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K montáži použijte uvedený návod.
1. Nejprve si připravte umístění zrcadla. Nejjednodušší cesta jak vybrat správnou polohu zrcadla, je zrcadlo přímo umístit na požadované místo
na zdi a vyzkoušet, zda vám poloha vyhovuje.
2. Za pomoci druhé osoby, tužkou označte na zdi horní hranu hliníkového rámu zrcadla. Zdůrazňujeme hliníkového rámu, ne okraje skla
zrcadla! (U některých modelů zrcadel má hliníkový rám jiný rozměr než sklo zrcadla !). Nakreslete malou vodorovnou rysku. Viz obrázek níže.
3. Pod touto označenou ryskou, 60mm pod ní, naměřte a nakreslete druhou rysku, kterou za pomocí vodováhy prodloužíte na rozměr stejný
jako je šířka zrcadla. Tím jste naměřili výšku otvorů pro šroubu ( jejich horizontální pozici).
Označte její střed, který naměříte dle umyvadla nebo vodovodní baterie.
4. V tuto chvíli je zapotřebí zjistit rozteč šroubů. Tedy jejich vertikální pozici. (V nabídce existuje mnoho modelů a typů zrcadel v různých
velikostech. Tento všeobecný návod k montáži neuvádí rozteč každého modelu. Proto je nutné rozteč změřit.) Rozteč otvorů pro šrouby
změříte přímo na zrcadle. Na zadní straně zrcadla najdete na hliníkovém rámu otvory pro vertikální nebo horizontální zavěšení zrcadla ( Pozor !
Zrcadlo je možné upevnit na výšku nebo na šířku). Zvolte ty správné otvory dle vaší volby. Jedná se o kruhové výřezy. Změřte jejich rozteč.
Tedy vzdálenost jejich os (X).
5. Změřili jste rozteč otvorů pro vruty. Nyní je zakreslíme jako průsečíky na prodloužené vodorovné čáře na zdi, kterou jsme si již zakreslili.
Každý průsečík bude vzdálen 1/2 naměřené rozteče od označeného středu (1/2 X). Zkontrolujte ještě jednou, zda celková vzdálenost mezi
průsečíky na zdi (Y) souhlasí s roztečí otvorů na zrcadle (X).
6. Do označených průsečíků vyvrtejte otvory. Dle druhu podkladu použijte správný vrták a upevňovací komponenty!
Pokud podklad vyhovuje ( jedná se o standardní cihelnou zeď se standardní tloušťkou omítky), můžete použít přibalené hmoždinky a šrouby.
Vsuňte hmoždinky do vyvrtaných otvorů a zašroubujte šrouby tak, aby dostatečně vyčnívala hlava s dříkem šroubu( postačuje maximálně 5mm
viditelného dříku).
7. Propojte připojovací kabel zrcadla s kabelem elektrického rozvodu či el. krabice.
Zde důrazně doporučujeme práci ve dvojici! Pro spojení kabelů můžete použít propojovací svorkovnici art. č. ZP01 (na obrázku) nebo
jakoukoliv jinou svorkovnici s IP ochranou pro koupelnová zařízení. Před započetím připojování se ujistěte, že v přívodním kabelu není
elektrická energie!!! Napájecí kabel svítidla zapojte do přívodu elektrické energie na vodiče L, N a PE. Svorkovnice není součástí výrobku.
Používejte pouze doporučené napájecí napětí 230V AC, 50 Hz, L+N+PE s předřazeným jištěním max. 16 A.
8. Nyní můžeme zrcadlo zavěsit. Zrcadlo nasuňte otvory v rámu na šrouby a svěste jej pár milimetrů pomalu dolu. Zrcadlo je tím nainstalované !
Používání
Pro modely s označením ZP 8000 - ZP 59999
Svítidlo není vybaveno žádným ovládacím prvkem, zapínání je provedeno pomocí domovních bytových spínačů domácího osvětlení. Pro
jednotlivou volbu osvětlení v koupelně, doporučujeme dvou-tlačítkový vypínač.
Pro modely s označením ZP 8000V - ZP 59999V
Svítidlo je vybaveno ovládacím prvkem - dotykovým senzorem, zapínání a vypínání je provedeno dotykem na střed senzoru. U svítidla je
možné nastavit barvu svícení ( barevnou teplotu neboli teplotu chromatičnosti), a to dotykem a podržením prstu senzoru. Barevná teplota se
bude pohybovat od 2700K ( teplá bílá) po 6000K ( studená bílá) nebo naopak. Barevná teplota se automaticky uloží do paměti. Při dalším
zapnutí svítidla, bude již svítit nastavená bar. teplota.
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INSTALLATION INSTRUCTION
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ZP 8000-59999 / ZP 8000V-59999V

2x

2x

ryska hl
iníkovéh
o rámu
alu profi
le frame

40cm
min.

ryska hl
iníkovéh
o rámu
alu profi
le frame

60mm

sklo
glass

hliníkový
rám
alu profile

ryska hl
iníkovéh
o rámu
alu profi
le frame

ryska hl
iníkovéh
o rámu
alu profi
le frame

svorkovn
íce - clam
art. ZP
p
01
( není so
učátí not incl
ude )

1-2-3-4
5-6-7-8
Follow the instructions for assembly.
1. Firstly, prepare the final position of the mirror. The optimal way for choosing the right position is to place the mirror on the required place on
the wall and see if that suits you.
2. With help of the other person mark the upper edge of aluminium frame on the wall. Do not mark the edge of the mirror! (Aluminium frame
of some mirror models is of a different size than glass of the mirror!). Draw a small horizontal line.
3. 60 mm under the line draw another line and using the water-level draw this line in a size of the mirror width. Doing this you measured the
height of the holes for screws (their horizontal position).
Mark the centre which you can measure by the sink or tap.
4. Now it is important to know the screw pitch, their vertical position. (NIMCO offers a wide range of models and types of mirrors of different
size. This general manual does not indicate the pitch for each model. It is then important to measure it.) The pitch is measured directly on the
mirror. On the back side of the mirror there are holes in the aluminium frame for vertical or horizontal attachment. (Warning! It is possible to
attach the mirror horizontally or vertically.). Choose the correct holes according to your choice. These are the round holes. Measure their
pitch, the distance of their centre lines (x).
5. You measured the pitch of the holes for screws. Now you mark them as the intersection points on the horizontal line on the wall that you
already drew. Every intersection point is ½ of the measured pitch distant from the marked centre (½ X). Check one more time if the total
distance between intersection points on the wall (Y) corresponds with pitch of the holes on the mirror (X).
6. Drill the holes to the marked intersection points. Use the correct drill and attachment components according to the type of wall material!
If the base is suitable (it is the standard brick wall with standard plaster thickness) you can use wall plugs and screws included in the package.
Put the wall plugs in the drilled holes and use the screws whereas their head and shank stick out (max 5 mm of the visible shank).
7. Connect the connecting cable with the mains cable or junction box. It is recommended to work in a pair! For connecting the cables, you can
use the terminal box of article number ZP01 (in the picture) or any other terminal box with the suitable IP for bathroom furnishing. Before you
start connecting the cables, make sure there is no electric power in the supply cable! Connect the cable of the mirror to the electric power
supply to conductors L, N and PE. Terminal box is
8. Now you can hang the mirror. The holes in the frame of the mirror goes on the screws and hang the mirror slowly few millimetres down. The
mirror is now installed!
Use
For the models marked ZP 8000 - ZP 59999
The mirror is not equipped with any control. It is turned on/off through the switch of the light located in the house. Two-button switch is
recommended for individual choice of lighting in the bathroom.
For models marked ZP 8000V - ZP 59999V
The mirror is equipped with a control – touch switch. It is turned on/off by touching the centre of the sensor. It is possible to set the color of
lighting with these models (color temperature or chromaticity) by holding your finger on the sensor. Color temperature ranges from 2700K
(warm white) to 6000K (cool white) or the other way around. Color temperature is automatically

