
LED zrcadlo “OREO” IP44

- Po vybalení zrcadlo zkontrolujte. Sejměte krycí fólii a zkontrolujte povrch zrcadla. 
Neměly by na něm být žádné škrábance ani jiná poškození zrcadlového povrchu apod. 

- Stěna, na kterou se bude výrobek montovat, by měla být rovná. Křivost povrchů může 
způsobit napětí, které pak může mít za následek praskliny na povrchu zrcadla. 

- Montáž musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Dbejte prosím na dodržení minimální 
vzdálenosti od sprch, van atd. 

- Zdroj LED nainstalovaný v tomto výrobku by měl měnit pouze výrobce, servisní technik, nebo 
podobně kvalifikovaná osoba. 

- Před instalací a dalšími servisními úkony musí být přívod proudu bezpodmínečně 
přerušen. 

- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrobku nebo 
jeho konstrukčními úpravami. 

- V případě jakýchkoli pochybností požádejte o radu specialistu. 

- Tento produkt lze připevnit na běžně hořlavé povrchy. 

- Vodotěsná svorkovnice není součástí balení. Instalace může vyžadovat radu kvalifikované 
osoby. Pro připojení k síti je třeba vodotěsná svorkovnice pro vodiče min. 0,75mm2 (trojcestná, 
250V nebo vyšší, IP44 nebo vyšší). 

- Pouze pro použití v interiéru. 

- Než budete vrtat do zdi, ujistěte se, že tudy nevedou žádné rozvody ani kabeláž. 

- Pokud je vnější obal nebo kabel poškozen, měl by ho v zájmu odvrácení případných rizik 
vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

- LED zrcadlo je třeba čistit navlhčenou jemnou látkou. Je možné použít pouze šetrné čistící 
prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čističe. Po očištění musejí okraje 
zrcadla zůstávat suché. 

- Nepoužívejte stmívače ani jiné regulátory napětí. 

- Odmlžovací podložka* (pokud je instalována – volitelné vybavení) se vypíná/zapíná společně s LED 
osvětlením.

- Dotykový spínač* (pokud je instalován – volitelné vybavení) může světlo rozsvítit/ zhasnout, 
pokud krátce zatlačíte prstem do prostoru pískovaného čtverce.

- Montážní sada je určena k instalaci zrcadla na cihlovou zeď. Použijte prosím metodu montáže 
odpovídající danému povrchu (např. montážní kotvy do betonových povrchů, šrouby do dřeva 
atd.). Upevnění musí být důkladné. Po instalaci se rám nemůže naklápět. 

II. Montáž (na cihlovou stěnu):

1a-b-c. Změřte vzdálenost mezi otvory (A) určenými pro držáky. Použijte bublinovou vodováhu 
k vyrovnání. Vyznačte a vyvrtejte dva otvory. Připevněte držáky pomocí montážní sady. 2. 
Připojte napájecí kabel do sítě. Toto napojení by mělo být chráněno před přímým dotekem. 
Úroveň ochrany je IP44 nebo vyšší. Použijte vodotěsnou svorkovnici s IP44 (nebo vyšší), nebo 
jinou metodu v souladu s požadavky pro IP44.3. Zavěste zrcadlo na držáky. Spusťte napájecí 
napětí. 

Symbol WEEE na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není možné vyhodit s
běžným domácím odpadem. Majitel výrobku je povinen zlikvidovat zařízení tak, že jej odevzdá
na sběrném místě určeném k recyklaci elektroodpadu a elektronického vybavení.
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- Po vybalení zrkadlo skontrolujte. Odstráňte kryciu fóliu a skontrolujte povrch zrkadla. 
Nemali by na ňom byť žiadne škrabance ani iné poškodenia zrkadlového povrchu a pod. 

- Stena, na ktorú sa bude výrobok montovať, by mala byť rovná. Krivosť povrchov môže 
spôsobiť napätie, ktoré potom môže mať za následok praskliny na povrchu zrkadla. 

- Montáž musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár. Dbajte prosím na dodržanie minimálnej 
vzdialenosti od spŕch, vaní atď. 

- Zdroj LED nainštalovaný v tomto výrobku by mal meniť len výrobca, servisný technik, alebo 
podobne kvalifikovaná osoba. 

- Pred inštaláciou a ďalšími servisnými úkonmi musí byť prívod prúdu bezpodmienečne 
prerušený. 

- Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku 
alebo jeho konštrukčnými úpravami. 

- V prípade akýchkoľvek pochybností požiadajte o radu špecialistu. 

- Tento produkt je možné pripevniť na bežne horľavé povrchy. 

- Vodotesná svorkovnica nie je súčasťou balenia. Inštalácia môže vyžadovať radu kvalifikovanej 
osoby. Pre pripojenie k sieti je potrebná vodotesná svorkovnica pre vodiče min. 0,75mm2

(trojcestná, 250V alebo vyššia, IP44 alebo vyššia). 

- Len pre použitie v interiéri. 

- Kým budete vŕtať do steny, uistite sa, že tadiaľ nevedú žiadne rozvody ani kabeláž. 

- Pokiaľ je vonkajší obal alebo kábel poškodený, mal by ho v záujme odvrátenia prípadných rizík 
vymeniť len výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.

- LED zrkadlo je potrební čistiť navlhčenou jemnou látkou. Je možné použiť len šetrné čistiace 
prostriedky. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čističe. Po očistení musia okraje 
zrkadla zostávať suché. 

- Nepoužívajte stmievače ani iné regulátory napätia. 

- Odhmlievacia podložka* (pokiaľ je inštalovaná – voliteľné vybavenie) sa vypína/zapína spoločne 
s LED osvetlením. 

- Dotykový spínač* (pokiaľ je inštalovaný – voliteľné vybavenie) môže svetlo rozsvietiť/ zhasnúť, 
pokiaľ krátko zatlačíte prstom do priestoru pieskovaného štvorca

- Montážna sada je určená pre inštaláciu zrkadla na tehlovú stenu. Použite prosím metódu 
montáže odpovedajúcu danému povrchu (napr. montážne kotvy do betónových povrchov, 
skrutky do dreva atď.). Upevnenie musí byť dôkladné. Po inštalácii sa rám nemôže naklápať.

II. Montáž (na tehlovú stenu):

1a-b-c. Zmerajte vzdialenosť medzi otvormi (A) určenými pre držiaky. Použite bublinovú 
vodováhu na vyrovnanie. Vyznačte a vyvŕtajte dva otvory. Pripevnite držiaky pomocou 
montážnej sady. 2. Pripojte napájací kábel do siete. Toto napojenie by malo byť chránené pred 
priamym dotykom. Úroveň ochrany je IP44 alebo vyššia. Použite vodotesnú svorkovnicu s IP44 
(alebo vyššou), alebo inú metódu v súlade s požiadavkami pre IP44.3. Zaveste zrkadlo na 
držiaky. Spustite napájacie napätie.

Symbol WEEE na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nie je možné vyhodiť s
bežným domácim odpadom. Majiteľ výrobku je povinný zlikvidovať zariadenie tak, že ho odovzdá na
zbernom mieste určenom na recykláciu elektroodpadu a elektronického vybavenia.

Dřevojas, výrobní družstvo
Pražská 2060/50
568 02 Svitavy
www.dreja.sk

LED zrkadlo “OREO” IP44



LED-Spiegel “GALEO” IP44

- Überprüfen Sie den Spiegel nach dem Auspacken. Entfernen Sie die Abdeckfolie und überprüfen Sie 
die Oberfläche des Spiegels. Die Spiegeloberfläche darf nicht zerkratzt oder anderweitig beschädigt 
werden usw.

- Die Wand, an der das Produkt montiert wird, sollte flach sein. Die Krümmung der Oberflächen kann 
Spannungen verursachen, die dann zu Rissen auf der Oberfläche des Spiegels führen können.

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Bitte beachten Sie den 
Mindestabstand zu Duschen, Bädern usw.

- Die in diesem Produkt installierte LED-Quelle darf nur vom Hersteller, Servicetechniker oder einer
ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

- Es ist unbedingt erforderlich, die Stromversorgung vor der Installation und anderen Wartungsarbeiten zu 
unterbrechen.

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts oder dessen 
Konstruktionsänderungen verursacht werden.

- Im Zweifelsfall fachkundigen Rat einholen.
- Dieses Produkt kann an üblich brennbaren Oberflächen befestigt werden.
- Wasserdichter Anschlussblock nicht enthalten. Die Installation erfordert möglicherweise den Rat einer 

qualifizierten Person. Ein wasserdichter Anschlussblock für Leiter von min. 0,75 mm2 (Dreiwege-, 250 V oder 
höher, IP44 oder höher).

- Nur für den Innengebrauch.
- Stellen Sie vor dem Bohren in die Wand sicher, dass keine Kabel oder Leitungen durch die Wand

verlaufen.
- Wenn die Außenverpackung oder das Kabel beschädigt ist, sollte es nur vom Hersteller, 

Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um mögliche Risiken 
zu vermeiden.

- Der LED-Spiegel muss mit einem angefeuchteten weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen nur schonende 
Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel. Nach der 
Reinigung müssen die Kanten des Spiegels trocken bleiben.

- Verwenden Sie keine Dimmer oder andere Spannungsregler.
- Die Anti-Vernebelung Unterlage * (falls installiert - Sonderausstattung) wird zusammen mit der LED-

Beleuchtung ein- und ausgeschaltet. 
- Der Berührungsschalter * (falls installiert - Sonderausstattung) kann das Licht ein- und ausschalten, wenn 

Sie Ihren Finger kurz in den Bereich des sandgestrahlten Vierecks drücken.
- Das Montageset dient zur Installation des Spiegels an einer Mauer. Bitte verwenden Sie die der 

Oberfläche entsprechende Montagemethode (z. B. Montageanker für Betonoberflächen, Holzschrauben 
usw.). Die Befestigung muss gründlich sein. Nach der Installation kann der Rahmen nicht gekippt 
werden.

II. Montage (an einer Mauer):
1a-b-c. Messen Sie den Abstand zwischen den Löchern (A) für die Halterungen. Verwenden Sie eine
Wasserwaage, um eine Ausgleichung zu erreichen Markieren und bohren Sie zwei Löcher.
Befestigen Sie die Halterungen mit dem Montagesatz. 2. Schließen Sie das Netzkabel an das
Stromnetz an. Diese Verbindung sollte vor direktem Kontakt geschützt werden. Die Schutzstufe ist
IP44 oder höher. Verwenden Sie einen wasserdichten Klemmenblock mit IP44 (oder höher) oder
eine andere Methode gemäß den Anforderungen für IP44 3. Hängen Sie den Spiegel an die
Halterungen. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein.

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
möglicherweise nicht als Hausmüll behandelt wird. Der Eigentümer des Produkts ist verpflichtet, das
Gerät durch Übergabe an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott zu
entsorgen.
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LED Zrcadlo / Zrkadlo / Spiegel “OREO/GALEO” IP44

Obecný montážní návod / Obecný montážny návod / Allgemeine Montageanleitung *)

*) Zobrazené nákresy nepředstavují konkrétní model zrcadla (tzn. že skutečný design zrcadla, jeho konstrukce, doplňkové prvky, škála, technická řešení a další závisí na
konkrétním modelu).
*) Zobrazené nákresy nepredstavujú konkrétny model zrkadla (tzn. že skutočný dizajn zrkadla, jeho konštrukcia, doplnkové prvky, škála, technické riešenia a ďalšie závisia na
konkrétnom modeli).
*) Die gezeigten Zeichnungen stellen kein spezifisches Modell des Spiegels dar (d.h. das tatsächliche Design des Spiegels, seine Konstruktion, zusätzliche Elemente, Maßstab,
technische Lösungen und mehr hängen vom spezifischen Modell ab).
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Pozor! Nebezpečí el. šoku
Pozor! Nebezpečenstvo el. šoku
Beachtung! Gefahr von el. Schock

LED napájení
LED napájanie
LED- Versorgung hnědý/hnedý/braun

modrý/blau

IP44

ž-z/
Gelbgrün *)

IP44 svorkovnice není součástí balení
hnědý - L (Fáze 230V) 

žlutý -zelený *) volitelné - uzemnění
modrý N (Neutrální  0V)

IP44 svorkovnica nie je súčasťou balenia
hnedý - L (Fáza 230V) 

žltý -zelený *) voliteľné - uzemnenie
modrý N (Neutrálna  0V)

IP44  Klemmenblock ist nicht im Paket enthalten
braun - L (Phase 230V) 

gelbgrün *) optional -> Erdung
blaues N (Neutral 0V)
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