.2018  


