
Asennus- ja käyttöohjeet 

 
Lue ohjeet tarkasti ennen asentamista ja lue ohjeita asentaessasi varmistaaksesi peilin turvallisen 
ja oikean asentamisen. 

Joustava mitta    Vatupassi

 
Asennusohjeet: 
 
1. Varmista, että seinä on kiinteä ja käytä joustavaa mittaa mittaamaa

keskikohta. 
2. Käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän keskikohta seinällä ja merkitse se kynällä.
3. Valitse pora oikealla poranterällä porataksesi reiät merkittyihin paikkoihin, ja käytä 

keraamiporaa, jos seinäpinta on tehty keraami
4. Lyö vasaralla varustepussissa tuleva jatkokumitulppa seinän reikiin ja kiristä ruuvit reikiin 

ruuvimeisselillä. Ruuvin kiristys on 15 mm korkeampi kuin seinän pinta peilikoukun 
kiinnittämiseksi. 

5. Ruskea johto on virtajohto, vihreä
johto. 

6. Lopulta kytke virta päälle ja kosketa ”painiketta” tuotteen testaamiseksi.
 
 

Tuotteen tekniset tiedot 
 
Syöttöjännite: 220-240 V  
Värilämpötila: 3000-6000 k  
Valon väri: Lämmin / Valkoinen / Lämmin valkoinen / vaihdettava
Materiaali: 5 mm ympäristösuojattu HD
Ominaisuudet: 3 värin himmennettävä valo, himmennettävä kirkkaus, huuruuntumisen esto

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ja käyttöohjeet  LED-kylpypeilille

asentamista ja lue ohjeita asentaessasi varmistaaksesi peilin turvallisen 

Vatupassi    Sähköpora  Ruuvimeisseli   Vasara

1. Varmista, että seinä on kiinteä ja käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän 

2. Käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän keskikohta seinällä ja merkitse se kynällä.
3. Valitse pora oikealla poranterällä porataksesi reiät merkittyihin paikkoihin, ja käytä 

keraamiporaa, jos seinäpinta on tehty keraamitiilistä. 
Lyö vasaralla varustepussissa tuleva jatkokumitulppa seinän reikiin ja kiristä ruuvit reikiin 

ruuvimeisselillä. Ruuvin kiristys on 15 mm korkeampi kuin seinän pinta peilikoukun 

5. Ruskea johto on virtajohto, vihreä-keltainen on maadoitusjohto, sininen johto on neutraali 

6. Lopulta kytke virta päälle ja kosketa ”painiketta” tuotteen testaamiseksi. 

   Syöttötaajuus: 50 Hz 
   Vedenkestävyysluokka: IP44 

Valon väri: Lämmin / Valkoinen / Lämmin valkoinen / vaihdettava 
Materiaali: 5 mm ympäristösuojattu HD-peili 
Ominaisuudet: 3 värin himmennettävä valo, himmennettävä kirkkaus, huuruuntumisen esto

kylpypeilille 

asentamista ja lue ohjeita asentaessasi varmistaaksesi peilin turvallisen 

 

Vasara 

n kahden reiän 

2. Käytä joustavaa mittaa mittaamaan kahden reiän keskikohta seinällä ja merkitse se kynällä. 
3. Valitse pora oikealla poranterällä porataksesi reiät merkittyihin paikkoihin, ja käytä 

Lyö vasaralla varustepussissa tuleva jatkokumitulppa seinän reikiin ja kiristä ruuvit reikiin 
ruuvimeisselillä. Ruuvin kiristys on 15 mm korkeampi kuin seinän pinta peilikoukun 

on maadoitusjohto, sininen johto on neutraali 

Ominaisuudet: 3 värin himmennettävä valo, himmennettävä kirkkaus, huuruuntumisen esto 



Käyttöohjeet: 
 

1. Valo päälle/pois 

Virta päälle, jonka jälkeen paina  kytkeäksesi valo päälle, valo on lämmin valo. Toista kertaa 

painaessa valo vaihtuu valkoiseksi valoksi. Kolmas  painallus valo vaihtuu lämpimäksi 

valkoiseksi valoksi.  

Paina sen jälkeen uudelleen valon sammuttamiseksi. 

2. Himmennysohjeet 

Virta päälle, paina  kytkeäksesi valo päälle, jatka  painamista, ja kirkkaus vaihtuu sen 

mukaan. 
3. Huurtumisen esto 

Kun valo on päällä, huurtumisen esto on päällä. 
 
Sähköturvallisuusohjeet 

Varmista, että virtalähde on kytketty pois asennuksen ja kunnossapidon ajan. Suositellaan, 

että sulake tai kytkin on kytketty pois päältä ennen asennusta sähkövirran sulkemiseksi. 

ÄLÄ laita kovia ja teräviä materiaaleja suoraan peilin pintaa vasten toiminnan aikana, sillä se 

voi aiheuttaa virtavuotoja tai jopa henkilökohtaista vahinkoa. 

Älä koskaan unohda kytkeä virtalähdettä pois päältä myrskyisinä päivinä, tai tuotteen 

sähkökomponentit voivat vahingoittua. 

ÄLÄ kytke virtalähdettä pois kesken normaalin käytön, sillä tuotteen sähköelementit voivat 

vahingoittua helposti. 

Kytke virtalähde pois päältä, jos tuotetta ei käytetä pitkiä aikoja. 

ÄLÄ irrota suojakalvoja tai nurkkasuojia kunnes peili on täysin asennettu. 

ÄLÄ käytä ulkotiloissa. 

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TULEVAISUUDEN VARALLE. 
 


