
LED aydınlatmalı ahşap
dolap için kullanım kılavuzları
Aynamızı satın aldığınız için teşekkürler. 

Tüm ürünlerimizi detaylarına büyük özen

göstererek üretiyoruz. Üstünde yan yana

lider markalardan biriyiz, yani en kaliteli

ürünleri aldıdan 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!



Dolabı profillere, mobilyalara ve
tavana asmayın.

Aynayı asmak istediğiniz duvarın
yeterince sağlam olduğundan
emin olun.

LED şeridin uzun süre kullanılması onu
çok sıcak hale getirebilir. Yanında
yanıcı maddeler bulundurmaktan
kaçının. Işığa dokunmayın.

Aşırı neme veya yüksek sıcaklığa maruz
kalacağı yerlerde (bölgelere göre) kabin
kullanılmamalıdır.

Kabini monte ederken, kenarlarına özellikle dikkat edin, bunlar hasara
en duyarlı olanlardır.

Ahşap yapı ve 4 adet yapıştırılmış aynadan dolayı kabin ağırdır. Aynayı
dikkatlice kurmanızı ve montajına en az iki kişi özen göstermenizi tavsiye
ederiz.

220V şebeke kurulumu için kabinin bağlanması bir uzman veya yetkili bir
kişi tarafından yapılmalıdır.

Kabine takılı 4 adet cam raf bulunmaktadır. Kabin takılıncaya kadar
içlerine koymayın.

Montaj işlemi sırasında kabine ve aynanın arka yüzeyine zarar vermemeye
dikkat edin.

Kabini sert bir yüzeye (örneğin
doğrudan fayansların üzerine) 

yerleştirmeyin. Öncelikle yere bir
battaniye veya katlanmış bir havlu

koyun. Bu, cama zarar verme
olasılığını azaltacaktır.

Uyarı!



Montaj için hazırlık
Paketi açın ve dolabı
çıkarın. Havlu veya
kilim gibi yumuşak bir
yüzeye koymayı
unutmayın.

Tüm öğelerin pakete dahil olup
olmadığını kontrol edin.

Koruyucu folyoyu yalnızca
montajın sonunda çıkarın. Duvara
asılıncaya kadar montaj işlemi
boyunca aynanın üzerinde
olmalıdır.

Herhangi bir öğe
eksikse veya nakliye
sırasında ayna veya
dolabın hasar
gördüğünü fark
ederseniz, lütfen
bizimle
Iletişime
geçin.



Duvara montaj için
hazırlık

Kabinin arkasındaki delikler arasındaki
mesafeyi ölçün.

Yukarıda belirtilen elemanların tam mesafesine
sahip olarak, dübelleri kancalarla
yerleştireceğiniz duvardaki noktaları bir kurşun
kalemle işaretleyiniz.

Duvardaki işaretli noktaların eşit olup olmadığını
kontrol edin. Bunun için bir su terazisi kullanmaya
değer.

İşaretli noktalar arasındaki mesafenin dolabın arkasındaki delikler
arasındaki mesafeye eşit olup olmadığını bir şerit metre ile kontrol edin.

Delme uçlarında delik olmadığından emin olun
veya elektrik kabloları.

Öğeleri hazırlayın: 8mm matkap ucu, 8mm dübeller, vidalar (L kanca tipi).

Montaj pimleri için duvara delikler açın.

Dübelleri açılan deliklere yerleştirin.

Vidaları (L kancaları) dübellere vidalayın. Duvardan yaklaşık 3 cm'lik bir
mesafeye çıkacak şekilde vidalanmalıdır. Eşit konumlandırmaları, kabinin
eşit şekilde asılmasını sağlar

Dolabı kancalara asın. Kancaların deliklerde olduğundan emin olun. Kabin
sağlam olmalıdır.

Kabini bağlamak için bir elektrik küpü kullanın. Elektriğin kapalı
olduğundan emin olun. Gerekirse sigortaları kapatın!

Elektrikli cihazları doğrudan ağa bağlama konusunda deneyimli
değilseniz, bir elektrikçiye danışın.



Temizlik
ve Bakım

Kullanım Şartları

Koruyucu filmi ve köşe
koruyucuları ayna yüzeyinden
çıkarın.

Folyodaki tutkal
kalıntılarını aynadan
çıkarmak için aseton, 
çözücü veya oje
çıkarıcı kullanın.

Günlük ayna temizliği için, 
aynaları veya cam yüzeyleri
temizlemek için tasarlanmış
maddeler kullanın.

Silikon veya asit
maddelerle
temizlemekten kaçının.

Aynayı periyodik olarak, örneğin
cam temizleyicileri veya suyla
temizlerken, aynayı 230V / 50Hz 
elektrik şebekesinden ayırmayı ve
aynanın tamamen soğuması için
45 dakika beklemeyi unutmayın.

Kabin, kullanım amacına uygun olarak
kullanılmalıdır.

Kabini aşırı neme maruz
kalacağı bir yere 
kurmayın.

Aynanın elektrik tesisatına
müdahale edilmemelidir. 
Tüm bu tür şeyler üreticiye
bildirilmelidir.

Aynadaki aydınlatma sistemi
elemanlarının değiştirilmesine veya
değiştirilmesine izin verilmez. Her 
türlü onarım, değiştirme veya
modifikasyon, üretici servisi veya
yetkili bir uzman servisi tarafından
yapılmalıdır.

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

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


