
Användarhandböcker för ett 
träskåp med LED-belysning
Tack för att du köpte vårt skåp. Alla våra 

produkter är tillverkade med största 

uppmärksamhet på detaljer. Vi är en av 

de ledande spegeltillverkarna i Europa. 

Tack vare detta kan du vara säker på att 

du får den högsta kvalitetsprodukten. 

LED-belysningsskåpet ska användas i 

enlighet med dess avsedda syfte och 

strikt 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!



Häng inte skåpet på profiler, 
möbler och tak.

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

Lång användning av LED-remsor kan 
göra det väldigt varmt. Undvik att hålla 
lättantändliga ämnen i närheten. Rör inte 
vid belysningen.

Skåpet ska inte användas på platser där det 
utsätts för hög fukt eller hög temperatur 
(beroende på zon).

Var särskilt uppmärksam på kanterna vid montering av skåpet. De är 
mest känsliga för skador.

Skåpet är tungt på grund av träkonstruktionen och 4 limmade speglar. Vi 
rekommenderar att du installerar spegeln noggrant och är försiktig vid 
montering av minst två personer.

Ansluta skåpet för 220V nätinstallation bör förbli utfört av en specialist 
eller en auktoriserad person.

Det finns fyra glashyllor fästa i skåpet. Sätt inte dem innanför skåpet är 
monterat.

Var försiktig så att du inte skadar skåpet och spegelns bakre yta under 
monteringsprocessen.

Placera inte skåpet på en hård yta 
(t.ex. direkt på plattor). Lägg först en 

filt eller en vikad handduk på marken. 
Detta minskar risken för skador på 

glaset.

Varning!



Förberedelse för
montering

Öppna förpackningen 
och ta ut skåpet. Kom 
ihåg att lägga den på en 
mjuk yta, t.ex. en 
handduk eller matta.

Kontrollera att alla artiklar ingår i 
paketet.

Ta endast bort skyddsfolien i 
slutet av monteringen. Det ska 
vara på spegeln under hela 
monteringsprocessen till att 
hänga på väggen.

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



Förberedelse för
väggmontering

Mät avståndet mellan hålen på skåpets 
baksida.

Med det exakta avståndet för ovan nämnda 
element markerar du punkterna på väggen 
med en penna där du placerar väggpropparna 
med krokar.

Kontrollera att de markerade punkterna på väggen 
är lika. För detta är det värt att använda en 
vattenpass.

Kontrollera med ett måttband att avståndet mellan de markerade 
punkterna är lika med avståndet mellan hålen på skåpets baksida.

Se till att det inte finns några hål i rören på borrområdeteller elektriska
kablar.

Förbered föremålen: 8 mm borr, 8 mm pluggar, skruvar (L-krok).

Borra hål i väggen för monteringsstift.

Placera väggpropparna i de borrade hålen.

Skruva in skruvarna (L-krokarna) i expansionsbultarna. De ska skruvas in 
på ett sådant sätt att de skjuter ut från väggen till ett avstånd på cirka 3 
cm. Deras jämna placering säkerställer att skåpet hängs jämnt

Häng skåpet på krokarna. Se till att krokarna sitter i öglorna. Skåpet ska 
vara stabilt.

Använd en elektrisk kub för att ansluta skåpet. Se till att elen är 
avstängd. Stäng av säkringarna vid behov!

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



Rengöring &
Underhåll

Villkor

Ta bort skyddsfilmen och 
hörnskyddet från 
spegelytan.

Använd aceton, 
lösningsmedel eller 
nagellackborttagare för att ta 
bort eventuella limrester från 
folien från spegeln.

För daglig rengöring av 
speglar, använd medel som 
är utformade för rengöring av 
speglar eller glasytor.

Undvik rengöring med silikon
eller syramedel.

När du rengör spegeln 
regelbundet, till exempel med 
glasrengöringsmedel eller vatten, 
kom ihåg att koppla bort spegeln 
från 230V / 50Hz-nätet och vänta 
45 minuter tills spegeln svalnat 
helt.

Skåpet ska användas i enlighet med 
dess avsedda syfte.

Installera inte skåpet på en 
plats där det utsätts för 
mycket fukt.

Den elektriska installationen av 
spegeln bör inte störas. Alla 
sådana saker bör rapporteras till 
tillverkaren.

Det är inte tillåtet att modifiera eller 
ersätta belysningssystemets delar i 
spegeln. Reparationer, utbyten eller 
modifieringar ska utföras av 
tillverkarens service eller en 
auktoriserad specialisttjänst.

Alasta sp. z o.o.
Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail: 
service@alasta-spegel.se
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