
- Peili 600x700mm tai 700x900mm
- Peilin kiinnitysruuvit, asennuspalat ja seinätulpat

-  Peilin kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44 peilin ollessa asennettuna.
-  IP44 luokitus tarkoittaa, että peili on suojattu kosteudelta oikein asennettuna.
-  Peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. (ks. viereinen kuva)

2. Peilin asennus: 
 

 

 

 

 

 

• Peili voidaan asentaa sekä pysty- e�ä vaakasuuntaan 

 

 

 

 

 

 

 

• Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky 

• Mi�aa pelin profiilissa olevien kiinnitysreikien etäisyys 
toisistaan reikien keskeltä  ja merkitse ruuvien paikat seinälle 
tämän mitan mukaan. 

• Ruuvaa ruuvit  merkkien kohtaan tai tarvi�aessa poraa 
seinätulppien suuruiset reiät merkkien kohtaan  ja asenna 
seinätulpat. 

• Nosta peili paikoilleen  (aseta kiinnitysreiät ruuveihin.)   

 

FROST ledvalopeilin asennus

 

Valmistettu Suomessa

Asennusohjeet Frost 06.06.2016

 

5. Esther LED valaisimen asennusmahdollisuus: 
 

 

 

 

 

 

• Peilin  takana molemmilla sivuilla on valmiiksi poratut 
2mm esiasennusreiät valaisimen kiinnitystä varten 

• Valaisin on lisävaruste ja sen voi ostaa erikseen 
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3. Peilin asennusalueet ja kotelointiluokka:

 
 

 

 

 

 

 
Supply voltage (Pri. U): 
220-240V ~ 50/60Hz 

IP 44    ta =55⁰C max. 
 

LED Mirror ICE 600x700 

Model: 122890 

LED voltage (Sec. U): 12Vdc  

P: 12,5W    I: 1,05A 

LED Mirror ICE 700x900 

Model: 122891 

LED voltage (Sec. U): 12Vdc  

P: 15,36W    I: 1,28A 

 

1. Pakkauksen sisältö: 
• Peili 600x700mm tai 700x900mm 

• Peilin kiinnitysruuvit, asennuspalat ja  
seinätulpat 

Mira kehyspeilin asennus 

Valmistu�aja:   

Helatukku Finland Oy   puh 06-4200 800 
Yri�äjän�e 6  mail@helatukku.com 

60100 Seinäjoki  www.helatukku.com 

Valmiste�u Suomessa 
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4. Takuu ja huolto: 
• Peilillä on  2 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuo�een rikkoutumista , joka johtuu 

esim.  väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsi�elystä , väärästä huolto- tai puhdistus 
toimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta. 

• Varaosatarpeiden osalta ota yhtey�ä jälleenmyyjääsi.  

• Puhdista peili  vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaama�omalla liinalla. Kemikaalien käy�ö ja 
hankaaminen saa�aa vaurioi�aa peilin pintaa tai hopeoin�a. 

 

2. Peilin asennus:

 
  

 

 

 

3. EBIR LED valaisimen asennusmahdollisuus: 
• Valaisin on lisävaruste ja sen voi ostaa erikseen. Valaisimen mukana tulee ohje valaisimen asennukseen.  

1. Esim. Ebir Esther LED -
valaisin 

2. Aseta valaisimen 
mukana tuleva 
korokepala 
peilikehyksen päälle, 
merkkireikien 
kohtaan.  

3. Kiinnitä valaisin 
korokepalaan 
valaisimen mukana 
tulevilla ruuveilla.  

4. Irrota LED valaisimen virtalähteen 
takana olevien kiinnitystarrojen 
suoja ja liimaa virtalähde peilin 
taakse kuvan osoi�amaan paikkaan.  

Europlug -tulppa 

5. Valaisimen voi yhdistää 
suoraan 230V pistorasiaan 
käy�ämällä tuo�eessa kiinni 
olevaa Europlug tulppaa.  
Mikäli valaisin on tarkoitus 
asentaa virtalähteeseen ilman 
europlug –tulppaa,  saa 
kytkennän suori�aa vain 
valtuute�u sähköasentaja.  

1. Pakkauksen sisältö:

 
 

 

4. Peilin kytkeminen virtalähteeseen: 

 
 

 

 

 

Europlug -pistoke

- Peilin ja mahdollisen valaisimen voi yhdistää suoraan 
 230V pistorasiaan käyttämällä tuotteessa kiinniolevaa 
 europlug -pistoketta. 
- Mikäli peili on tarkoitus asentaa virtalähteeseen ilman 
 pistoketta, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu 
 sähköasentaja.

      

            

- Frost ledvalopeilillä on 2 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.

 

Valmistuttaja:
Helatukku Finland Oy
Yrittäjäntie 6
60100 Seinäjoki
puh 093 541 2000
mail@helatukku.com
www.helatukku.com

7. Tekniset tiedot:
Supply voltage (Pri. U):
220-240V~50/60Hz
IP44  ta=55°C max.

LedMirror Frost 600x700
Model:  122885
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 25W  I:1,05A

LedMirror Frost 700x900
Model:  122886
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 31W  I:1,30A

LedMirror Frost 600x700
Model:  122885
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 25W  I:1,05A

LedMirror Frost 700x900
Model:  122886
Led voltage (Sec. U): 24Vdc
P: 31W  I:1,30A

-  Valaisin on lisävaruste ja sen voi ostaa erikseen. Valaisimen mukana tulee ohje valaisimen asennukseen. 
-  Valaisin voidaan asentaa joko valaisimen mukana tulevan korokepalan avulla kehykseen peilin päälle (A) tai ilman korokepalaa (B). 
 Peilin kehykseen voi halutessaan tehdä loveamalla uran esim. mattopuukolla johdotusta ja kiinnitintä varten, jotta peili asettuu 
 mahdollisimman lähelle seinää. Noudata loveamisessa erityistä varovaisuutta.   

A.  Asennus korokepalalla

Tee valaisimen kohdalle peilikehyksen alareunaan tarvittaessa lovi 
kehän ulokkeeseen virtajohtoa varten. Ruuvaa korokepala 
takimmaiseen kromattuun osaan, varo ruuvaamasta linssin alla 
olevaan lednauhaan. Aseta valaisin korokepalaan ja liitä takaa 
ruuveilla vedonpoistajan läpi. Ohjaa valaisimen johto peilin taakse ja 
kiinnitä virtalähde tarransa avulla peilin taakse.

B.  Asennus ilman korokepalaa

Tee valaisimen kohdalle peilikehyksen ylä- ja alareunaan 
tarvittaessa lovi kehän ulokkeisiin. Ruuvaa valaisin 
kehykseen ja ohjaa valaisimen johto peilin taakse. Kiinnitä 
virtalähde tarransa avulla peilin taakse.

5. Ebir valaisimen asennus

6. Takuu ja huolto:

- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.

1. Peili kiinnitetään 
 erillisillä asennus-
 paloilla (koukku- ja 
 kehysosa)

2. Kiinnitä kehysosa peilin kehykseen 
 sisäpuolen uraan. Paina voimakkaasti 
 kehysosasta napsauttaaksesi osa kiinni.

3. Mittaa ja kiinnitä 
 koukkuosat seinään 
 haluamallesi 
 korkeudelle käyttäen 
 apuna vatupassia.

4. Kun koukkuosat on kiinnitetty seinään, 
 peili ripustetaan koukkuihin 
 kehysosastaan. Kehysosat liikkuvat 
 urassaan, mikä helpottaa sivusuunnan 
 asemointia.
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