
Koupelnové LED zrcadlo

Gratulujeme k zakoupení zrcadla od naší společnosti. Aby Vám zrcadlo dlouho přinášelo radost a
splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté
pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud zrcadlo někomu půjčíte nebo

darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Před montáží zrcadla si důkladně přečtěte všechny pokyny.
● Vhodné pouze pro vnitřní použití.
● Zrcadlo používejte pouze s dodaným síťovým adaptérem a souvisejícím

příslušenstvím.
● Ujistěte se, že stěna je nosná a váhu zrcadla vydrží.
● Pokud LED zrcadlo nepoužíváte, odpojte síťovou zástrčku.
● Pokud dojde k nepřirozenému stavu, odpojte LED zrcadlo a nechte ho vychladnout.
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud používáte zrcadlo  z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Během instalace a údržby vždy vypněte hlavní přívod napájení.
● Při manipulaci buďte opatrní.
● Nikdy jej neumisťujte v rozbaleném stavu ve svislé poloze na tvrdém povrchu.
● Chraňte zrcadlo a příslušenství před nárazy, vlhkostí, nečistotami, velkými výkyvy

teplot a přímým slunečním světlem.
● Na vyjmutou elektrickou zástrčku nelijte kapaliny a neumisťujte ji do blízkosti

hořlavých předmětů aby nedošlo ke zranění nebo požáru.
● Nikdy nepoužívejte toto zrcadlo pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud

nefunguje správně, pokud byla upuštěna nebo ponořena do vody.
● Kontrolu a opravu musí provést odborný elektrikář.



Potřebné nástroje:

● Měřící páska
● Vrták
● Šroubovák
● Kladivo
● Klíč na klíče

Postup montáže:

1. Povolte šrouby v podstavci, které oddělují podstavec od zrcadla.
2. Změřte vzdálenost mezi dvěma otvory pro zavěšení zrcadla.
3. Vyvrtejte otvor podle naměřené vzdálenosti pomocí vrtáku.
4. Ujistěte se, že je otvor hluboký 5 cm.
5. Ujistěte se, že šrouby na stěně jsou dostatečně přidělané.

Jak vyměnit žárovku na zrcadle:

● Pokud žárovky přestanou fungovat, doporučujeme, aby je vyměnil odborný elektrikář.

Funkce snímače:

● Připojte zrcadlo ke zdroji napájení a spínač se rozsvítí.
● Kliknutím na přepínač nastavte světlo.
● Barva a intenzita světla bude stejná jako při posledním nastavení.
● Pokud chcete změnit barvu světla, klikněte dvakrát na přepínač a zapněte studené

bílé světlo LED.
● Druhým dvojklikem se světlo změní na teple bílou (žlutou).
● Třetím dvojklikem se změní na přirozeně bílou.
● Pokud chcete nastavit intenzitu světla, stiskněte a podržte spínací tlačítko o něco

déle, abyste nastavili intenzitu světla.
● Pokud chcete světlo vypnout, jednou klikněte na vypínač.


