
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PİLLİ LED IŞIKLI MAKYAJ AYNASI 
KULLANMA KILAVUZU 

 
 
 
MARKA: MR.DIY 
ÜRÜN: Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası 
MODEL: HH036 
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KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI 

 Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası HH036 

 

 
Çalıştırma   
Arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini açık konuma (I) getirin.  
Kullanım sonrası AÇMA/KAPAMA düğmesini kapalı konuma (0) getirin. 
Resimde gösterildiği şekilde pilin doğru takıldığından emin olun.  
 
Not: Görseller örnek olması için eklenmiştir. Gerçek ürünler ile birebir aynı olmayabilir.  

 



 

 
 

 
 Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası HH070 

 

 
 

 



Pil Yerleştirme  

o Piller doğru kutupları ile yerleştirilmelidir.  
o Üst kapağı dikkat ile açın ve yuvaya 4 adet AA kalem pil yerleştirin.  
o Pilleri yerleştirirken + ve - yönlerine dikkat edin.  
o Pil bölmesini kapatın  

Çalıştırma ·  

Arkasındaki AÇMA/KAPAMA düğmesini açık konuma (I) getirin.  

Cihazın ön yüzündeki dokunmatik düğmeye basılı tutarak ışığı ayarlayabilirsiniz.  

Kullanım sonrası AÇMA/KAPAMA düğmesini kapalı konuma (0) getirin. 

 

Not: Görseller örnek olması açısından eklenmiştir. Ürün ile birebir aynı olmayabilir.  

 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER  

 

Tür: Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası 
Model: HH036 
Şekil: Kare 
Taraflar: Çift 
Açılan Boyut: 11.8*8.5*11mm 
Çerçeve Malzemesi: Plastik 
Katlanabilir: Evet 
Özellik: 8 led 
Renk: Siyah/Beyaz/Pembe/Mavi 
Pil: 2W 1X12V 23A  
ABS 60%, glass 40%, Metal:10% 
Tür: Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası 
Tür: Pilli Led Işıklı Makyaj Aynası 
Model: HH070 
Şekil: Kare 
Taraflar: Tek 



Boyut: 21.8 cm 16.8 cm 
Çerçeve Malzemesi: Plastik 
Katlanabilir: Evet 
Özellik: 16 led 
Renk: Siyah 
Pil: 4X 1.5VAA 
ABS 60% glass 40% Metal:10% 

 
ENERJİ TÜKETİMİ 

- Ürününün verimli kullanımı için, kullanmadığını zamanlarda cihazı kapatınız.  
- Aldığınız pilin kalitesine göre kullanım süresi değişebilir.  
- Yalnızca uygun boyutta pil kullanınız.  
- Kendi aksesuarları haricinde farklı bir aksesuar kullanmayınız 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
o Cihazınızı satın almış olduğunuz yerden hasarsız ve eksiksiz bir biçimde teslim aldığından 

emin olunuz. Aksesuar eksikliği veya cihazın hatalı depolama koşullarından dolayı kırık gibi 
çıkması durumlardan satıcıyı mağaza içinde anına bildiriniz. Gerekirse ürünü teslim almayınız.  

o Cihazınızı taşıma veya nakliye esnasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayacak gerekli 
önlemleri alınız.  

o Cihazınızı kargo veya posta yoluyla herhangi bir yere gönderirken mutlaka “sağlam bir koli 
içine” hasar görmeyecek şekilde ambalajlamasını yapınız. Ürününüzün orjinal ambalajını 
saklayınız.  

 
TEMİZLİK ve BAKIM  
Cihazı temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın. 
Nazikçe ürünü silebilirsiniz. 
Islak ve nemli bir bez ile silmeye çalışmayın. 
 
TÜKETİCİNİN YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM (SORUN GİDERME) 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu 
değildir. Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz.  
Periyodik bakım gerekmemektedir. 
 
 
GÜVENLİK BİLGİLERİ VE KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 
Çocuklara ilişkin Uyarı 
Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim Altında Tutulmalıdır. Bu ürün 
(çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip 
olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için 
gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir. 
 
 
Pil uyarı  
Alkali, standart (karbon-çinko) ve şarj edilebilir pilleri (hidrit dahil) karıştırmayın.  
Eski ve yeni pilleri karıştırmayın. Bitik piller çıkarılmalıdır. Besleme terminalleri kısa devre 
yaptırılmamalıdır. Sadece tavsiye edilen aynı veya eşdeğer tipte piller kullanılmalıdır. 



 
1. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının cihazın yanındaki/altındaki ürün üstü etiketinde 

belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.  
2. UYARI: Islak zeminde cihazınızın elektrik kablosunun su ile temasını engelleyin.  
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim 

gerekir. Hiç bir zaman çocukların gözetimsiz cihaz çalıştırmasına izin vermeyin.  
4. En iyi verimliliği sağlamak için cihaz kullanım talimatlarınıza uyun.  
5. Cihazını sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı ünitenin plastik, cam ve metal 

parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.  
6. Elektrik kablosunu prizden çekmeden önce cihazınızı gövdesindeki anahtardan kapatın. 

Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.  
7. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli 

olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın 
güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı 
koşullarda kullanılabilir.  

8. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar 
tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihazı temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır. Pilli ise: 
Kapalı olmalıdır.  

10. Bir uzatma kablosu kullanılması önerilmez.  
11. Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine 

başvurun.  
12.  Kullanılmadığı zamanlarda pilleri çıkartın 
13. Cihazınızı ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde bulundurmayınız.  
14. Cihaza darbe uygulamayınız ve düşürmeyiniz.  
15. Cihazınızı nemli ve ıslak ortamlarda bulundurmayınız ve kullanmayınız. 

 
 
YETKİLİ SERVİS 

Merkez Servis Bilgileri  
Cihazınızın arızalanması halinde Merkez servisimizden destek alabilirsiniz.  
 
Servis adı:  Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adres: Mağazalarımıza konu hakkında başvurabilirsiniz. 
İletişim: 0212 932 82 00 
 
 
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 



Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 
Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

 

 

 

İthalatçı Firma 
Unvanı: Mrdıy Tradıng Ev Gereçleri Ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 
Adresi:  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Sıgnature Blok No: 175 İç Kapı No: 7 Şişli / İstanbul 
Telefon : 0212 932 82 00 
 
Üretici Firma 
Yiwu Heni Trading Co.,Ltd  
ROOM 523， HUISHANGTIANDI OFFICE BUILDING, #1505 CHOUZHOU BEI ROAD,YIWU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE. CHINA. 

info@yiwuheni.com 

Tel : 86-13923880635 

Mr D.I.Y için Yiwu Heni tarafından üretilmiştir. 

 


