
Montagehandleiding spiegel met verlichting 

Wat heb je nodig? 

- 2 x haakse schroefduim* 

- 2 x 10 mm plug* 

- Boormachine met boortje 10 mm 

- Montagehandleiding 

*Meegeleverd in de verpakking van de spiegel 

Aandachtspunten voor je begint: 

- Ga voorzichtig te werk bij het uitpakken en controleer of de spiegel geen oneffenheden 

heeft. Met name de randen en hoeken van het spiegelglas zijn kwetsbaar. Een klein stootje 

ergens tegenaan, kan de spiegel al beschadigen. 

- Plaats de spiegel nooit op een harde ondergrond, maar plaats hier bijvoorbeeld even een 

handdoek onder. 

- Voorkom schade aan de spiegel tijdens de montage door met twee personen te werken. 

- De spiegel met verlichting is bedoeld voor een aansluiting op 230V. Om dit te 

bewerkstelligen, sluit je het aansluitsnoer aan op de wandaansluiting. Met flexibele leidingen 

worden alle elektrische componenten met elkaar verbonden. 

- De spiegel met verlichting is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. 

- Let op dat de elektra-aansluiting door een erkend vakman wordt uitgevoerd!  

Zo monteer je je spiegel met verlichting: 

- Maak de doos open en check de situatie en maten van de elektrische aansluiting 

- Meet de slobgaten van de spiegel nauwkeurig op. Zet deze over op de wand en teken de plek 

op de wand af waar de gaten voor de pluggen en haakse schroefduimen moeten komen.  

Ga hierbij zorgvuldig te werk, want wanneer de spiegel eenmaal hangt, is een aanpassing 

qua hoogte en/of breedte niet meer mogelijk. 

- Pak de boormachine en boor 2 gaten op de plekken die je hebt afgetekend.  

- Plaats de pluggen in de geboorde gaten en druk deze stevig aan, zodat ze niet uit de muur 

steken.  

- Draai de haakse schroefduimen in de pluggen, tot 5 mm afstand van de muur. 

- Schakel de spanning uit en sluit vervolgens het netsnoer aan op de wandaansluiting. Doe dit  

ook bij eventueel technisch onderhoud aan de spiegel. 

- Pak de spiegel voorzichtig op en hang deze op door de slobgaten aan de haakse 

schroefduimen te hangen. 

Aanvullende (veiligheids)instructies: 

- Voorkom dat garantie of aansprakelijkheid vervalt en gebruik alleen onderdelen van de 

fabrikant.  

- Bij spiegel uitgerust met T5 verlichting dient bij vervanging een gelijkwaardig wattage te 

worden toegepast. 

- Monteer de spiegel niet op oppervlakken die licht ontvlambaar zijn. 

 


