
 

- Peilillä on 5 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen 
 rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä 
 käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 
- Puhdista peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. 
 Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

- Mirror has 5 years guarantee. This guarantee does not cover damage caused by incorrect 
 handling and installation, incorrect use or incorrect cleaning or mechanical impact.
- For spare parts contact your retailer.
- Only clean the mirror with a cloth dampened with water and dry with a lint-free cloth.
 Use of chemicals and abrasion can damage the mirror surface or silvering.

Takuu & huolto / Guarantee & instructions

 

Tekniset tiedot/Technical data:
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MIRA kehyspeili  - mirror Asennusohje - Instructions Mira chrome 01.11.2019

 

Mirror Mira 700x900x25 Chrome
Model:  212236

Mirror Mira 600x700x25 Chrome
Model:  212235 

Tuote sisältää / Product contains:
Mirror Mira 600x700x25 / 700x900x25 chrome

 

Peilin asennus/ Mirror installation:

Asennettaessa Ebir kylpyhuonevalaisimen kanssa ks. sivu 2.  When installing with Ebir bathroom light see page 2. 
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Asennushelat / Fittings
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MIRA peili valaisimella - mirror with light

-  Asennettaessa ilman virtapistoketta, vain valtuutettu sähköasentaja voi kytkeä 
 valaisimen   sähköverkkoon (230V 50hz) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- When installing without euro-plug the electrical connections must only be carried 
 out by  authorized electrician and according to the manufacturer’s instructions.

Valaisimen sähkökytkennät / Electrical connections:

-  Ip44 luokitellulla valaisimella varustettu peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. 
 (ks. kuva)

-  When installing with Ip44 light, it is recommended to install mirror in areas 2 and 3 
 (see picture) 

Asennusalueet / Areas:
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Kiinteä asennus seinään / Security fixing to wall
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