
Oglindă cu led 
montare și suport
Vă mulțumim că ați achiziționat oglinda

noastră. Realizăm toate produsele noastre cu 

cea mai mare atenție la detalii. Suntem unul

dintre brandurile de top producătoare de 

oglinzi din Europa, astfel încât puteți fi siguri că

obțineți un produs de cea mai înaltă calitate. 

Utilizați oglinda conform scopului său absolut

urmând descrierile, condițiile și informațiile

furnizate în acest manual.



Uneltele de care 
aveți nevoie
Pregătiți instrumentele
necesare pentru
montarea oglinzii, 
astfel încât să puteți
trece întregul proces
fără probleme și
cu succes.

Utilizați oglinda conform scopului

său absolut urmând descrierile, 

condițiile și informațiile furnizate în

acest manual.

Țineți minte!



Atenție!
Nu așezați oglinda pe o 

suprafață dură (de ex. Direct pe 
plăci). Mai întâi puneți o pătură
sau un prosop pliat pe pământ. 

Acest lucru va reduce
probabilitatea de deteriorare

a sticlei.

1. Nu agățați oglinda de mobilier
și nici de tavan.

2. Asigurați-vă că peretele pe care
doriți să atârnați oglinda este
suficient de puternic.

3. Folosirea îndelungată a lămpii cu bandă Led 
o poate face foarte fierbinte. Evitați să păstrați
substanțe inflamabile lângă acesta. Nu atingeți
iluminatul.

4. Sistemul Led încorporat în oglindă trebuie să aibă
un flux liber de aer. Oglinzile nu ar trebui să fie încorporate.

5. Oglinzile nu trebuie utilizate în locuri unde vor fi expuse
la umiditate excesivă sau la temperaturi ridicate.

6. Când montați oglinda, aveți grijă în special de colțurile oglinzii. Sunt
părțile cele mai vulnerabile care pot fi ușor deteriorate.

7. Oglinzile mai mari pot cântări mai adecvat. Vă recomandăm să
montați oglinda cu atenție și să cereți ajutor altcuiva dacă aveți nevoie
de una.

8. Conectarea oglinzii la o instalație de rețea de 220V trebuie făcută de 
un specialist sau de o persoană autorizată.

9. Dacă umerașele sunt livrate separat, lipiți-le pe o suprafață curată și
degresată din spatele oglinzii. Nu lipiți umerașele pe covorul de 
încălzire.

10. Aveți grijă să nu deteriorați oglinda și suprafața sa posterioară în
timpul procesului de montare.



Pregătirea pentru
montareDeschideți pachetul și

scoateți oglinda. Nu uitați
să îl puneți pe o suprafață
moale.

Verificați dacă toate articolele sunt 
incluse în pachet.

Scoateți colțurile din plastic numai la 
sfârșitul montajului. Acestea ar trebui
să fie pe oglindă pe tot parcursul
procesului până la agățarea de perete.

În cazul în care lipsește
un articol sau dacă
observați că oglinda a 
fost deteriorată în timpul
transportului, vă rugăm
să ne contactați.



Pregătirea pentru 
montare pe perete

Dacă doriți să atârnați oglinda de 
un perete din gips-carton 
(gips-carton), ar trebui să utilizați
dopuri de perete pentru acest tip 
de perete (știfturi molly, șuruburi), 
nu cele incluse în set.

Folosind banda de măsurare, măsurați
distanța dintre două umerașe adezive din 
spatele oglinzii.

Utilizați aceste măsurători pentru a marca două
puncte pe perete unde veți face găuri pentru
dopurile de perete.

Verificați dacă punctele de pe perete și distanța dintre
umerașele adezive sunt egale. Folosiți-vă nivelul de spirit 
pentru a vă asigura că punctele sunt uniforme.

Asigurați-vă că, dacă în locurile marcate pentru a face găuri, 
nu există cabluri sau conducte electrice.

Pregătiți următoarele instrumente necesare. Un burghiu și un burghiu de 
8 mm; Două șuruburi de 8 mm (în formă de L); Două prize de perete.

Găuriți găuri unde ați marcat puncte.

Așezați dopurile de perete în aceste găuri.

Înșurubați șuruburile în formă de L în interiorul dopurilor de perete. Cu 
toate acestea, asigurați-vă că șuruburile nu sunt strânse prea ferm. 

Funcția lor este de a asigura o poziție cu înverșunare a oglinzii. 

Șuruburile trebuie așezate la o distanță de aproximativ 30 mm de perete.

Agățați oglinda de șuruburile în formă de L.

Utilizați cubul electric „Wago” pentru a conecta oglinda la sursa de 
alimentare. Asigurați-vă că alimentarea este oprită. Se recomandă
dezactivarea siguranțelor!

Dacă nu aveți experiență în conectarea dispozitivelor electrice direct la 
rețea, vă rugăm să contactați un electrician.



Întreținere
și curățare

Termeni
de utilizare

Îndepărtați colțurile din plastic și
folia de protecție de pe suprafața
oglinzii.

Pentru a îndepărta eventualele
resturi de lipici, folosiți acetonă
sau un demachiant pentru oje. 
Pentru curățarea obișnuită, 
utilizați un agent conceput numai
pentru suprafețele de sticlă și
oglindă.

Evitați curățarea sticlei cu silicon 
sau agenți acizi. Agenții de 
curățare de acest tip pot deteriora
suprafața sticlei și pot provoca
coroziunea acesteia în viitor.

Amintiți-vă că de fiecare dată
când curățați oglinda, 
deconectați-o înainte de rețeaua
electrică și așteptați 45 de 
minute pentru ca oglinda să se
răcească.

Oglinda trebuie utilizată numai 
pentru scopul propus.

Nu ar trebui să fie ponderat
suplimentar, pentru acest lucru este
conceput raftul de sticlă de sub
oglindă.

Nu păstrați oglinda într-un loc unde
va fi expus la umezeală excesivă.

Oglinzile cu iluminare de fundal cu 
LED nu ar trebui să fie încorporate.

Nu interferați cu instalația electrică a
oglinzii. Toate aceste lucruri trebuie
raportate producătorului.

Nu modificați sau înlocuiți
elementele sistemului de iluminare
din spate în oglindă. Toate
reparațiile, schimburile sau
modificările trebuie efectuate de 
către service-ul producătorului sau
de către un service specializat
autorizat.
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