
12mm

peilin ulkoreuna
Ø6mm 4mm

- Peili (Mira) 600x700mm tai 700x900mm
- Esther 494mm S3 IP44
- Seinäkiinnittimet ja ankkuriruuvit (A) 
- Asennuspalat; 4 pientä (B) ja 2 isoa (C)    
-  Spring LOCK -lukitushela (D) ja -jousi (E) 
- Spring LOCK -avain (F)
-  Kiinnitysruuvit M3x16mm PZ1
-  Lyöntitulppa Ø6x30mm
- Ruuvi Ø4x30mm PZ2
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1. Pakkauksen sisältö:

 

-  Ebir valaisimen kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44, joka tarkoittaa, että 
 valaisin on suojattu kosteudelta oikein asennettuna.
-  Valaisimella varustettu peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. 
 (ks. viereinen kuva)

3. Asennusalueet ja kotelointiluokka:

 

- Peilillä ja Esther valaisimella 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

2. Peilin asennus Esther kylpyhuonevalaisimen kanssa

5. Takuu ja huolto:

 

 
- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.
- Peilin mukana toimitetaan Esther kylpyhuonevalaisin. 
- Valaisimen kanssa asennettaessa tulisi peili asentaa kiinteästi mukana toimitettavien Spring LOCK -lukitushelojen  avulla.

Mira peili 
on valmistettu 
Suomessa

 

A

C

D F

E
B

Peilin kehyksessä on joka sivulla liikuteltava lattarauta, johon sekä valaisimen että lukitushelan saa kiinnitettyä. Ruuvaa valaisin 
kiinni lattarautaan peilikehyksen yläreunaan pienten asennuspalojen (B) avulla mukana toimitettavilla M3x16 ruuveilla. Huomioi 
lukitushelan paikkaa peilin alareunalta tai sivulta valitessasi, että saat lukon avattua mukana toimitettavalla avaimella. Kiinnitä 
Spring LOCK - lukitushela (D), helan ylimenevä osa peilin sisäosaa kohti, pienten asennuspalojen (C) avulla, M3x16 ruuveilla. 
Aseta peili takaisin kiinnittimille. Kohdista ruuvi peilin lukitushelaan ja työnnä lukitushelan toinen osa, Spring LOCK -jousi (E), sileä 
puoli seinää kohti, paikoilleen. Lukko avataan painamalla jousi avaimella (F) ulos.

Mittaa peilin kiinnityskohdat seinään halutulle korkeudelle peilin yläreunasta 12mm alaspäin tarpeeksi etäälle  toisistaan. 
Asennusta varten mukana toimitetaan ankkuriruuvit (Ø10). Lisää iso asennuspala (C) seinän ja seinäkiinnittimen (A) väliin ja 
ruuvaa kiinnittimet paikoilleen.  Nosta peili seinäkiinnittimien koukkuihin, sovita leveyssuunnassa oikealle kohdalle seinällä ja säädä 
tarvittaessa korkeutta kiinnittimien säätöruuvilla. Kun peili on halutulla korkeudella merkitse lukitusruuvin kohta seinään kehyksen 
ulkoreunasta 12mm sisäpuolelle. Kiinnitä seinätulpan (Ø6) avulla ruuvi (4x30mm) seinään jättämällä ruuvin kanta 4mm irti seinästä.

2.1.

2.2.

Ø10mm

12mm

peilin yläreuna

säätöruuvi

4. Kytkeminen virtalähteeseen: 

 

Europlug -pistoke

- Mikäli valaisimessa on valmiina virtajohto europlug-
 pistokkeella voidaan valaisin yhdistää suoraan 
 230V  pistorasiaan.  
- HUOM! Mikäli valaisin on tarkoitus asentaa virtalähteeseen
 ilman  pistoketta, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu 
 sähköasentaja.
-  Esther valaisin ei sisällä vikavirtakytkintä

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

Esther ledvalaisin 
(Model 122233) 
Supply voltage (Pri. U):
220-240V ~ 50/60 Hz 
Sec. U: Costant current DC700mA 
6W IP44, 4000K

Pidätämme oikeudet muutoksiin 
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