
A mirror

That reflects your personality



na montage van 
de spiegel is een 
correctie in de hoogte 
dan wel breedte van 
de spiegel niet meer 
mogelijk.

Let op

Let op!

Inhoud Verpakking

Wandspiegel

Schroefhaak

Plug (2 x ø 10 mm)

Montagehandleiding

1x
2x

3x

1x

Hoeken en randen van het 
spiegelglas zijn uiterst breekbaar, 
de geringste stoot kan aanleiding 
zijn voor beschadigingen.

De spiegel nooit onbeschermd op 
een harde ondergrond plaatsen.

Montage dient altijd door twee 
personen te gebeuren om
schades te voorkomen.

De uitvoering van uw spiegel
is afhankelijk van uw bestelling.

Alle elektrische componenten  
worden met kabels verbonden.
De spiegel is voor een aansluiting  
op 230V bedoeld. Verbind  
hiertoe het aansluitsnoer met  
uw wandaansluiting.

De spiegel is enkel geschikt voor 
montage in binnenruimtes.

Transportschade dient onverwijld 
gemeld te worden. Na montage van 
de spiegel worden transportschades 
niet meer geaccepteerd.

Montagehandleiding
De elektra-aansluiting dient door een  
gecertificeerd vakman te worden uitgevoerd!

Open de verpakking behoedzaam. Vermijd 
contact van (snij)gereedschap met de spiegel.

Maten en situatie van de elektrische
aansluiting controleren. Controleer de maten 
van de spiegel en de bedoelde wijze van 
monteren en elektrisch aansluiten.

Controleer de maten van de slobgaten van 
de spiegel en neem deze over op de wand. 
Boor 2 gaten ø 10 mm op de juiste plaats.

Druk de geleverde pluggen volledig
in de schone boorgaten.

Draai de schroefhaak tot 5 mm
wandafstand in de muur.

Sluit het aansluitsnoer aan op de
wandaansluiting. Let erop dat de
spanning uitgeschakeld is.

Hang de spiegel nu met de
slobgaten op aan de wandhaken.
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Onderhoud

Veiligheidsinstructies

Na iedere gebruik van de spiegel 

deze met een zachte doek droog 

wrijven.

Gebruik voor het reinigen van 

de spiegel nooit een agressief 

reinigingsmiddel. Dit zal zeker 

leiden tot corrosie van de spiegel. 

Het gebruik van een licht vochtige 

vezeldoek of zeem voldoet 

ruimschoots.

Bij onderhoud van de spiegel mag 

nooit vochtigheid bij de verlichting 

of andere elektrische delen komen.

De elektrische aansluiting dient  

door een erkend vakman gebeuren met 

inachtneming van de geldende normen.

Voor de elektrische installatie of 

technisch onderhoud dient altijd de 

spanning uitgeschakeld te worden.

Er dienen enkel onderdelen van de 

fabrikant te worden gebruikt. Bij 

toepassing van onderdelen van 

derden vervalt iedere garantie of 

aansprakelijkheid.

Bij spiegels uitgerust met T5 verlichting 

dient bij vervanging een gelijkwaardig 

wattage te worden toegepast.

De spiegel niet op licht ontbrandbare 

oppervlakken monteren.

De spiegel altijd op een zachte 

ondergrond plaatsen. Het neerzetten  

op tegels kan direct leiden tot schades.


