
 
 

Instruktioner för upplyst sminkväska med spegel 
1. Lås upp och öppna väskan. 

2. Anslut väskan till strömkälla med medföljande laddadapter. Uttag för adaptern finner ni på sidan av 

väskans lock (B). Första gången behöver väskan laddas minst 4 timmar. 

3. Tryck på knappen på sidan av locket för att slå till strömmen i väskan (A). 

Knappen i nederkant av spegeln ska då börja lysa. 

4. Tryck på den belysta knappen för att starta lamporna (C). 

Lamporna finns i tre olika ljuslägen, tryck ytterligare på knappen för att byta. 

Håller du in knappen kan du även ändra styrkan på ljuset. 

5. Väskan har batteri så du behöver inte ha den kopplad till en strömkälla hela tiden men måste ladda 

batteriet när det håller på att bli lågt. 

6. Efter användning, stäng av strömknappen igen och om väskan varit tänd under längre tid vänligen låt 

lamporna svalna innan locket på väskan stängs. 

 

OBS! 
1. Produkten kan användas i länder med volt på 110-250V, maximal watt är 500W. 

2. Ledlamporna är varma under och efter användning och bör därför inte vidröras.  

3. Utifall att det skulle komma rök eller brand ur väskan, vänligen dra inte ut strömkällan för hand ifall 

orsaken/källan för rök eller brand inte är fastställd. Strömkällan måste tas bort med hjälp av isolator 

för att koppla ur produkten. Fråga professionell tekniker för hjälp. 

4. För att undvika att produkten går sönder skaka inte väskan. 

5. Väskan behöver ladda 3 - 4 timmar när batteriet är slut. Med fullt laddat batteri och lamporna på full 

effekt går väskan att använda cirka 1,5 timme. Lägre ljusstyrka ger längre batteritid. 

 

Vänligen kontakta tillverkaren om du har några frågor angående produkten eller användningen av den. 

 

                                                          
 
 Denna symbol indikerar att det inte är tillåtet att slänga produkten i hushållssoporna. 

Den ska sorteras som elektriskt avfall på din återvinningsstation.  
 

 Verifikationsrapport produkten: EPOCH1181227301 

  

 

 Glam of Sweden, Klintgatan 8, 273 32 Tomelilla 

 info@glamofsweden.se 

A) Strömknapp 

 

 

B) Laddningsuttag 

 

 

C) Belysning 


