INSTALLATIE INSTRUCTIES
Hartelijk dank voor uw aankoop van onze
lichtspiegel. Lees deze instructies aandachtig door
voordat u aan de installatie begint om zodoende een
veilig gebruik van dit product te garanderen.
Bewaart u svp deze instructies voor toekomstig
gebruik.
WAARSCHUWING
1) Het wordt aanbevolen om de installatie door een
gekwalificeerde electricien uit te laten voeren in
overeenstemming met de huidige regelgeving.
2) Zorg ervoor dat de elektrische hoofdvoeding is
uitgeschakeld, voordat u aan de installatie begint.
3) De electrische installatie betreft een klasse I
product en dient daarom geaard te worden
aangesloten.
4) Gebruik alleen het juiste type lamp en Wattage.
Het Wattage mag nooit hoger zijn dan
aangegeven.
BADKAMER ZONES
1) De IP-waarde staat voor `Ingress Protection` en
wordt altijd gevolgd door twee cijfers. Het eerste
cijfer geeft de beschermingsgraad tegen
aanraken en indringen van voorwerpen, het
tweede de beschermingsgraad tegen vocht.
Belangrijk is om de licht armatuur te kiezen met
de juiste waarde, afhankelijk van waar deze in de
badkamer wordt geïnstalleerd.
2) Onze lichtspiegel is speciaal beschermd tegen
het binnendringen van vocht en is vervaardigd
volgens de IP44 normen. Hiermee is de spiegel
geschikt voor gebruik in de zones 2 en 3 van een
badkamer.
3) Met verwijzing naar de afbeelding hieronder;
Zone 2 betreft onder meer het gebied dat zich tot
60 cm buiten het bad en tot een hoogte van 225
cm van de vloer bevindt.

INSTALLATIE
Opmerking: De bijgeleverde pluggen zijn geschikt
voor een stenen muur. Voor andere typen muren
dienen geschikte pluggen te worden gebruikt.
De spiegel kan zowel staand als liggend worden
gemonteerd.
1) Bepaal de gewenste positie voor de spiegel;
Houd rekening met aanwezige waterleidingen,
balken en elektra.
2) Breng op deze positie een stroompunt aan
waarbij de kabel uit de muur voldoende lengte
heeft. Wanneer de stroomkabel rondom het
midden van de spiegel zit, kan deze straks
gemakkelijk worden aangesloten op de
contactdoos van de spiegel.
3) Meet de afstand tussen de ophanggaten in het
aluminium frame van de spiegel. Markeer deze
afstand voor de benodigde boorgaten op de
muur. Zorg ervoor dat de boorgaten waterpas
staan.
4) Draag geschikte oogbescherming en boor
vervolgens de gemarkeerde gaten in de muur.
5) Druk de pluggen in de muur en voorzie deze van
de schroeven. De schroefkoppen dienen iets
voorbij de muur te steken.
6) Schroef de plastic contactdoos aan de
achterzijde van de spiegel open om de
aansluiting met de stroomkabel uit de muur te
maken. Sluit de bedrading in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving aan. In
geval van twijfel dient u uw elektricien te
raadplegen.

7) Schroef de contactdoos vervolgens dicht.
8) Hang de spiegel voorzichtig op zijn plaats en
schakel tot slot de netvoeding in.
SPIEGELVERWARMING
Bij deze lichtspiegel is de spiegelverwarming al
voorgeïnstalleerd. Activeer de spiegelverwarming
door de aan/uit wipschakelaar op de spiegel om te
zetten.
SENSOR SCHAKELAAR
De spiegel is voorzien van een aan/uit sensor
schakelaar. Activeer de verlichting door uw hand
langs de sensor te bewegen.
ONDERHOUD EN REINIGING
Het wordt aanbevolen om de spiegel met een zachte,
droge doek te reinigen, maar alleen als de spiegel is
uitgeschakeld. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen. Let erop dat er geen vocht in
contact komt met de lampen en/of elektronische
onderdelen.

