
Led Ayna 
montajı ve desteği
Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. 

Tüm ürünlerimizi bütün detaylarına büyük

özen göstererek üretiyoruz. Avrupa'da

ayna üreten lider markalardan biriyiz, yani

en kaliteli ürünü aldığınızdan emin

olabilirsiniz. Bu kılavuzdaki açıklamaları, 

koşulları ve verilen açıklamaları takip

ederek aynanızı mutlak amacına uygun

olarak kullanın.



Aletlerinizi
hazırlayın
Aynanın montajı için
gerekli aletleri
hazırladığınızda tüm
süreci sorunsuz ve
başarılı bir şekilde
geçirebilirsiniz.

Bu kılavuzdaki açıklamaları, 

koşulları ve verilen açıklamaları

takip ederek aynanızı mutlak

amacına uygun olarak kullanın.

Unutmayın!



Uyarı!
Aynayı sert bir yüzeye (örn. 

doğrudan fayansların üzerine) 
yerleştirmeyin. Öncelikle yere bir

battaniye veya katlanmış bir havlu
koyun. Bu şekilde, cama zarar

gelme olasılığını
azaltabilirsiniz.

1. Aynayı mobilyalara veya
tavana asmayın.

2. Aynayı asmak istediğiniz duvarın
yeterince sağlam olduğundan emin olun. 

3. Led şerit ışığını uzun süre kullandığınızda
çok ısınabilir. Yakınında yanıcı maddeler
bulundurmaktan kaçının. Işığa dokunmayın.

4. Aynanın içine yerleştirilen Led sistemi serbest
hava akışına sahip olmalıdır. Aynalar yerleşik olmamalıdır.

5. Aynalar aşırı neme veya yüksek sıcaklıklara maruz
kalacağı alanlarda kullanılmamalıdır.

6. Aynayı monte ederken özellikle aynanın köşelerine dikkat
edin. Kolaylıkla zarar görebilecek en hassas parçalardır.

7. Büyük aynalar büyüklüğüne göre daha fazla ağırlığa sahip olabilir. Aynayı
dikkatlice monte etmenizi ve gerektiğinde birinden yardım istemenizi
öneririz.

8. Ayna, 220V şebeke kurulumuna bir uzman veya yetkili bir kişi tarafından
bağlanmalıdır.

9. Askıların ayrı olarak gönderilmesi durumunda aynanın arkasında temiz, 
yağı alınmış bir yüzeye yapıştırın. Askıları ısıtma şiltesine yapıştırmayın.

10. Montaj işlemi sırasında aynaya ve arka yüzeyine zarar vermemeye
dikkat edin.



Montaj için
hazırlanınPaketi açın ve aynayı

çıkarın. Yumuşak bir
yüzeye yerleştirmeyi
unutmayın.

Tüm öğelerin paketin içinde olup
olmadığını kontrol edin.

Plastik köşeleri sadece montaj bittikten
sonra çıkarın. Duvara asılana kadar
tüm süreç boyunca aynanın üzerinde
bulunmalılar.

Herhangi bir parçanın
eksik olması veya
gönderimde aynanın
hasar gördüğünü fark 
etmeniz durumunda, 
lütfen bizimle
iletişime geçin.



Duvara montaja
hazırlanın

Aynayı alçıpandan (kartonpiyer) 
yapılmış bir duvara asmak
istiyorsanız, sete dahil olanları
değil, bu tip duvarlar için dübel
(molly çıtçıt, vida çivisi) 
kullanmalısınız.

Mezuranızı kullanarak aynanın arkasındaki
iki yapışkan askı arasındaki mesafeyi ölçün.

Yaptığınız bu ölçümlerle dübeller için delik
açacağınız duvarda iki noktayı işaretleyin.

Duvardaki noktalar ile yapışkan askılar arasındaki
mesafenin eşit olup olmadığını kontrol edin. Noktaların
eşit olduğundan emin olmak için su terazinizi kullanın.

Delik açmak için işaretlenmiş yerlerde elektrik kablosu veya borusu
olmadığından emin olun.

Sonraki aşama için gerekli aletleri hazırlayın. Bir matkap ve 8mm'lik bir
matkap ucu; İki adet 8mm’lik cıvata (L-şeklinde); İki dübel.

Noktaları işaretlediğiniz yerlerde delikler açın.

Bu deliklere dübelleri yerleştirin.

Dübellerin içine L şeklindeki cıvataları vidalayın. Ancak cıvataların çok fazla
sıkılmadığından emin olun. İşlevleri aynanın eksiksiz bir şekilde
konumlandırılmasını sağlamaktır. Cıvatalar duvardan yaklaşık 30 mm 
uzaklıkta yerleştirilmelidir.

Aynayı L şeklindeki cıvatalara asın. 

Aynayı güç kaynağına bağlamak için "Wago" elektrik küpünü kullanın.
Elektriğin kapalı olduğundan emin olun. Sigortaların devre dışı bırakılması
tavsiye edilir!

Elektrikli cihazları doğrudan ağa bağlama konusunda deneyiminiz
yoksa, lütfen bir elektrikçiye başvurun.



Bakım
& Temizlik

Kullanım
Şartları

Plastik köşeleri ve koruyucu
folyoyu aynanın yüzeyinden
çıkarın.

Yapıştırıcının artıklarını çıkarmak
için aseton veya oje çıkarıcı
kullanın. Düzenli yapılan temizlik
için, yalnızca cam ve ayna
yüzeyleri için tasarlanmış bir
temizleyici kullanın.

Camı silikon veya asitli maddelerle
temizlemekten kaçının. Bu tür
temizlik maddeleri camın yüzeyine
zarar verebilir ve sonradan camın
paslanmasına neden olabilir.

Aynayı her temizlediğinizde, önce
elektrik şebekesine bağlayan
fişini çekin ve aynanın soğuması
için 45 dakika bekleyin.

Ayna sadece amacına uygun olarak
kullanılmalıdır.

Ayrıca olarak ağırlık yüklenmemelidir, 
aynanın altındaki cam raf bunun için
tasarlanmıştır.

Aynayı aşırı neme maruz kalacağı bir
yerde bulundurmayın.

Arkadan Led aydınlatmalı aynalar
yerleşik olmamalıdır.

Aynanın elektrik tesisatına müdahale
etmeyin. Tüm bu şeyler üreticiye
bildirilmelidir.

Aynadaki arka ışık sisteminin
öğelerini değiştirmeyin veya
düzenlemeyin. Tüm onarımlar, 
değişimler veya düzenlemeler, üretici
servisi veya yetkili bir uzman servis
tarafından yapılmalıdır.
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