
 

 

                                                                         NÁVOD NA OBSLUHU

Správne používanie, starostlivosť a údržba 

Zrkadlá s LED osvetlením sa musia používať v súlade so všetkými požiadavkami 
informácií uvedených v tejto príručke.  
Zrkadlo nesmie byť vystavená nadmernej vlhkosti alebo teplote. Vstavaný systém LED musí byť správne vetraný. 
Závesné zrkadlá s prídavnou hmotnosťou (s výnimkou zrkadiel s vstavaným systémom 
police na toaletné potreby). V opačnom prípade sa zrkadlo môže odpojiť od závesov alebo montážnych háčikov. Zrkadlá s 
LED osvetlenie nesmie byť zabudované. 
Zrkadlá by sa mali pravidelne čistiť predtým, ako dôjde k ťažkej kontaminácii. Pred čistením zrkadla by malo byť 
odpojte od napájania 230V / 50Hz a nechajte 45 minút úplne vychladnúť. toto 
preventívne opatrenia na ochranu používateľa pred úrazom elektrickým prúdom 
čistiacim prostriedkom alebo vodou. Čistenie by sa malo vykonávať s teplou vodou. Bežne dostupné non- 
agresívne čistiace prostriedky na sklo (okná, zrkadlá) môžu byť použité na odstránenie väčšej kontaminácie a 
dosiahnuť lesklý lesk. Najlepšie výsledky dosiahnite použitím jemnej handričky bez vlákien (mikrovlákna) bez chĺpkov. 
Nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky cez zrkadlo. Najlepšie aplikujte trochu vody alebo čistiaceho prostriedku na a 
a jemne utrite zrkadlo. Potom starostlivo utrite zrkadlo suchou handričkou alebo papierom, aby ste nepoškriabali 
alebo kvapôčky zostávajú. Zadná časť zrkadla nevyžaduje čistiace prostriedky - stačí vymazať prach 
odložte suchou handričkou. 

Je zakázané meniť alebo vymieňať prvky svetelného systému zrkadla. Všetky opravy, výmeny alebo 
zmeny musia vykonať autorizovaní odborníci. 

Nedodržanie pokynov povedie k zrušeniu záruky. 

Konečné poradenstvo 

Po rozbalení umiestnite zrkadlo na mäkký povrch, ktorý 

nie je poškriabaný 
 

Skladujte zrkadlo v pôvodnom obale 

 
Nevystavujte zrkadlo nadmernej vlhkosti 

Všetky chyby oznámte výrobcovi 

Elektrické zapojenie 230V / 50Hz vykonajte 
kvalifikovaný elektrikár 

Používajte zrkadlo iba na určený účel. 

Zrkadlo zasuňte do príslušných zón (podľa PN HD 
60364-7-701 2010) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Výrobca zrkadiel s LED osvetlením 



 

Charakteristika zrkadiel s osvetlením LED Pravidlá pre bezpečnú inštaláciu 

Zrkadlá vyrábané našou spoločnosťou sú vyrobené z vysoko kvalitných povrchov zrkadlá sú strojovou brúskou 
leštené. Prvky, ktoré zvyšujú funkčnosť zrkadla, môžu byť vytvorené na povrchu, napr. 
spínače, LCD hodiny, zväčšovacie zrkadlo alebo rohož, ktoré zabraňujú zahmlievaniu. Záves sa vykonáva pomocou závesov 
pripevnený k zadnej časti zrkadla. Vybrané modely môžu byť zavesené vertikálne i horizontálne. Zrkadlá svietia 
s využitím energeticky úsporných LED systémov, ktoré môžu vyžarovať teplé biele svetlo alebo studené svetlo. 
Základná verzia je vybavená trojpolohovou svorkovnicou 
230V / 50Hz. Ponúkame moderné ovládanie osvetlenia: kontaktný spínač alebo senzorový spínač, rovnako ako tradičné: rocker 
spínač alebo pull-switch. 

Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte príručku. 
Odpojte príslušné napájanie pred inštaláciou (vypnite poistky). Uistite sa, že nie sú žiadne rúrky alebo elektrické 
drôty, kde môžete nainštalovať vešiaky. Nezmení sa osvetľovací systém zrkadla ani elektrické vodiče 
vychádza z zrkadla, ktoré slúžia na napájanie. 
Montáž závesov 
Zrkadlo je v dodávke, je to nezvrchalý povrch, ktorý je 
schopné nosiť hmotnosť zrkadla. Montážne háky by mali vyčnievať 25 mm od steny. Ak sú vešiaky 
z zrkadla musia byť prilepené k chrbtom. Závesy musia byť rozdelené rovnomerne. Pri lepení stlačte tlačidlo 
celý povrch vešiaka k zrkadlu. 
 

Špecifikácia 

Zrkadlá s LED osvetlením vyrábaným našou spoločnosťou vyžadujú napájanie 230V / 50Hz bez ohľadu na typ 
Použité LED pásy. 
LED pásy sú zabudované a nemôžu byť vymenené. 

V závislosti od použitých ochranných prostriedkov majú zrkadlá rozdielne stupne ochrany. Ochranné prostriedky IP20 
že sa nemôže používať v bežných miestnostiach a halách, 
ale jeho použitie v kúpeľniach je obmedzené na bezpečné zóny - pre podrobnosti pozri PN-HD 60364-7-701: 2010). IPx4 znamená 
zrkadlo môže byť inštalované v domácich kúpeľniach, pretože je odolné voči striekajúcej vode. IPx5 znamená, že je možné nainštalovať 
zrkadlo verejné kúpeľne, pretože je vodotesné. 

MIRROR HANGERS 

Obrázok 2. Správne umiestnenie závesov 
                                                  Elektrické pripojenia 
Zrkadlo je pripojené na napájanie 230V / 50Hz 
podávač zrkadlového osvetlenia pomocou vodičov elektrickej siete pomocou 3-polohovej svorkovnice a 
izolácia (izolácia nie je súčasťou dodávky). Hnedý alebo čierny kábel prichádzajúci z podávača musí byť pripojený k hnedému alebo 
čierny fázový drôt elektrickej siete. Modrý kábel prichádzajúci z podávača musí byť pripojený modrým neutrálom 
napájací vodič. Zelený a žltý kábel, ktorý prichádza z podávača, musí byť pripojený k zelenej a žltej ochrane 
drôt. 

WARNING 
VAROVANIE: 
Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. 

230 V CONNECTOR 

Na obr. 1. Bezpečné zóny v domácej kúpeľni 
Obrázok 3. Trojcestný svorkovnicový blok 

POWER 


