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Instrukcja montażu lustra LED 

1. Podczas montowania lustra należy postępować zgodnie z instrukcją 

podaną przez producenta. 

2. Należy zwróci szczególną uwagę, aby w procesie montażu nie 

zarysować tylnej powierzchni lustra. 

3. Na czas montażu należy odłączyć zasilanie w miejscu gdzie zostanie 

podłączone lutro (wyłączy odpowiedni bezpieczniki i upewnij się że 

prąd jest wyłączony). 

4. Po rozpakowaniu lustra należy ostrożnie wyjąć produkt nie 

zdejmować foli oraz narożników przed osadzeniem lustra na ścianie. 

5. Należy zmierzyć odległość między zawieszkami, które znajdują się z tyłu lustra. 

6. Wywierć  otwory w ścianie w tej samej odległości, co zawieszki w lustrze i 

umieść w nich kołki rozporowe, które znajdują się w zestawie. 

7. Śruby nie mogą być zbyt silnie dokręcone; powinny być 

wyregulowane tak, aby zapewniły równą pozycje lustra. 

8. Wkręcić haki do otworów w ścianie następnie zawiesić lustro na hakach. 

9. Przed odwiercaniem otworów pod kołki montażowe należy upewnić 

się, że w danym miejscu nie przebiegają rury lub przewody 

elektryczne. 

10. Kocówki przewodów wychodzące z instalacji elektrycznej należy 

odizolować nie więcej niż na 5 mm, tak aby miedziane żyły nie 

wystawały poza złączkę. 

11. Zabrania się ingerować samodzielnie w układ elektroniczny, każda 

ingerencja skutkuje utratą gwarancji (wyjątkiem jest uprzednie 

skonsultowanie się z producentem o samodzielnej ingerencji) 

12. Lustro należy czyścić tylko środkami przeznaczonymi do mycia szyb 

lub luster oraz miękką ścierką z mikrofibry. 

13. W okresie objętym gwarancją należy zachowa oryginalne opakowanie. 

 

UWAGA! Podłączenia   lustra   do instalacji   elektrycznej może 

dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. 

 

 



 
Zasady prawidłowego podłączenia lustra do sieci elektrycznej  

 
 

 
 

Podłączenie lustra z siecią elektryczną przebiega następująco; 

 

I. Kabel brązowy wyprowadzony z zasilacza połączyć z brązowym przewodem 

fazowym sieci elektrycznej (zamiast koloru brązowego może występować również 

czarny, czerwony, szary lub biały). Przewód w kolorze niebieskim wyprowadzony 

z zasilacza połączyć z niebieskim przewodem zerowym (neutralnym). Żółto-

zielony przewód wyprowadzony z zasilacza połączyć z żółtozielonym przewodem 

zasilania (uziemienie- PE). 

 

II. Jeśli kolory kabla zasilacza różnią się od kolorów przewodów w instalacji 

elektrycznej należy przyłączyć uziemienie z uziemieniem, fazę z fazą, neutralny z 

neutralnym. 



 

 
Strefy ochrony w łazience 
 

Stopień ochrony IP 65 oznacza ochronę przed wodą lejącą się ze wszystkich kierunków.  

Przeznaczone jest do użytkowania w łazience w strefie ochronnej 2 oraz 3. Jest to przestrzeń o 
szerokości 2,4 m oraz 0,6 m (wokół wanny oraz granicy brodzika). 

 

 

Zasady użytkowania lustra  
 

Lustro LED należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem stosując się do opisów 

producenta. 

Lustra nie należy użytkować w warunkach, w których mogłoby być narażone na 

nadmierną wilgoć. 

Powieszonego lustra nie należy dodatkowo obciążać, aby uniknąć wyrwania haków 

montażowych. 

Luster z podświetleniem Led nie należy zabudowywać 



Nie należy ingerować w system elektryczny lustra. Wszelkie uszkodzenia należy 

zgłaszać producentowi, który dokona wymiany lustra lub uszkodzonego elementu. 

Nie zastosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji 

 

 

Karta Gwarancyjna  
 

Nazwa i adres gwaranta:     Małgorzata Nowakowska  

   Ul. Bpa Albina Małysiaka 26A/21  

   30-389 Kraków  

 

Okres gwarancji:      24 miesiące od daty nabycia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI GWARANCJI 
 

Odpowiedzialność; 

 

Producent niniejszym zapewnia, że produkty objęte niniejszą gwarancją 

zostały kupującemu wydane w stanie wolnym od jakichkolwiek wad 

fizycznych. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

Producent udziela kupującemu 24-miesięcznej gwarancji (2 lata) licząc 

od daty nabycia, co do jakości rzeczy sprzedanej. W ramach uprawnień 

gwarancyjnych usunięte zostaną wszystkie wady jednoznacznie 

wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału 

powstałe z winy Producenta. 

Usunięcie wad może nastąpić przez dokonanie bezpłatnej naprawy lub 

wymianę wadliwej części lub - w przypadku niemożliwości naprawy lub 

wymiany części - poprzez wymianę całego produktu bądź obniżenie ceny 

bądź zwrot ceny produktu. 

Wymienione wadliwe części lub wadliwy produkt przechodzi na własność producenta. 

Reklamacje w ramach gwarancji będą rozpatrywane wyłącznie wówczas, 

jeśli towary nie zostały poddane żadnej przeróbce i jeśli stwierdzono po 

rozważeniu stanowisk obu stron, że wady te należy przypisać firmie 

AddHome, oraz jeśli kupujący poczynił konieczne kroki w celu utrzymania 

towarów w pierwotnym stanie do chwili potwierdzenia zasadności 

reklamacji po rozważeniu stanowiska stron lub w miarę możliwości aż do 

chwili odesłania towaru. 

 



 

 

 

 

 

 

Produkt przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wad 

nie powinien być montowany. 

Należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących montażu, eksploatacji i użytkowania, a 

także 

czyszczenia i pielęgnacji. 

 

W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają: 
 

→ uszkodzenia mechaniczne, 

→ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź 

niezgodnego z zasadami użytkowania lub konserwacji, 

→ ingerencje lub zmiany konstrukcyjne dokonane na 

produktach przez osoby nieupoważnione przez AddHome i 

bez konsultacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Składanie reklamacji: 

 

→ podstawę do złożenia w ramach gwarancji reklamacji na 

wyroby wadliwe stanowi dla klienta dowód zakupu (paragon, 

rachunek, faktura), 

→ kupujący jest zobowiązany zawiadomić o dostrzeżonej wadzie 

- która to wada wyszła na jaw w terminie obowiązywania 

gwarancji – niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 

14 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia, 

→ warunkiem przyjęcia reklamacji jest przekazanie kompletnego 

wyrobu (po uprzednim  ustaleniu warunków przekazania), 

wraz z kompletem dokumentów (paragon/faktura karta 

gwarancyjna), 

→ w przypadku stwierdzenia przez producenta zasadności 

roszczeń zgłoszonych w ramach gwarancji producent dokona 

usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych 

od uznania reklamacji, 

→ w przypadku gdy wada jest nieusuwalna, bądź jej usunięcie 

spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości 

produktu, załatwienie reklamacji może nastąpić, za zgodą 

Kupującego, przez obniżenie ceny, 

→ w przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji ulega  

odnowieniu, 

→ Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy są odpłatne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


