MONTAGEHANDLEIDING MAATSPIEGEL
LED VERLICHTING HORIZONTAAL BOVEN

Spiegelglas is kwetsbaar. Bij het uitpakken en montage van de spiegel dient daarom
grote voorzichtigheid te worden betracht. Let met name op de randen en hoeken!
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Dit is een voorbeeld!
Bij elke spiegel wordt een specifieke
handleiding meegeleverd aan de hand
waarvan u de spiegel kunt ophangen.

a = 95

b = 150

c (alleen bij grotere spiegels) = breedte2 spiegel

>>>>>>>>> Controleer voordat u gaat boren alle afmetingen op de juistheid.
Kleine afwijkingen kunnen voorkomen!
Zet de spiegel gedurende de montage alleen neer op een zachte ondergrond. Een harde
ondergrond zoals een harde vloer of wastafel kan snel tot breuk leiden! Gebruik indien
nodig bescherming zoals kussens of handdoeken. Zorg voor voldoende mankracht!
Boor de benodigde gaten in de wand (8mm). Voorzie de gaten van de meegeleverde
pluggen*. Schroef de meegeleverde schroefduimen in de gaten, zodanig dat deze in de
gleufjes van de ophangplaten op de achterkant van de spiegel haken. Sluit de
voedingskabel aan en til de spiegel in de haken.
Voor een egale lichtstrook is een lichte achtergrond noodzakelijk. Mocht uw wand te
donker zijn, breng dan op de wand bijvoorbeeld witte verf of witte tape aan ter plaatse
van de lichtstrook.
Het frame mag beslist niet worden vastgekit of anderszins met de wand worden
verlijmd. Indien dit toch gebeurt ontstaat er spanning tussen frame en spiegelglas,
hetgeen schade aan het spiegelglas kan opleveren. In zulk geval vervalt de garantie!
*De meegeleverde pluggen zijn enkel geschikt voor stenen muren en dus niet geschikt
Schroefduim
voor gipswanden e.d.
De elektrische componenten en aansluitingen zijn door ons getest en aangebracht volgens de daarvoor geldende eisen.
De aansluiting op het lichtnet dient door een vakbekwame elektricien te worden uitgevoerd.
Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste montage en aansluiting van de spiegel.

