
Instrukcja montażu
i obsługi lustra
z podświetleniem LED
Dziękujemy za zakup naszego lustra. 

Wszystkie nasze produkty wykonujemy 

z największą dbałością o szczegóły. 

Jesteśmy jedną z czołowych marek 

produkujących lustra w Europie.

Dzięki temu masz pewność, że 

dostajesz produkt najwyższej jakości.

Lustro z podświetleniem LED należy 

użytkować zgodnie z jego 

przeznaczeniem bezwzględnie

stosując się do opisów, warunków, 

informacji podanych 

w niniejszej instrukcji.



Przygotowanie 
narzędzi
Przygotuj sobie potrzebne 
narzędzia, aby montaż 
lustra przeszedł 
sprawnie 
i pomyślnie. 

Lustro z podświetleniem LED należy 
użytkować zgodnie z jego 
przeznaczeniem bezwzględnie
stosując się do opisów, warunków, 
informacji podanych w niniejszej 
instrukcji.

Pamiętaj!



Ostrzeżenia
Staraj się nie umieszczać lustra 

na twardych powierzchniach 
(np. bezpośrednio na płytkach), 

połóż na ziemi koc, dywanik 
lub złożony ręcznik. 

Pozwoli to zniwelować 
prawdopodobieństwo

uszkodzenia szkła.

Nie zawieszaj lustra na profilach,
meblach i suficie.

Upewnij się, że ściana, na której 
chcesz powiesić lustro, jest
odpowiednio mocna.

Długie użytkowanie taśmy LED 
może sprawić, że stanie się bardzo gorąca. Unikaj 
trzymania w jej pobliżu substancji łatwopalnych. 
Nie dotykaj oświetlenia.

System LED wbudowany w lustro musi mieć zapewniony 
swobodny przepływ powietrza. Lustra nie powinno się 
zabudowywać.

Lustra nie powinno się użytkować w miejscach, w których będzie 
narażone na nadmierną wilgoć lub wysoką temperaturę zgodnie 
ze strefami.

Podczas montażu lustra szczególnie uważaj na narożniki lustra. 
To właśnie one są najbardziej wrażliwe na uszkodzenia.

Lustra o większych gabarytach mogą odpowiednio więcej ważyć. 
Zalecamy dokładne zamontowanie lustra oraz ostrożny montaż 
w co najmniej dwie osoby.

Przyłączenie lustra pod instalację sieciową 220V powinno zostać 
przeprowadzone przez specjalistę lub osobę do tego uprawnioną.

Jeśli zawieszki dosyłane są osobno, przyklej je na czystą, odtłuszczoną 
powierzchnię z tyłu lustra. Nie przyklejaj zawieszek na matę grzewczą.

Należy uważać, aby w procesie montażu nie uszkodzić lustra oraz 
tylnej powierzchni lustra.



Przygotowanie 
do montażu

Otwórz opakowanie 
i wyjmij lustro. Pamiętaj, 
aby postawić je na miękkiej 
powierzchni np. ręcznik czy
dywanik.

Sprawdź, czy w paczce znajdują się 
wszystkie elementy.

Plastikowe narożniki zdejmij
dopiero na koniec montażu. Powinny
znajdować się na lustrze przez cały
proces montażu aż do powieszenia
na ścianie.

W przypadku braku jakiegoś 
elementu lub gdy 
stwierdzisz, że lustro 
uległo uszkodzeniu 
w przesyłce, 
skontaktuj się 
z nami.



Przygotowanie 
do montażu 

na ścianie
Zmierz miarką odległość między 
zawieszkami (metalowe blaszki 
z oczkami do zawieszenia) z tyłu lustra.

Posiadając dokładną odległość wyżej 
wymienionych elementów, zaznacz ołówkiem 
na ścianie punkty, w których umieścisz kołki 
rozporowe z haczykami.

Sprawdź, czy wyznaczone punkty na ścianie 
są równe. W tym celu warto użyć
poziomicy.

Sprawdź miarką, czy odległość między wyznaczonymi punktami 
jest równa odległości między oczkami w zawieszkach 
z tyłu lustra.

Upewnij się, że w miejscu wiercenia otworów nie przebiegają żadne 
rury lub przewody elektryczne.

Przygotuj elementy: wiertło 8mm, kołki 8mm, śruby (typ hak L).

Wywierć w ścianie otwory pod kołki montażowe.

Umieść w wywierconych otworach kołki rozporowe.

W kołki rozporowe wkręć śruby (haki L). Powinny być wkręcone w taki 
sposób, aby wystawały ze ściany na odległość około 3cm. Ich równe 
umieszczenie gwarantuje równe powieszenie lustra.

Powieś lustro na hakach. Upewnij się, że haczyki znajdują się w oczkach
przymocowanych do lustra. Lustro powinno być stabilne.

Do podłączenia lustra użyj kostki elektrycznej. Upewnij się, że prąd 
jest wyłączony. W razie potrzeby, wyłącz bezpieczniki!

Jeśli nie masz doświadczenia z podłączaniem urządzeń 
elektrycznych bezpośrednio do sieci, skorzystaj 
z pomocy elektryka.



Czyszczenie
i pielęgnacja

Zasady
użytkowania

Usuń z powierzchni lustra folię 
ochronną i zabezpieczenia 
narożników.

W celu usunięcia z lustra 
ewentualnych pozostałości 
kleju z folii użyj acetonu, 
rozpuszczalnika lub zmywacza 
do paznokci.

Do codziennego mycia lustra 
używaj środków przeznaczonych 
do czyszczenia luster lub 
powierzchni szklanych.

Unikaj czyszczenia za pomocą 
środków silikonowych 
lub kwasowych.

Podczas cyklicznych czyszczeń 
lustra, na przykład środkami do 
czyszczenia szkła czy też wodą 
pamiętaj, aby odłączyć lustro 
od sieci elektrycznej 230V/50Hz 
oraz odczekać 45 min do 
pełnego ostygnięcia lustra. 

Lustro należy użytkować zgodnie 
z jego przeznaczeniem.

Nie należy go dodatkowo obciążać, 
od tego jest półka 
montowana pod lustrem.

Nie należy montować lustra 
w miejscu, gdzie będzie narażone 
na nadmierną wilgoć.

Luster z podświetleniem LED 
nie powinno się zabudowywać.

Nie należy ingerować w instalację 
elektryczną lustra. Wszelkie tego 
typu rzeczy należy zgłosić do 
producenta.

Nie wolno przerabiać lub wymieniać 
elementów systemu podświetlenia 
w lustrze. Wszelkie naprawy, 
wymiany czy też przeróbki powinien 
wykonać serwis producenta 
lub autoryzowany serwis 
specjalistyczny.
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