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Peegli ohutu ja korrektse paigaldamise tagamiseks lugege
paigaldamisel.

Mõõdulint  Lood  

 
Paigaldusjuhend: 
 
1. Veenduge, et sein on kindel ja kasutage kahe ava keskpunk
2. Mõõtke seina kahe ava keskosa ja märkige see pliiatsiga.
3. Valige õige puur, et puurida auke märgitud kohtadesse
4. Sisestage düüblid seina aukudesse ja keerake kruvikeerajag
Peegelkonksu kinnitamiseks on kruvikinnitus seinapinnast 15 mm kõrgem.
5. Pruun juhe on toitejuhe, rohekaskollane juhe on maandusjuhe, sinine juhe on neutraaljuhe.
6. Lõpuks lülitage toide sisse ja puudutage toote testimiseks
 

Toote tehnilised anmed 
 
Toitepinge: 220-240 V   
Toite sagedus: 50 Hz 
Värvitemperatuur: 3000-6000 k
IP klass: IP44 
Valguse värv: soe / valge / soe valge / vahetatav
Materjal: 5 mm HD-peegel 
Omadused: 3 vahetatavat valguse värvi
põleb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vannitoapeegli paigaldus- ja kasutusjuhend

Peegli ohutu ja korrektse paigaldamise tagamiseks lugege hoolikalt juhiseid enne paigaldamist

    Lööktrell  Kruvikeeraja   Haamer

1. Veenduge, et sein on kindel ja kasutage kahe ava keskpunkti mõõtmiseks mõõdulinti
seina kahe ava keskosa ja märkige see pliiatsiga. 
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seina aukudesse ja keerake kruvikeerajaga aukudes olevad kruvid kinni. 
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6000 k    

soe / valge / soe valge / vahetatav 

valguse värvi, dimmerdatav valguse tugevus, ”Antifog”
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Kasutusjuhend: 
 
Valgus sisse / välja 

Lülitage toide sisse, seejärel vajutage  valguse sisselülitamiseks, see on soe valgus. Teist 

korda vajutades  muutub valgus valgeks. Kolmas  vajutus muudab valguse soojaks 

valgeks.  

Vajuta uuesti valguse välja lülitamiseks. 

1. Hämardamisjuhised 

Vajutage  valguse sisse lülitamiseks, vajuta pikalt  ja heledus muutub vastavalt. 

2. Peegli soojendus (antifog) 
Kui valgus on sisse lülitatud, töötab ka peeglisoojendus (antifog). 

 
Elektrilised ohutusjuhised 

 Veenduge, et toiteallikas on paigaldamise ja hooldamise ajal välja lülitatud. Toite 

väljalülitamiseks on soovitatav kaitse või lüliti enne paigaldamist välja lülitada. 

 ÄRGE asetage kõvasid ja teravaid materjale töötamise ajal otse vastu peegli pinda, kuna see 

võib põhjustada lekkeid või isegi vigastusi. 

 Ärge unustage tormistel päevadel toiteallikat välja lülitada, vastasel juhul võivad toote 

elektrilised komponendid kahjustuda. 

 ÄRGE lülitage toiteallikat tavapärase töö ajal välja, kuna toote elektrilised komponendid 

võivad kergesti kahjustuda. 

 Lülitage toide välja, kui toodet ei kasutata pikka aega. 

 ÄRGE eemaldage kaitsekileid ega nurgakaitsmeid enne, kui peegel on täielikult paigaldatud.

 ÄRGE kasutage peeglit õues. 

 
SÄILITAGE KÄESOLEV JUHEND TULEVIKUKS. 


