
Manuale de utilizare 
pentru un dulap din lemn 
cu iluminare LED
Vă mulțumim pentru achiziționarea

cabinetului nostru. Toate produsele

noastre sunt realizate cu cea mai mare 

atenție la detalii. Suntem unul dintre cei

mai importanti producatori de oglinzi din 

Europa. Datorită acestui fapt, puteți fi 

sigur că obțineți produs de cea mai înaltă

calitate. Dulapul de iluminat cu LED 

trebuie utilizat în conformitate cu scopul

propus, respectând strict 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!



Nu agățați dulapul de profile, mobilier 
și tavan.

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

Utilizarea îndelungată a benzii cu LED-uri o poate
face foarte fierbinte. Evitați să păstrați substanțe
inflamabile lângă acesta. Nu atingeți iluminatul.

Dulapul nu trebuie utilizat în locurile în care va fi expus la 
umiditate excesivă sau la temperaturi ridicate (în funcție de 
zone).

La asamblarea dulapului, acordați o atenție deosebită marginilor
acestuia, acestea fiind cele mai susceptibile la deteriorare.

Dulapul este greu datorită structurii din lemn și a 4 oglinzi lipite. Vă
recomandăm să instalați oglinda cu atenție și să fiți asamblat cu atenție
de cel puțin două persoane.

Conectarea dulapului pentru instalarea rețelei de 220V trebuie să rămână
efectuată de un specialist sau de o persoană autorizată.

Există 4 rafturi de sticlă atașate la dulap. Nu puneți interiorul până când
dulapul nu este montat.

Aveți grijă să nu deteriorați dulapul și suprafața din spate a oglinzii în
timpul procesului de asamblare.

Avertizare!
Nu așezați dulapul 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.



Pregătirea pentru
asamblare

Deschideți pachetul și
scoateți dulapul. Nu uitați să
îl puneți pe o suprafață
moale, cum ar fi un prosop
sau un covor.

Verificați dacă toate articolele sunt 
incluse în pachet.

Scoateți folia de protecție numai la 
sfârșitul ansamblului. Ar trebui să
fie pe oglindă pe tot parcursul
procesului de asamblare până la 
suspendarea pe perete.

Dacă lipsește vreun
articol sau constatăți
că oglinda sau dulapul
a fost deteriorat în
timpul transportului
vă rugăm să ne
contactați.



Pregătirea pentru 
montarea pe perete

Măsurați distanța dintre găurile din
spatele dulapului.

Având distanța exactă a elementelor
menționate mai sus, marcați punctele de pe 
perete cu un creion unde veți plasa dopurile de 
perete cu cârlige.

Verificați dacă punctele marcate pe perete sunt 
egale. Pentru aceasta, merită să folosiți un nivel de 
spirit.

Verificați cu o bandă măsurătoare dacă distanța dintre punctele
marcate este egală cu distanța dintre găurile din spatele dulapului.

Asigurați-vă că nu există găuri în conductele de foraj
sau cabluri electrice.

Pregătiți articolele: burghiu de 8 mm, dibluri de 8 mm, șuruburi (tip cârlig L).

Găuriți peretele pentru știfturile de montare.

Așezați dopurile de perete în găurile forate.

Înșurubați șuruburile (cârlige L) în șuruburile de expansiune. Acestea trebuie
înșurubate în așa fel încât să iasă din perete la o distanță de aproximativ
3 cm. Poziționarea lor uniformă asigură suspendarea uniformă a dulapului

Agățați dulapul de cârlige. Asigurați-vă că cârligele sunt în ochiuri. 
Dulapul trebuie să fie stabil.

Utilizați un cub electric pentru a conecta dulapul. Asigurați-vă că
electricitatea este oprită. Dacă este necesar, opriți siguranțele!

Dacă nu aveți experiență în conectarea aparatelor electrice direct la 
rețea, consultați un electrician.



Curatare &
întreținere

Termeni
de utilizare

Îndepărtați folia de protecție și
protecția de colț de pe 
suprafața oglinzii.

Pentru a îndepărta orice
reziduuri de lipici de pe folie 
de la oglindă, utilizați
acetonă, solvent sau un 
agent de îndepărtare a ojei.

Pentru curățarea zilnică a
oglinzilor, utilizați agenți concepuți
pentru curățarea oglinzilor sau a 
suprafețelor de sticlă.

Evitați curățarea cu silicon 
sau agenți acizi.

La curățarea periodică a oglinzii, 
de exemplu cu aparate de curățat
geamuri sau apă, nu uitați să
deconectați oglinda de la rețeaua
de 230V / 50Hz și așteptați 45 de 
minute până când oglinda se 
răcorește complet.

Dulapul trebuie utilizat în conformitate
cu scopul propus.

Nu instalați dulapul într-un loc 
unde va fi expus la umezeală
excesivă.

Instalarea electrică a oglinzii nu 
trebuie să fie afectată. Toate
aceste lucruri trebuie raportate
producătorului.

Nu este permisă modificarea sau
înlocuirea elementelor sistemului
de iluminare din oglindă. Orice
reparații, înlocuiri sau modificări
trebuie efectuate de către service-
ul producătorului sau de către un 
service specializat autorizat.
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