
Montáž a podpora LED 
zrcadla
Děkujeme za nákup našeho zrcadla. 

Při výrobě všech našich produktů

věnujeme velkou pozornost detailům. 

V Evropě patříme mezi přední

výrobce zrcadel, proto si můžete být

jistí tím, že od nás vždy obdržíte

kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v 

souladu s jeho účelem na základě

pokynů, podmínek a poskytnutých

informací, které najdete v této

příručce.



Příprava nástrojů
Připravte si nezbytné
příslušenství pro montáž
zrcadla, abyste mohli celý
postup rychle a úspěšně
zvládnout.

Zrcadlo používejte v souladu s 

jeho účelem na základě pokynů, 

podmínek a poskytnutých

informací, které najdete v této

příručce.

Pamatujte!



Varování!
Zrcadlo nepokládejte na tvrdý povrch

(např. přímo na dlaždičky). Nejdříve
dejte na zem přikrývku nebo složený
ručník. Sníží se tak riziko poškození

skla.

Zrcadlo nezavěšujte na nábytek
nebo strop.

Ujistěte se, že zeď, na kterou se
chystáte zrcadlo zavěsit, je dostatečně
pevná. 

Dlouhý pásek LED světla ho může zahřát. V okolí
zrcadla nesmí být hořlavé látky. Nedotýkejte se 
osvětlení.

LED systém zabudovaný do zrcadla musí mít volný tok
vzduchu. Zrcadlo by nemělo být vestavěno.

Zrcadlo by nemělo být používáno na místech, kde by bylo
vystaveno nadměrné vlhkosti nebo vysokým teplotám.

Při nasazování zrcadla dávejte pozor na jeho rohy. Jde o nejkřehčí
části, které se mohou lehce poškodit.

Větší zrcadla mohou vážit přiměřeně více. Doporučujeme, abyste
opatrně zavěsili zrcadlo a požádali někoho o pomoc, pokud by to bylo
nutné.

Připojení zrcadla k 220V síti by měl provádět odborník nebo pověřená
osoba.

Pokud jsou závěsné díly dodávány samostatně, přilepte je na čistý, 
odmaštěný povrch na zadní straně zrcadla. Závěsné díly nepřilepujte na
zahřívací podložku.

Při procesu nasazování dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo k 
poškození zrcadla.



Příprava na 
nasazeníOtevřete balení a 

vyndejte zrcadlo. 
Nezapomeňte ho položit
na měkký povrch.

Zkontrolujte, jestli jsou v balení
všechny díly.

Sundejte plastové rohy pouze na konci
upevnění. Měli by být na zrcadle po 
celou dobu procesu, dokud není
zrcadlo pověšeno na zdi.

Pokud v balení chybí
nějaká položka, nebo
pokud zjistíte, že se 
zrcadlo během
přepravy poškodilo, 
neváhejte nás
kontaktovat.



Příprava na nasazení 
na zeď

Použitím měřící pásky změřte
vzdálenost mezi dvěma nalepovacími
závěsnými díly na zadní straně
zrcadla.

Označte dva body na zdi, kde budete vrtat
díly pro hmoždinky.

Zkontrolujte, jestli jsou si body na zdi a vzdálenost
mezi nalepovacími závěsnými částmi rovné. Použijte
vodováhu, abyste se ujistili, že jsou body v rovině.

Ujistěte se, že v bodech, které jste pro díry udělali, nejsou žádné
elektrické kabely nebo potrubí.

Připravte si další nářadí. Vrtačku a 8mm vrták, dva 8mm šrouby (tvaru L) 
a dvě hmoždinky.

Vyvrtejte díru v místech, které jste označili.

Do děr umístěte hmoždinky.

Dovnitř hmoždinek zavrtejte šrouby ve tvaru L. Ujistěte se však, 
že šrouby nejsou utaženy až příliš pevně. Jejich funkcí je zajistit, 
aby zrcadlo bylo v rovině. Šrouby by měly být umístěny zhruba 30 
mm od zdi.

Pověste zrcadlo na šrouby tvaru L. 

Pro připojení zrcadla k zdroji napájení použijte svorku „Wago“. Ujistěte se, 
že je vypnuto napájení. Doporučuje se vypnout pojistky!

Pokud nemáte zkušenosti se zapojením elektrických zařízení přímo do sítě, 
kontaktujte elektrikáře.

Pokud chcete zrcadlo
pověsit na zeď ze
sádrokartonu, měli byste
použít hmoždinky pro tento
typ zdi (závrtné šrouby), 
nikoli ty, které jsou v balení.



Údržba a čištění Podmínky používání

Z povrchu zrcadla
odstraňte plastové rohy a 
ochranou fólii.

Pro odstranění případných
zbytků lepidla použijte aceton
nebo odstraňovač laků na
nehty. Pro běžné čištění
použijte prostředek určený
pouze na sklo a zrcadla.

K čištění nepoužívejte silikonové
prostředky nebo kyseliny. Čistící
prostředky tohoto druhu by mohly
poškodit povrch skla a v 
budoucnu způsobit korozi.

Při každém čištění zrcadla
nezapomeňte zrcadlo odpojit od 
elektrické sítě a počkat 45 
minut, než zrcadlo vychladne.

Zrcadlo by mělo být používáno
pouze k zamýšlenému účelu.

Neměla by na něj být dávána
dodatečná váha, na to je určena
skleněná polička pod zrcadlem.

Nenechávejte zrcadlo na místě, kde
by mohlo být vystaveno nadměrné
vlhkosti.

Zrcadla s LED podsvícením by 
neměla být zabudována.

Nezasahujte do elektrické instalace
zrcadla. Všechny takové věci by 
měly být hlášeny výrobci.

Systém podsvícení zrcadla
neupravujte ani nenahrazujte jeho
díly. Všechny opravy, výměny nebo
úpravy by měla provést služba
výrobce nebo autorizovaný odborný
servis.
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