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LED svítidlo 
na zrcadlové skříně



Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky.
Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny
a používejte tento výrobek pouze tak, jak je
popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte
i tento návod.

Účel použití

LED svítidlo na zrcadlové skříně je koncipováno•
k používání v soukromých domácnostech a není
vhodné ke komerčním účelům. 

LED svítidlo na zrcadlové skříně se smí používat•
výhradně ve vnitřních prostorách. 

LED svítidlo na zrcadlové skříně je určeno•
k montáži našroubováním na zrcadla s dře-
věným rámem nebo rámem z jiných dřevěných
vrstvených hmot nebo na zrcadlové skříně ze
dřeva nebo jiných dřevěných vrstvených hmot. 
LED svítidlo na zrcadlové skříně není určeno
k montáži  našroubováním na zrcadlové skříně,
které obsahují elektrická vedení, např. jiné
 svítidlo nebo elektrickou zásuvku, protože
byste se mohli při vrtání a šroubování dotknout
vodivých součástí.
LED svítidlo na zrcadlové skříně je kromě toho
vhodné k montáži pomocí upevnění svorkou na
zrcadla bez rámu s tloušťkou přibližně 7 mm. 

NEBEZPEČÍ pro děti 

Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou•
vzniknout při nesprávném zacházení s elektric-
kými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo
dosah malých dětí.

Obalový materiál a malé díly udržujte mimo•
dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Při montáži ve vlhkých prostorách (koupelny•
apod.) musíte respektovat platné předpisy, ve
kterých jsou stanoveny minimální vzdálenosti
vodivých částí (žárovka, síťový kabel atd.) od
vodních zdrojů (vodovodní kohoutek, sprcha,
vana atd.). S ohledem na Vaši bezpečnost si 
při montáži do vlhké místnosti nechte poradit
kvalifikovaným elektrikářem. 

Dbejte, aby do elektrických součástí nepronikla•
voda (například při čištění).

U připojení LED svítidla na zrcadlové skříně do•
zásuvky zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky
až po dokončení montáže. 

Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.•

U připojení LED svítidla na zrcadlové skříně •
do zásuvky vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky, ... 
... než začnete svítidlo čistit, 
... za bouřky,
... a pokud dojde během provozu k poruše. 
Vždy přitom tahejte přímo za síťovou zástrčku,
nikoli za síťový kabel.

LED svítidlo na zrcadlové skříně nepřipojujte,•
jestliže síťový kabel nebo ostatní části osvět-
lení vykazují viditelná poškození. 

LED svítidlo na zrcadlové skříně se nesmí•
používat v místnostech ohrožených výbuchem. 

Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Ani•
výměnu síťového kabelu nesmíte provádět
 svépomocí. Opravy svítidla a síťového kabelu
svěřte pouze odbornému servisu. Neodbornými
opravami se uživatel vystavuje značným
rizikům.

Při montáži připevněním na svorku postupujte•
opatrně. Stavěcí šroubek neutahujte příliš
pevně, abyste nepoškodili zrcadlo. 



K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo
abrazivní čisticí prostředky. Svítidlo otírejte jen
suchým hadříkem nepouštějícím vlákna. 

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl•
nikdo zakopnout. 

VÝSTRAHA před poškozením zraku

Nedívejte se přímo do světla LED diod.•

POZOR na věcné škody

LED svítidlo na zrcadlové skříně je vhodné•
k montáži našroubováním na rám zrcadla nebo
zrcadlové skříně ze dřeva nebo jiných dřevě-

ných vrstvených hmot. Dodaný montážní
 materiál je pro tento účel určený. 
Před montáží se ve specializovaném obchodě
informujte o vhodném montážním materiálu
pro daný  podklad, na který chcete svítidlo
namontovat, a popř. použijte jiný montážní
materiál. 

Vestavěné LED není možné vyměnit ani se•
nesmí vyměňovat.

Likvidace

Čištění

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných
recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních
možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých
obalů.

Přístroje označené tímto symbolem 
se nesmí vyhazovat do domovního
odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
odděleně od domovního odpadu. Informace
o sběrných místech, na kterých bezplatně
 přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo
městské správy.



Přehled (rozsah dodávky)

LED svítidlo na zrcadlové skříně

úchyt

Není zobrazeno: montážní materiál

vypínač

síťový kabel

Technické parametry

Model:                                    T283410107

Číslo výrobku:                        375 871

Síťové napětí:                        220–240 V ~ 50 Hz

Osvětlovací prostředky:        LED, max. 8 W, 3000 K (teplé bílé)

Třída ochrany:                       II  

Okolní teplota:                      +10 až +40 °C

Výrobce:                                 Trio-Leuchten GmbH
Dieselstraße 4
59823 Arnsberg
Germany

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Montáž našroubováním

Polohu pro LED svítidlo na zrcadlové skříně1.
vyberte tak, aby se v jeho blízkosti nachá-
zela elektrická zásuvka. 

Stavěcí šroub uvolněte a držák vytáhněte2.
ven. 

POZOR na věcné škody

LED svítidlo na zrcadlové skříně je vhodné•
k montáži našroubováním na rám zrcadla
nebo zrcadlové skříně ze dřeva nebo jiných
dřevěných vrstvených hmot. Dodaný mon-
tážní materiál je pro tento účel určený. 
Před montáží se ve specializovaném obchodě
informujte o vhodném montážním materiálu
pro daný podklad, na který chcete svítidlo
namontovat, a popř. použijte jiný montážní
materiál. 

stavěcí šroub 

Vybalení

Odstraňte veškerý obalový materiál. Pozor,1.
abyste nedopatřením nevyhodili i materiál
potřebný k montáži.

Zkontrolujte, jestli není svítidlo poškozené 2.
a jestli balení obsahuje všechny součásti.

NEBEZPEČÍ pro děti – ohrožení
života udušením / spolknutím

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou•
dětem. Okamžitě jej zlikvidujte. Také drobné
díly (šrouby) uchovávejte mimo dosah dětí.

Montáž



Pokud bude třeba, předvrtejte otvory. 
Jako šablonu pro vyznačení otvorů k vrtání
použijte držák. 

Držák přišroubuje k rámu zrcadla nebo na3.
zrcadlovou skříň. 

LED svítidlo na zrcadlové skříně nasuňte do4.
držáku tak, jak vidíte na obrázku, a opět
pevně utáhněte stavěcí šroub. 

Zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné5.
zásuvky.

Montáž připevněním na svorku 

LED svítidlo na zrcadlové skříně je vhodné
k montáži připevněním na svorku na
zrcadla bez rámu s tloušťkou přibližně
7 mm.

Stavěcí šroub uvolněte a držák vytáhněte1.
ven. 

LED svítidlo na zrcadlové skříně nasuňte na2.
zrcadlo a stavěcí šroub opět pevně dotáh-
něte. 

Zasuňte síťovou zástrčku do dobře přístupné3.
zásuvky.

zrcadlo

stavěcí šroub 

POZOR na věcné škody

Při montáži připevněním na svorku postu-•
pujte opatrně. Stavěcí šroubek neutahujte
příliš pevně, abyste nepoškodili zrcadlo. 


