
Uživatelské příručky k
dřevěné skříni s LED 
osvětlením
Děkujeme vám za zakoupení naší skříňky. 

Všechny naše výrobky jsou vyráběny s 

největší pozorností věnovanou detailům. 

Jsme jedním z předních výrobců zrcadel

v Evropě. Díky tomu si můžete být jisti, že

dostáváte produkt nejvyšší kvality. LED 

osvětlovací skříň by měla být používána v 

souladu se zamýšleným účelem, přísně v 

souladu s popisy, podmínkami a

informacemi uvedenými 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!



Nezavěšujte skříň na profily, nábytek a 
strop.

Ujistěte se, že zeď, na kterou
chcete zrcadlo zavěsit, je 
dostatečně silná.

Dlouhé používání LED pásky může
způsobit, že bude velmi horká. 
Vyvarujte se blízkosti hořlavých látek. 
Nedotýkejte se osvětlení.

Skříň by se neměla používat na místech, kde bude
vystavena nadměrné vlhkosti nebo vysokým teplotám
(podle zón).

Při montáži skříňky věnujte zvláštní pozornost jejím hranám, které jsou
nejvíce náchylné k poškození.

Skříň je těžká díky dřevěné konstrukci a 4 lepeným zrcadlům. 
Doporučujeme instalovat zrcátko opatrně a pečlivě jej sestavit nejméně
dvěma osobami.

Připojení skříně pro instalaci do sítě 220 V by mělo být provedeno
odborníkem nebo autorizovanou osobou.

Ke skříni jsou připevněny 4 skleněné police. Nevkládejte je dovnitř, dokud
není skříň namontována.

Během montáže dávejte pozor, abyste nepoškodili skříň a zadní povrch
zrcátka.

Varování!
Nepokládejte skříň na tvrdý povrch
(např. Přímo na dlaždice). Nejprve

položte na zem přikrývku nebo složený
ručník. Tím se sníží

Pravděpodobnost
poškození skla.



Příprava na montáž
Otevřete obal a vyjměte
skříňku. Nezapomeňte ji 
položit na měkký povrch, 
například na ručník nebo
koberec.

Zkontrolujte, zda jsou v balení zahrnuty
všechny položky.

Ochrannou fólii odstraňte až
na konci montáže. Během
montáže by měla být na
zrcadle až po zavěšení na
zeď.

Pokud některá položka
chybí nebo pokud
zjistíte, že zrcadlo nebo
skříň byla v zásilce
poškozena,
kontaktujte nás.



Příprava pro montáž
na zeď

Změřte vzdálenost mezi otvory
na zadní straně skříně.

Vzhledem k přesné vzdálenosti výše
uvedených prvků označte tužkou body 
na stěně, kam umístíte hmoždinky s 
háčky.

Zkontrolujte, zda jsou označené body na
zdi stejné. K tomu stojí za to použít
vodováhu.

Pomocí pásky změřte, zda se vzdálenost mezi označenými body 
rovná vzdálenosti mezi otvory na zadní straně skříně.

Ujistěte se, že v trubkách pro vrtání nejsou žádné otvory
nebo elektrické kabely.

Připravte si předměty: 8 mm vrták, 8 mm hmoždinky, šrouby (typ s hákem L).

Do stěny vyvrtejte otvory pro montážní kolíky.

Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.

Zašroubujte šrouby (háky L) do rozpínacích šroubů. Měly by být
přišroubovány tak, aby vyčnívaly ze zdi do vzdálenosti asi 3 cm. Jejich
rovnoměrné umístění zajišťuje rovnoměrné zavěšení skříně

Zavěste skříň na háčky. Ujistěte se, že jsou háčky v okách. Skříň by měla
být stabilní.

Pro připojení skříně použijte elektrickou kostku. Ujistěte se, že je 
elektřina vypnutá. V případě potřeby vypněte pojistky!

Pokud nemáte zkušenosti s připojováním elektrických spotřebičů
přímo k síti, poraďte se s elektrikářem.



Čištění
a údržba

Podmínky
použití

Odstraňte ochrannou fólii a 
chrániče rohů z povrchu
zrcadla.

K odstranění zbytků
lepidla z fólie ze zrcadla
použijte aceton, 
rozpouštědlo nebo
odlakovač.

Pro každodenní čištění
zrcadel používejte prostředky
určené k čištění zrcadel nebo
skleněných povrchů.

Vyvarujte se čištění silikonem
nebo kyselinami.

Při pravidelném čištění zrcátka, 
například čističem skel nebo
vodou, nezapomeňte odpojit
zrcátko od sítě 230 V / 50 Hz a 
počkejte 45 minut, než zrcadlo
zcela vychladne.

Skříň by měla být používána v 
souladu s určením.

Neinstalujte skříň na místo, 
kde by byla vystavena
nadměrné vlhkosti.

Elektrická instalace zrcadla by 
neměla být narušována. Všechny
tyto věci by měly být nahlášeny
výrobci.

Není dovoleno upravovat nebo
vyměňovat prvky osvětlovacího
systému v zrcadle. Veškeré opravy, 
výměny nebo úpravy by měl
provádět servis výrobce nebo
autorizovaný odborný servis.
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