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Wilt u graag een spiegel die u uw badkamer een 5 sterren hotelkamer 
uitstraling geeft? Heeft u echter geen zin om vele honderden euro’s uit te 
geven?

Viidako biedt u met zijn Järvii LED spiegellijn een prachtig ontworpen 
spiegel van zeer hoogwaardige kwaliteit tegen de beste prijs.

Met deze spiegel verbouwt u uw badkamer volgens de laatste trends of 
biedt hij een goedkope manier om uw bestaande badkamer te 
moderniseren. De LED verlichting geeft een zeer prettig licht van voren 
waarin in u uw make up goed kunt aanbrengen of uw baard weer mooi in 
vorm kunt trimmen. Naast de praktische eigenschappen geeft de aan de 
achterzijde geplaatste LED verlichting een spectaculair lichteffect.

De Järvii LED spiegel beschikt over de volgende eigenschappen:

3 instelbare LED standen, warm wit (3000K), neutraal (4200K) en 
daglicht (6000K);
De verlichting is dimbaar door gebruik te maken van de touchschakelaar;
Anti Condens functie. De spiegel beslaat niet als de badkamer is gevuld 
met waterdamp;
Zeer eenvoudige installatie middels bijgeleverd installatiemateriaal;
Antikras techniek waardoor de spiegel vele jaren mooi blijft;
LED schakelaar die een zacht blauw licht geeft, en daardoor ook in het 
donker vindbaar is.
2 jaar garantie



Je product schoonmaken

Bij het reinigen van spiegeloppervlakken wordt
aanbevolen een zachte, droge, niet-schurende
doek te gebruiken terwijl de stroom is
uitgeschakeld.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of
schurende materialen. Zorg ervoor dat er GEEN
vocht in contact komt met elektrische
componenten.
Electrische veiligheid
Alleen geschikt voor installaties in Europa.
Alle armaturen moeten worden geïnstalleerd door een ervaren persoon. Raadpleeg bij twijfel
een gekwalificeerde elektricien.Belangrijk: Schakel altijd de elektrische voeding van de
netvoeding uit tijdens installatie en onderhoud. 

Instructies voor de licht kleur/ temperatuur

Raak de schakelaar <0,5 seconde zachtjes aan
met uw vinger, de kleurtemperatuur zal
veranderen.
Opmerking: wanneer u de spiegel uit en aanzet
wordt zal de kleur instelling worden
opgeslagen.

Warm
White
2700K

Daylight
White
6000K

Natural
White
4000K



Instructies voor de dimmer

Raak de schakelaar langer dan 0,5 seconden
zachtjes aan met uw vinger voor. Nu zal de
helderheid veranderen.

Opmerking: wanneer u de spiegel uit en aanzet
wordt zal de herlderheid worden opgeslagen.
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Wij wensen u veel plezier met uw aankoop,

Team Viidako.




