
Prémium tükrök
 LED világítással

„Podívejte se do zrcadla v tom nejlepším světle.”

Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

„Nézzen a tükörbe a legjobb fényben.”
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Paraméterek
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Paraméterek

LED szín  · Hideg fehér: 7000K
  · Fehér semleges: 4500K
  · Meleg fehér: 3000K
Energiaosztály  A++
Fényerősség            1020 lm
LED-ek száma  120/m
Tápfeszültség  230 V
A tápegység bemeneti feszültsége 230 V AC
A tápegység bemeneti feszültsége 12 V DC
A készlet tartalmazza · Szerelési tartozékok
  · A tükör tisztítására való termék
Fogyasztás  9,6 W/m
Védettség  IP 56
Az üveglap vastagsága 4 mm
Tükör vastagsága 31 mm
Garancia  2 év

"Minden tükörnek 
külömböző paraméterei 

vannak a kiválasztott
 komponenseknek megfelelően. 

Az alábbiakban felsoroljuk 
az összes kínálatban lévő 

tükör paramétereit."
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Mire lesz 
szükséged?

Egy ceruza

Mérő vagy vonalzó

Vízmérték

14 mm-es tiplik (a csomag tartalmazza)

Horgok (a csomag tartalmazza)

Fúró és fogó

Fúró 14 mm
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Az utasítások be nem tartása a reklamáció elutasítását vonhatja maga után.

· Javasoljuk, hogy a felszerelés 
   két  személy végezze.
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Az összeszerelés 
megkezdése előtt

 figyelmesen olvassa 
el ezt a használati 

útmutatót.
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Biztonsági 
figyelmeztetés

Vigyázat, üveg!
Az összeszerelés során ügyeljen a tükör széleire és sarkaira. 
A védőelemeket csak összeszerelés után távolítsa el.

Törékeny!
A tükör törékeny. Javasoljuk, hogy legalább két felnőtt 
végezze el az összeszerelést.

Tűzveszély!
A LED-es világítás hosszú távú használata okozhatja
hogy a LED szalag nagyon felforrósodik. Ne hagyjon gyúlékony
tárgyat a tükör közelében. A világítással rendelkező tükrök
csak nem gyúlékony felületre szerelhetőek fel vagy alacsony 
lángterjedési értékű felületre.

Égési sérülés veszélye!
Ne érintse meg a világítást, mert nagyon forró lehet.

Magasfeszültség!
Az elektromos szerelés csatlakoztatását szakképzett 
személynek kell elvégeznie..

Az összeszerelés során 
legyen fokozottan 

elővigyázatos.i.



4 Ne helyezze a tükröt 
kemény felületre, 

mert megsérülhet. 
Mindig puha felületre 

helyezze 
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Óvatosan csomagolja ki a tükröt egy puha felületen.
Kérjük, biztosodjon meg róla, hogy megrendelésének minden 
alkatrésze kézbesítve volt.
Helyezze a tükröt puha felületre, pl. törölközőre.
Távolítsa el a védőelemeket a tükör sarkairól, és ellenőrizze,
hogy a tükör sarkai nem sérültek-e.
Távolítsa el a védőfóliát, és ellenőrizze, hogy a tükör felülete nem sérült-e 
semmilyen módon.

Ellenőrizze, hogy a tükör nem sérült-e semmilyen módon. 

Mielőtt elkezdené 
az összeszereléstí

"Sérülés esetén forduljon hozzánk. Ne szereljen fel sérült tükröt.
A sarkok ellenőrzése után helyezze vissza a védőelemeket és szerelje fel velük.
Csak a tükör falra szerelése után távolítsa el."
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Szerelés

X

A falon húzott
pontok közötti

méretnek meg kell
egyeznie a tükör

furatai közötti
mérettel.

Először mérje meg a távolságot a tükör hátulján lévő két lyuk között.

Jelölje meg a falon a lyukak fúrásának helyeit, és ellenőrizze még egyszer,

hogy a köztük lévő távolság megegyezik-e a tükör furatai között mért távolsággal.

Ellenőrizze, hogy azokon a helyeken, ahol a lyukakat fúrja, 

nincs-e víz- vagy egyéb csövek, illetve elektromos vezetékek áthaladása. 

Ellenkező esetben válasszon másik helyet a rögzítésre.

1
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!  A tükröt csak az erre szánt 
   tartókampókra akassza fel.

! 
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Ne akassza fel a tükröt  a bútorra és a mennyezetre.
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Vrtání

Amire szüksége lesz:

· Fúrószár 14 mm
· Dübelek  14 mm
· L alakú horgok
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30 mm

"Fúrjon lyukakat a falba a megjelölt helyeken, és helyezze be a dübeleket.
Ha gipszkartonba szeretne fúrni, kérjük, használja az erre szánt tiplit 
(nem tartalmazza a csomag)."

Csavarja be a horgokat a tiplikbe úgy, hogy az ívelt rész körülbelül 
30 mm-re legyen a faltól.
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A tükör felakasztása 
és csatlakoztatása

Győződjön meg arról, 
hogy a tápkábel 

ki vanhúzva.
Kapcsolja ki 

a biztosítékokat!

! Az elektromos berendezéssel végzett 
munka során be kell tartani a biztonsági eljárásokat.

· A tükör fényforrása és egyéb alkatrészei nem cserélhetők.

· A készlet nem tartalmaz sorkapcsot.

· Az áramkört, amelyhez a tükröt csatlakoztatjuk,
 maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) kell felszerelni.

∙ Mielőtt a tükröt elektromos hálózatra csatlakoztatná, 
gondosan ellenőrizze az energiacímkét, amely a tükör hátulján található. 
A hálózatnak meg kell felelnie a címkén szereplő információknak.

! A tükröt csak szakképzett személy csatlakoztathatja.

Kapcsolat

Mielőtt csatlakoztatná a tükröt az elektromos hálózathoz, kapcsolja ki a biztosítékokat.

Dugja be a sorkapocsba.

Kapcsolja be a biztosítékokat.
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Győződjön meg arról, hogy a tükör megfelelően van felhelyezve a kampókra.
Ezután lassan akassza fel a tükröt.

A tükör felakasztása után eltávolíthatja a megmaradt védőelemeket 
a tükör felületéről és sarkairól.

Felfüggesztés
1

2

3
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Tisztítás és 
karbantartás

Oldószerrel távolítsa el a megmaradt védőfóliát a tükörről.

Az üvegfelületek napi ápolásához csak erre a célra tervezett termékeket 
vagy mikroszálas kendőt használjon.

Ne tisztítsa az üveget agresszív (szilikon vagy savas) tisztítószerekkel, 
amelyek károsíthatják az üvegfelületet.

Minden ezzel a szimbólummal megjelölt termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka 
(a 2012/19/EU irányelv értelmében OEEZ), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. 
Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékeszközét a kormány vagy 
a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására
kijelölt gyűjtőhelyre viszi. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőhelyek elhelyezkedésével 
és feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.



Köszönjük, hogy termékünket 
választotta.  

Telefon: +36305413847

E-mail: info@artalo.hu

Artalo design s.r.o.
Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Cseh Köztársaság

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

www.artalo.hu


