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Güvenlik uyarıları
Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir.
Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun.
Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları
ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu
saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu
kılavuz da beraberinde verilmelidir.
Kullanım amacı
• LED ayna aydınlatması, evlerde kullanım amaçlı
tasarlanmıştır ve ticari amaçlar için uygun
değildir.
• LED ayna aydınlatması yalnızca iç mekanlarda
kullanılabilir.
• LED ayna aydınlatmasının ahşap veya ahşap
kompozit çerçevelere ya da ahşap veya ahşap
kompozit aynalı dolaplara vidalı montajı yapılabilir.
Örneğin lamba veya priz ile elektrik bulunduran
aynalı dolaplarda LED ayna aydınlatması kullanıma uygun değildir, çünkü delerken veya
vidayı sabitlerken akım bulunduran parçalara
temas edebilir.
LED ayna aydınlatması ayrıca yakl. 7 mm kalınlığı olan çerçevesiz aynalara sıkıştırılarak
monte edilebilir.
Çocuklar için TEHLİKE
• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması
sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez.
Bu yüzden küçük çocukları üründen uzak tutun.
• Çocukları ambalaj malzemesinden ve küçük
parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma
tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER
• Nemli odalara (banyo vb.) monte edildiğinde
DIN VDE 0100 Kısım 701 (alan 2) standardına
uyulmalıdır. Bu standartta diğer şeylerle birlikte
elektrik geçen parçalar (ampul, elektrik kablosu, vb.) ve su kaynakları (musluk, duş, küvet,
vb.) arasındaki asgari mesafeler belirlenmiştir.
Kendi güvenliğiniz için nemli bir odaya montaj
yapılırken elektrik işleri uzmanından bilgi alın.
• Elektrikli bileşenlere, örn. temizlik sırasında, su
kaçmamasına dikkat edin.
• LED ayna aydınlatmasını prize bağlama sırasında elektrik fişini duvar montajından sonra
prize takın.
• Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
• LED ayna aydınlatmasını prize bağlama sırasında elektrik fişini duvar montajından sonra
prize takın:
... aydınlatmayı temizlemeden önce,
... fırtınalı havalarda,
... işletimdeyken arızalar ortaya çıkarsa.
Kablodan değil, daima fişten tutarak çekin.
• Elektrik kablosunda veya aydınlatmanın başka
parçalarında hasar varsa LED ayna aydınlatmasını elektrik şebekesine bağlamayın.
• LED ayna aydınlatması, patlama tehlikesi olan
kapalı mekanlarda kullanılmamalıdır.
• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın.
Elektrik kablosunu kendiniz değiştirmeyin.
Lambada ve elektrik kablosunda yapılması
gereken onarımları sadece yetkili bir serviste
yaptırın. Usulüne uygun olmayan onarımlar
sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler oluşabilir.
• Sıkıştırmalı montaj sırasında dikkatli olun.
Aynanın hasar görmesini önlemek için başsız
vidayı fazla sıkmayın.

Yaralanma UYARISI
• Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde
yerleştirin.

Monte etmeden önce aydınlatmayı takacağınız
taban için uygun montaj malzemesi hakkında
mağazadan bilgi alın ve gerekirse değiştirin.
• Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.

Gözlerde yaralanma UYARISI
• LED ışığına doğrudan bakmayın.
DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var
• LED ayna aydınlatması vidayla ayna çerçevelerine veya ahşap, ahşap kompozit aynalı
dolaplara takılabilir. Ürünle birlikte teslim
edilen montaj malzemesi bu amaç için
uygundur.

İmha etme
Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen değerli
malzemelerden üretilmiştir. Bunun sayesinde
atıklar azalır ve çevre korunur.
Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.
Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif
ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen cihazlar
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi
almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye
danışabilirsiniz.

Temizleme
Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da
aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
Lambayı sadece kuru ve tüysüz bir bez ile silin.

Genel bakış (ambalaj içeriği)

LED ayna aydınlatması

Askı
Elektrik kablosu

Açma/kapama şalteri
Resimde yer almayan parçalar: Montaj malzemesi

Teknik bilgiler
Model:

T283410107

Ürün numarası:

375 871

Şebeke gerilimi:

220–240 V ~ 50 Hz

Ampul:

LED’ler, maks. 8 Watt, 3000 K (sıcak beyaz)

Koruma sınıfı:

II

Ortam sıcaklığı:

+10 ila +40 °C

Üretici firma:

Trio-Leuchten GmbH
Dieselstraße 4
59823 Arnsberg
Germany

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Montaj
Ambalajdan çıkarma
Çocuklar için TEHLİKE Boğulma/yutma sonucu ölüm
tehlikesi
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak
tutun. Ambalajı derhal imha edin. Küçük
parçaları da (civataları) çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
1. Tüm ambalaj malzemesini çıkarın. Bu esnada
yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.
2. Lambada hasar olup olmadığını ve tüm parçaların mevcut olup olmadığını kontrol edin.

Vidalı montaj
DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
• LED ayna aydınlatması vidayla ayna çerçevelerine veya ahşap, ahşap kompozit aynalı
dolaplara takılabilir. Ürünle birlikte teslim
edilen montaj malzemesi bu amaç için
uygundur.
Monte etmeden önce aydınlatmayı takacağınız taban için uygun montaj malzemesi
hakkında mağazadan bilgi alın ve gerekirse
değiştirin.
1. LED ayna aydınlatması için prize ulaşabilir
olacağı bir şekilde bir pozisyon seçin.

Artikelnummer:
364 418

Başsız vida

2. Başsız vidayı gevşetin ve askıyı çıkarın.

Gerekirse delik delin. Delik açılacak yerleri
işaretlemek için askıyı kullanabilirsiniz.

Sıkıştırmalı montaj
DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
• Sıkıştırmalı montaj sırasında dikkatli olun.
Aynanın hasar görmesini önlemek için başsız
vidayı fazla sıkmayın.
LED ayna aydınlatması yakl. 7 mm kalınlığı
olan çerçevesiz aynalara sıkıştırılarak
monte edilebilir.

3. Askıyı ayna çerçevesinin veya aynalı dolabın
üzerine vidalayın.

Başsız vida

1. Başsız vidayı gevşetin ve askıyı çıkarın.

4. LED ayna aydınlatmasını gösterildiği gibi
askıya kaydırın ve başsız vidayı tekrar sıkın.
5. Elektrik fişini kolayca erişilebilir bir prize
takın.

Ayna

2. LED ayna aydınlatmasını aynaya kaydırın
3. ve başsız vidayı tekrar sıkın.
4. Elektrik fişini kolayca erişilebilir bir prize
takın.

