
INSTRUKCJA OBSŁUGI
 LUSTERKO LED

GMR-318 / GMR-319

PARAMETRY URZĄDZENIA

• Podświetlenie LED RING
• Obrotowe lustro
• Obraz 1:1
• Powiększenie max x10
• Zasilanie: bateria 3xAA (niedołączona)

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami 
fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem

• Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować  się z 
autoryzowanym punktem serwisowym

• Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
• Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest 

zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
• Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
• Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
• Better Product Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 

używania urządzenia



INSTALACJA BATERII

• Zdejmij pokrywę baterii 
• Zainstaluj 3 baterie "AA" (brak w zestawie) zgodnie z kierunkiem pokazanym wewnątrz obudowy baterii.
• Załóż pokrywę baterii
• Nie należy wkładać nowych i starych baterii razem
• Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych lub akumulatorów razem
• Zawsze wyrzucaj stare baterie w miejscach do tego wyznaczonych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy 
je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych.

GWARANCJA

1) Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym 
czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu 
producenta.
2) Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia 
zgodnie z tą instrukcją.
3) Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady 
objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie 
urządzenia.
4) Gwarancją nie są objęte:
- baterie, akumulatory oraz elementy eksploatacyjne
- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania
użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej, a w szczególności zalanie wnętrza urządzenia
- uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z 
właściwościami i przeznaczeniem urządzenia
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z 
użytkowania niezgodnego z instrukcją.
- celowego uszkodzenia sprzętu.
- uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów 
komercyjnych lub zarobkowych)
5) Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
- w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające 
używanie go zgodnie z przeznaczeniem
- naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w 
formie pisemnej
- serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6) Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika paragonu fiskalnego 
potwierdzającego datę zakupu produktu.
7) Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.

Zgłoszenia napraw gwarancyjnych należy dokonywać telefonicznie w Serwisie Centralnym  producenta pod
numerem +48 32 7202219 lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.gotie.pl
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