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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, συνδεσμολογία αλλά και οποιαδήποτε 
ηλεκτρολογική χρήση, πρέπει να εκτελείτε μόνο απο εξειδικευμένο προσωπικό. Διαβάστε 
προσεκτικά το παρακάτω κείμενο αλλα και την εγκατάσταση του καθρέπτη στον τοίχο.
 

• Πριν από οποιαδήποτε χρήση, κλείνετε τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος.
• Πριν από οποιαδήποτε χρήση, ο διακόπτης του καθρέπτη να είναι σε λειτουργία OFF.
• Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση.
• Σε περίπτωση κατεστραμένου καλωδίου η κάποιου άλλο μέρος του προϊόντος, 

αντικαταστήστε άμεσα από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Σε περίπτωση ζημιάς του κρυστάλλου, η αντικατάσταση να γίνει άμεσα από εξειδικευμένο 

προσωπικό.
• Συνίσταται οποιαδήποτε αντικατάσταση που θα γίνει σε μέρος του καθρέπτη, να γίνεται από 

γνήσια προϊόντα της SANCO.
• Μετά την εγκατάσταση του καθρέπτη στον τοίχο, για να τον θέσετε σε λειτουργία γυρίστε τον 

διακόπτη σε λειτουργία ON.   

        
          ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ 
 
εικ1. Ξεβιδώστε τις βίδες από τη βάση του καθρέπτη, στο πάνω και κάτω μέρος του με ένα κατσαβίδι.
εικ2. Τοποθετήστε τη πλαστική βάση στον τοίχο(στο σημείο που θέλετε τον καθρέπτη) και σημαδέψτε 
με ένα μολύβι τα σημεία που θα γίνουν οι τρύπες.
εικ3. Κάντε τις τρύπες με ένα τρυπάνι Ø 6mm.
εικ4. Τοποθετήστε τα ουπα στις τρύπες, περάστε τα καλώδια στη μεσαία τρύπα της βάσης και βιδώστε 
τη βάση στο τοίχο.
εικ5.  Συνδέστε τα καλώδια στη κλέμμα, L(καφέ), N(μπλέ), γείωση(κιτρινο-πράσινο).
εικ6. Τοποθετήστε τον καθρέπτη στη πλαστική βάση που είναι βιδωμένη στο τοίχο και βιδώστε τις 
βίδες στο επάνω και κάτω σημείο του της βάσης.
 
 
       
           ΑΗΗΕ, Απόβλητα απο ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
Ο χρήστης πρέπει να φροντίσει για την ανακύκλωση φθαρμένου εξοπλισμού στον κατάλληλο κάδο 
ΑΗΗΕ. Ανακυκλώνοντας συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό. Σεβόμενοι 
το δικαίωμα στην υγεία, τη καθαριότητα και την αισθητική του περιβάλλοντος.
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       Mounting Instructions (MRLED-705)

ATTENTION: Any electrical wiring or use should be carried out by experts only. Read carefully 
the following instructions on the installation of a wall-mounted mirror. 
 
 
• Make sure you shut down the power supply prior to any use. 
• The mirror switch should be on the OFF mode prior to use. 
• Have any damaged wiring parts immediately replaced by an expert. 
• In case of a faulty crystal, have it immediately replaced by an expert. 
• Parts of the mirror should be replaced with authentic SANCO products. 
• After installing the mirror, turn the switch to the ON position. 
 
 

          INSTALLING A WALL-MOUNTED LED MIRROR
 
 
Pic1. Use a screwdriver to remove the screws from the upper and lower part of the mirror base. 
Pic2. Place the plastic base on the wall (right where you want the mirror fitted) and mark where to be 
screwed on with a pencil. 
Pic3. Use a Ø 6mm brace to drill holes. 
Pic4. Place the wall plugs in the holes, and have the wires past the middle hole of the base, and have 
them screwed on the wall. 
Pic5. Attach the wires to the terminal strips, L(brown), N(blue), ground(yellow-green). Pic6. Place the 
mirror on the plastic base attached on the wall, and have the upper and lower part of the base screwed 
in.
 
 

    WEEE, Waste Electronical and Electronic Equipment. 
Users should tend to recycling worn-out equipment using the appropriate WEEE containers. Through 
recycling, we help the environment, the economy and civilization, respecting the right to health, 
sanitation, and the natural surroundings.
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