SPIEGELS MET INDIRECTE VERLICHTING 220V
Attentie!

Alvorens u de spiegel met indirecte verlichting gaat installeren
dient u eerst de installatievoorschriften goed te bestuderen.

Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden aan
de elektrische installatie.

Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet
aan de vermelde veiligheidsnormen, voordat u met de installatie
aanvangt.

Raadpleeg een erkend elektricien indien u twijfelt bij de
aansluiting van de elektriciteit.
Toepassingen

Deze spiegel met verlichting kan gebruikt worden in de
badkamer op plaatsen vallend onder zone 3 (zie afbeelding).

Inhoud


Alvorens u de spiegel met verlichting gaat installeren dient u
eerst de inhoud van de verpakking te controleren. Dit product
bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

spiegel
profiel met geïntegreerd ophangsysteem
verlichting
schakelapparaat en bekabeling
incl. bevestigingsmateriaal

Montage

Leg de spiegel altijd op een vlakke en zachte ondergrond.

Positie van de ophanging aftekenen en boren.

Sluit het voorschakelapparaat op het lichtnet aan en plaats de
spiegel op de ophanging.

Voorkom blijvend contact tussen de bedrading en metalen delen
gedurende het ophangen en aansluiten.

Let op! De afstand naar bad of douche moet minimaal 60 cm.
bedragen (zone 3).

Bij een spiegel voorzien van een handsensor is het detectiebereik
0 - 8 cm. Bij reflecterende objecten houd een afstand van 30 cm.
tot aan de sensor om storingen te voorkomen. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld een kraan of glazen planchet.

De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale
voorschriften uitgevoerd te worden.

Reiniging

Met een zachte droge doek.

Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken
die in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is.
Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten
verwijderd worden.

Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!
Aansprakelijkheid

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en
de daarin verwerkte materialen.

Aangezien de installatie van een spiegel met indirecte
verlichting van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen
worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die
verder gaat dan het vervangen van een foutief product,
afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en
vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u
hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.
Informatie
Voor meer informatie: www.sanicare.nl

