
LED-spegelmontering
och stöd
Tack för att du köpte vår spegel. Vi 

tillverkar alla våra produkter med största 

uppmärksamhet på detaljer. Vi är ett av de 

LEDande märkena som producerar speglar 

i Europa, så du kan vara säker på att du får 

den högsta kvalitetsprodukten. Använd din 

spegel enligt dess tilltänkta syfte genom 

att följa beskrivningarna, villkoren och 

informationen i denna handbok.



Gör dina verktyg
redo
Förbered nödvändiga 
verktyg för att montera 
spegeln så att du kan 
passera hela processerna 
smidigt och 
framgångsrikt.

Använd din spegel enligt dess tilltänkta 

syfte genom att följa beskrivningarna, 

villkoren och informationen i denna 

handbok.

Kom ihåg!



Varning!
Placera inte spegeln på en hård yta 

(t.ex. direkt på stengolv). Sätt först en 
filt eller en vikt handduk på marken. 
Detta minskar risken för skador på 

glaset.

1. Häng inte spegeln på möbler 
eller tak.

2. Se till att väggen du vill hänga 
spegeln på är tillräckligt stark. 

3. Lång användning av LED-ljuset kan göra 
det mycket varmt. Undvik att hålla brandfarliga 
ämnen i närheten. Rör inte vid belysningen.

4. LED-systemet inbyggt i spegeln måste ha fritt 
luftflöde. Speglar får inte byggas in.

5. Speglar ska inte användas på platser där de utsätts för 
överdriven fukt eller höga temperaturer.

6. När du monterar spegeln ska du vara särskilt försiktig med 
spegelns hörn. Det är de mest utsatta delarna som lätt kan skadas.

7. Större speglar kan väga mer lämpligt. Vi rekommenderar att du 
monterar spegeln försiktigt och ber någon annan om hjälp vid behov.

8. Spegelns anslutning till en 220V nätverksinstallation bör göras av en 
specialist eller en auktoriserad person.

9. Om hängarna levereras separat, limma fast dem på en ren, avfettad 
yta på spegelns baksida. Limma inte hängare på värmemattan.

10. Var försiktig så att du inte skadar spegeln och dess bakre yta under 
monteringsprocessen.



Gör dig redo för 
monteringÖppna paketet och ta ut 

spegeln. Kom ihåg att 
lägga den på en mjuk yta.

Kontrollera om alla artiklar medföljt i 
paketet.

Ta av plasthörnen endast i slutet av 
monteringen. De bör vara kvar på 
spegeln under hela processen tills den 
hänger på väggen.

Om något saknas eller 
om du upptäcker att 
spegeln har skadats i 
leveransen, vänligen 
kontakta oss.



Gör dig redo att 
montera spegeln på 

väggen

Om du vill hänga spegeln på en 
vägg gjord av gipsskivor 
(gipsvägg), bör du använda 
väggproppar för denna typ av vägg 
(mollydubbar, skruvbultar), inte de 
som ingår i uppsättningen.

Använd ditt måttband och mät avståndet 
mellan de två hängare på spegelns baksida.

Använd dessa mätningar för att markera två 
punkter på väggen där du borrar hål för 
väggpropparna.

Kontrollera om punkterna på väggen och avståndet mellan 
hängarna är samma. Använd ditt vattenpass för att se till 
att punkterna är raka.

Se till att det inte finns några elektriska kablar eller rör på platsen 
som har markerats för hålen.

Förbered nästa nödvändiga verktyg. En borr och en 8 mm borrbits; två 
8mm bultar (L-formade); två väggproppar.

Borra hål där du markerade punkterna.

Placera väggproppar i dessa hål.

Skruva L-formade bultar inuti väggpropparna. Se dock till att bultarna inte 
dras för hårt. Deras funktion är att se till att spegeln är korrekt placerad. 
Bultarna ska placeras på ett avstånd av cirka 30 mm från väggen.

Häng spegeln på de L-formade bultarna. 

Använd den elektriska"Wago"-kuben för att ansluta spegeln till 
strömförsörjningen. Se till att strömmen är av. Det rekommenderas att 
inaktivera säkringarna!

Om du inte har erfarenhet av att ansluta elektriska enheter direkt till 
nätverket, kontakta en elektriker.



Underhåll och 
rengöring

Användarvillkor

Ta bort plasthörn och skyddsfolien
från spegelns yta.

För att ta bort eventuella rester av
limet, använd aceton eller en
nagellackborttagare. För vanlig
rengöring, använd ett medel som
endast är avsett för glas- och
spegelytor.

Undvik att rengöra glaset med
silikon eller sura medel.
Rengöringsmedel av sådant slag
kan skada glasets yta och framkalla
korrosion i framtiden.

Kom ihåg att när du rengör spegeln,
koppla ur den innan från elnätet och
vänta 45 minuter tills spegeln
svalnar.

Spegeln bör endast användas för 
sitt avsedda syfte.

Den bör inte utsättas för ytterligare 
vikt, det är detta glashyllan under 
spegeln är designad för.

Förvara inte spegeln på en plats där 
den kommer att utsättas för 
överdriven fukt.

Speglar med LED-
bakgrundsbelysning får inte byggas 
in.

Stör inte i den elektriska 
installationen av spegeln. Alla 
sådana skador ska rapporteras till 
tillverkaren.

Ändra eller byt inte ut objekt i 
bakgrundsbelysningssystemet i 
spegeln. Alla reparationer, utbyten 
eller förändringar bör utföras av 
tillverkarens service eller en 
auktoriserad specialisttjänst.
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