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szükséges eszközöket, anyagokat és a telepítési eljárásokat. A felesleges 
veszteségek elkerülése érdekében, kérjük, olvassa el az összes üzemelte-
tési és biztonsági utasítást, és kövesse a termék telepítésére vonatkozó 
előírásokat.

– Az irányelvekben szereplő összes információ a termék legújabb 
helyzetére épül, fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül 
megváltoztassuk a termék tulajdonságait, csomagolását vagy szállítási 
módját.

– Az iránymutatások tartalmazzák a karbantartási és a tisztítási 
információkat.

és összeszerelési utasításokat

– A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.

– Mielőtt bármilyen karbantartást beszerelne vagy elvégezne ellenőrizze, 
hogy az összeköttetések meg vannak-e szakítva a fogyasztóegységben 
vagy a biztosítéktáblán áramtalanítva van e a fogyasztó.

– Ezt a terméket csak beltéri felhasználásra készült!

FIGYELMEZTETÉS: A telepítés során járjon el körültekintően, 
a telepítés során viseljen védőfelszerelést.

VIGYÁZAT: Ne használjon savas vagy lúgos tisztítószert, alkoholt. 
 Nedves, puha törlőkendővel tisztítsa.

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye!

FONTOS: Ez a termék egyirányú függő tükör. A felszerelés előtt ellenőrizze, 
hogy a falon nincsenek akadályok.
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[1] Tükör szekrény 1 db
[4] Felső tartó 3 db
[7] Tipli 6 db
[10] Fedőlap 1 db

[2] Oldalsó panel 2 db
[5] Alsó konzol 1 db
[8] Csavar takaró kupak 6 db

[3] Tartó 4 db
[6] STx3s csavar 6 db
[9] ST4xB csavar 4 db

Tükör ábra

Olvassa el Alkatrészlista

Szükséges eszközök



Beépítési lépések

1. Jelölje meg a lyukak alapját a kívánt helyre, majd fúrjon furatokat és 
rögzítse a rögzítő rudat a falra.

2. Helyezze a szekrényt a szerelőrúdra, helyezze a szekrény tetejére a 
felső kapcsokat, rögzítse csavarral.

3. Helyezze fel az oldalsó készleteket mint képen, csatlakoztassa a hálózathoz. 4. Szüksége esetén állítsa be az ajtó helyzetét.

Hálózati kábel 
Bemenet: 220-240 V
50 / 60Hz

Távolítsa el az öntapadó szalag hordozóját 
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