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AMSEN

AMSEN ART. NR:

SM20A Ø640, SM20B Ø770, SM20C Ø900 

ASSEMBLY  INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING

AVEMBALLERING

Packa varsamt upp spegeln. 

Anv assa föremål.änd inte v

Vassa föremål riskerar att repa spegeln. 

Behåll sky  ddshörnen på tills upphängning

a e.v spegeln skall sk 

UNPACKING THE MIRROR

Carefully unpack the mirror. 

Do not use sharp tools. 

Danger of scratching mirror. 

Do not remove protective corners until 

mirror is mounted

INNEHÅLLPACKAGE CONTENTS

50 mm
2x 2x 2x

VARIANTS     VARIANTER

SM20A Ø640 SM20B Ø770 SM20C Ø900

WARNING ! check, if this is the correct moun�ng kit for your wall.
If not, use the correct one.

VARNING! Kolla om de�a är det korrekta ki�et för din vägg. 
Om inte, använd det rä�a. 



ADJUS ORTING THE MIRR

MONTERING AV SPEGEL PÅ VÄGGMOUNTING OF MIRROR ON WALL

5 mm
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SM20A Ø640 SM20B Ø770 SM20C Ø900

JUSTERA SPEGELN

8 mm



  MIRROR START UP

FUNKTIONER FUNCTION

wait 20 seconds

Mirror remember your last position

start up mirror again

In case of problems, reset the mirror by turn the main power off,

Now the system is ready to use

- on/off button turns on

- connect to the main power

- wait 10 seconds

 SPEGEL START UPP

vänta 20 sekunder

Spegel kom ihåg din senaste position

starta upp spegeln igen

Nu är systemet redo att användas

- på/av-knappen slås på

- ansluta till huvudströmmen

- vänta 10 sekunder

i händelse av problem, återställ spegeln
 genom att stänga av huvudströmmen, 

Short touch(<1s): On/Off
Long touch(>1s): to change the brightness

Kort tryckning (<1s): På/Av
Lång tryckning (>1s): för att ändra ljusstyrkan
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MONTERING INSTALLATION

!
SAFETY INSTRUCTIONS EL!
The luminaire must be installed by a qualified electrician.

SÄKERHETSANVISNING EL!
Armaturen skall installeras av behörig elektriker.



SURFACE CLEANING ADVICE

MIRROR- use lukewarm water or glass /mirror 
mild cleaner generally available and  so� fabric.
METAL- use a so� damp cloth. Avoid detergents.
WOOD- use dry or mild damp cloth.
More informa�on , please visit sesvan.com

RECYCLING
Separate metal , wood and glass for recycling.

WARRANTY
Indoor use only.
Not for wet areas such as sauna, swimming pool,etc. .
See sesvan.com scan QR code 

RENGÖRING AV YTAN

SPEGEL: använd  ljummet va�en eller mild / spegel 
mild rengöring allmänt �llgängligt och mjukt tyg.
METAL- använd en mjuk fuk�g trasa. Undvik tvä�medel.
TRÄ- använd torr eller mild fuk�g trasa.
Mer informa�on, besök sesvan.com

ÅTERVINNING
Separera metall, trä och glas för återvinning.

GARANTI
Endast inomhusbruk.
Inte för våta områden som bastu, pool osv. .
Se sesvan.com skanna QR-kod


