
Vyplňte prosím!

Jméno

Ulice

PSČ Město

Tel.

Vážení zákazníci,
Jsme rádi, že jste si vybrali výrobek od společnosti Pelipal. Pokud  bychom Vám i přes veškeré úsilí z naší strany nedodali některé díly, pošlete 
prosím tento vyplněný list na 

Fax.: +49 3443/434354
E-Mail: weissenfels.ersatzteile@pelipal.de

Pro vyřizování stížností je naprosto nezbytné uvést číslo zboží skříňky, které lze vidět na štítku a na trhu, kde byl nábytek zakoupen. Kromě toho 
zadejte níže uvedené požadované množství. Bavte se s vaším novým koupelnovým nábytkem! Váš tým Pelipal

Pro montáž je zapotřebí 2 osob. Doba montáže 3 hodiny
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Pozor! Připojení k síti musí být provedeno v rozdělovací skříni.

Elektrické připojení skříně musí být provedeno 
kvalifikovaným elektrikářem v souladu s 

mezinárodní norma
evropská norma
Francie
UK
Belgie
Španělsko
Itálie
Nizozemí

domácí síť

propojovací krabice
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modrá modrá

žlutozelenážlutozelená

hnědáhnědočerná

Nechte elektrické připojení provádět elektrikářem!

Žárovky jsou dostupné od specializovaných prodejců, jsou vyloučeny ze záruky!



Pozor! Nesprávná instalace může způsobit poškození 
spadnutím skříně.

Nechte skříňku namontovat pouze kvalifikovaným osobám s 
montážním materiálem vhodným pro stěnu.

Při zavěšení skříňky se ujistěte, že věšák skříně správně 
zaskočí do háku.

stěna

stěna



Při instalaci dvířek zavěste do závěsu, 
otevřete jej, dokud se nezastaví, a potom jej 
pevně přišroubujte.

Při čištění zrcadel nepoužívejte tvrdé a ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání 
zrcadel.

Uvědomte si prosím, že neručíme za škody způsobené nesprávným zavěšením nebo elektroinstalací.
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Výměna rozptylového stínidla resp. svítidla:

Vnitřní kroužek krytu pomocí špičatého předmětu kolem dokola opatrně nadzdvihnout.

Každý prasklý ochranný kryt musí být nahrazen.

Při opětné montáži záchytného kroužku skla dbát na to, aby prvek s otvorem ležel proti objímce.

  T32   T45 !Svítidla obdržíte v odborném obchodě, tato jsou ze záruky vyloučena!
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Je-li k dispozici!

Pozor! Nebezpečí prasknutí!

Zrcadlovou skříňku upevněte prosím na stěně tak, aby p ři provádění elektrické přípojky odborníkem nebyly kabely pro 

přívod elektrického proudu zmáčknuty nebo ohnuty.

Clonu stáhnout, svítidlo pootočit a poté jej vyjmout z objímky.

ke svítidlu

svorka

od spínače/zásuvky

      CZ
Eventuální výměna defektních svítidel by měla být prováděna ve studeném stavu za pomoci měkkého hadříku, protože

jinak může dojít ke snížení jasnosti.

Nově vsazované svítidlo musí vykazovat stejné technické údaje, jako to, které bylo instalováno p ři koupi skříňky!

Domovní síť, přípojná krabice, zrcadlová skříňka, modrá, zeleno-žlutá, hnědá

Pozor! Připojení na síť musí být provedeno v přípojné krabici (není obsažena v rozsahu dodávky).

Elektrická přípojka skříňky musí být provedena odborníkem při respektování VDE 0100 část 701!

Zrcadlová skříňka, domovní síť

Elektrickou přípojku nechte provést odborníkem! 

Mezinárodní norma, Euronorma, Francie, Velká Británie, Belgie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko

Pozor! Při chybné montáži mohou vzniknout škody způsobené spadnutím skříňky/zrcadla.

Při zavěšení skříňky/zrcadla dbejte na to, aby závěsný prvek správně zapadl do závěsné desky, resp. 

do šroubovacího háku. Po zavěšení skříňky tuto pomocí stavěcího šroubu na závěsném prvku přitáhnout ke zdi.

Na čištění zrcadla nepoužívejte žádné tvrdé a ostré předměty, protože tím může dojít k poškrábání zrcadla.

Žádáme Vás o pochopení, že neručíme za škody způsobené neodborným zavěšením nebo  neodbornou elektrickou instalací.

     




