
Zrcadlová skříňka s LED osvětlením

Gratulujeme k zakoupení skříňky od naší společnosti. Aby Vám skříňka dlouho přinášela radost a
splnila Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté
pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud skříňku někomu půjčíte nebo

darujete, vždy mu ji předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Před montáží výrobku si pečlivě přečtěte návod.
● Tato zrcadlová skříňka je těžká, proto ji nezvedejte ani neinstalujte sami, abyste se

nezranili.
● Před montáží vypněte hlavní vypínač a ujistěte se, že jej nelze zapnout.
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud postavíte skříňku z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Výrobek používejte pouze v interiéru.
● Výrobek používejte pouze s dodaným transformátorem a příslušenstvím.
● Chraňte spotřebič a příslušenství před otřesy, vlhkostí, nečistotami, kolísání teplot a

přímému slunečnímu záření.
● Pokud se stane něco neobvyklého, odpojte zrcadlovou skříňku od elektrické zásuvky.
● Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky.
● Povrch výrobku nečistěte kyselými nebo alkalickými čistícími prostředky.
● Zabraňte dětem aby na zrcadlo něco házely aby nedošlo k poškození nebo ke zranění.



Postup montáže:

1. Označte požadovanou pozici na stěně.
2. Vrtačkou vyvrtejte otvory přesně v místech, kde jste vytvořili značky.
3. Umístěte hmoždinky do otvorů.
4. Utáhněte úhlový šroub do hmoždinek tak, aby vyčníval 6-10 mm ze stěny.
5. Zavěste zrcadlovou skříňku na zeď.

Obsluha:

1. Připojte zrcadlo ke zdroji napájení a tlačítko přepínače se rozsvítí.
2. Zapněte zrcadlo.
3. Světlo zapnete jedním kliknutím na spínací tlačítko.
4. Barva a intenzita světla zůstane stejná jako při posledním nastavení.
5. Pokud chcete změnit barvu světla, klikněte dvakrát na tlačítko přepínače (mělo by se

rozsvítit studené bílé světlo LED). Po druhém dvojitém kliknutí se světlo
teplá bílá (žlutá) a po třetí přírodní bílá.

6. Pokud chcete nastavit intenzitu světla, podržte tlačítko spínače déle stisknuté a světlo se
zesílí nebo ztlumí.

7. Pokud chcete světlo vypnout, klikněte jednou na tlačítko vypínače.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k
recyklaci.


